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Ideą projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” jest włączenie całej społeczności szkolnej w budowanie
bezpiecznej atmosfery w szkole. Odbywa się to już na etapie przygotowywania projektu poprzez
przeprowadzenie analizy potrzeb wśród przyszłych odbiorców projektu i zaplanowanie działań jak
najlepiej na te potrzeby odpowiadających.
Ankiety przeprowadzone wśród uczestników projektu w 2013 roku wykazały, że Szkoła z Dobrym
Klimatem jest dla nich miejscem, w którym panuje przyjazna atmosfera, w którym każdy jest
akceptowany i może rozwijać swoje pasje, a pojawiające się konflikty są konstruktywnie rozwiązywane.
W odpowiedzi na zgłoszone potrzeby przygotowane zostały kompleksowe działania budujące tak
rozumiany dobry klimat w szkole, skierowane zarówno do uczniów, rodziców i nauczycieli, jak
i przedstawicieli środowiska lokalnego.
Projekt został zrealizowany w okresie 15.07.2013 – 15.12.2013 przez Stowarzyszenie Q Zmianom we
współpracy z Gimnazjum Sportowym numer 17 w Warszawie przy wsparciu finansowym otrzymanym od
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Inicjatywa wpisywała się w program „Rok Bezpiecznej Szkoły”.
W działaniach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” uczestniczyło w sumie 55 gimnazjalistów, 72
rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym oraz 39 nauczycieli i 8 przedstawicieli placówek oświatowych
i kulturalnych z dzielnicy Ochota, łącznie 166 odbiorców bezpośrednich.
Oprócz nich z ideą projektu zaznajomili się odbiorcy pośredni – cała społeczność szkolna Gimnazjum
Sportowego numer 17 oraz Szkoły Podstawowej numer 152, które tworzą Zespół Szkół numer 83, osoby
odwiedzające stronę internetową Stowarzyszenia Q Zmianom www.qzmianom.org oraz stronę
Stowarzyszenia Q Zmianom na portalu społecznościowym Facebook, gdzie regularnie pojawiały się
informacje o aktualnie realizowanych działaniach w projekcie.

Głównym celem projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w G17,
rozumianego jako dbanie o dobry klimat w szkole, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz rozwiązywanie
sytuacji konfliktowych.

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Cele szczegółowe projektu to:
zwiększenie stopnia integracji gimnazjalistów,
zwiększenie zadowolenia z bycia w klasie,
zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie komunikacji bez przemocy,
zwiększenie stopnia integracji między nauczycielami a uczniami,
zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów,
zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie współpracy nauczyciela z rodzicami,
zwiększenie wiedzy psychologicznej w temacie dorastania oraz umiejętności wychowawczych
rodziców,
zwiększenie świadomości o działaniach podejmowanych przez środowiska lokalne,
poszerzenie katalogu środków pobudzających i inicjujących aktywność przy udziale środowisk
lokalnych.
Działania w ramach projektu:
Działania przygotowawcze i promocyjne
Warsztaty psychoedukacyjne dla gimnazjalistów – dla klas I i II, celem jest zwiększenie integracji klas,
wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz budowanie współpracy.
Tworzenie mini projektów – działania podjęte przez klasy wraz z wychowawcą, mające na celu
poprawę klimatu w całej szkole, integrację środowiska szkolnego.
Spotkania indywidualne z uczniem i rodzicem – konsultacje, na których uczeń, rodzic i przedstawiciel
szkoły zastanawiają się nad rozwojem ucznia, planują cele, a następnie sprawdzają efekty.
Warsztaty dla kadry pedagogicznej – warsztaty odpowiadające na potrzeby rozwoju kompetencji
wychowawczych.
Warsztaty dla rodziców – warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne oraz wychowawcze.
Ewaluacja projektu
Prezentacja dla przedstawicieli różnych placówek oświatowych
Uroczyste podsumowanie
Projekt poprzez realizację powyższych działań w Gimnazjum Sportowym numer 17 zakładał osiągnięcie
następujących rezultatów jakościowych:
1. Wzrost stopnia integracji gimnazjalistów.
2. Wzrost zadowolenia z bycia w klasie.
3. Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie komunikacji bez przemocy.
4. Wzrost stopnia integracji między nauczycielami a uczniami.
5. Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie konstruktywnego rozwiązywania
konfliktów.
6. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikowania się nauczyciela z rodzicem.
7. Wzrost wiedzy psychologicznej na temat dorastania oraz umiejętności wychowawczych rodziców.
8. Wzrost świadomości o działaniach podejmowanych przez środowiska lokalne.
9. Szerszy katalog środków pobudzających i inicjujących aktywność przy udziale środowisk lokalnych.

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Plan ewaluacji
Projekt został po raz pierwszy zrealizowany przez Stowarzyszenie Q Zmianom i był pilotażem, który miał
na celu sprawdzenie efektywności podejmowania kompleksowych działań profilaktycznych. Dlatego
szczególny nacisk został położony na ewaluację zaproponowanych oddziaływań. Poprzez
zaprezentowanie jej wyników chcemy ulepszać jego kolejne edycje oraz zachęcić inne placówki
oświatowe i kulturalne do włączenia się w projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” w przyszłości.
Ewaluacji podlegały warsztaty dla gimnazjalistów, kadry pedagogicznej, rodziców, a także tworzenie mini
projektów przez klasy pod kierunkiem wychowawców oraz spotkania indywidualne z uczniami
i rodzicami, dzięki którym miały być osiągnięte zakładane rezultaty projektu. Opracowano narzędzia
pozwalające na ewaluację tych działań w formie:
analizy socjometrycznej klas (ankiety PRE wypełniane przed rozpoczęciem działań projektowych
w klasie i ankiety POST wypełniane po zakończeniu realizacji mini projektów przez klasę),
anonimowych ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników warsztatów dla uczniów,
anonimowych ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników warsztatów dla nauczycieli,
anonimowych ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników warsztatów dla rodziców,
anonimowych ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników zajęć mini projektowych,
wywiadów ewaluacyjnych z wychowawcami klas uczestniczących w projekcie, przeprowadzonych po
zakończeniu wszystkich działań projektu w szkole.
Dane zebrane za pomocą opracowanych narzędzi ewaluacji poddano szczegółowej analizie, główne
wyniki zaprezentowano poniżej, w odniesieniu do poszczególnych zakładanych rezultatów projektu.

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Rezultat 1. Wzrost integracji gimnazjalistów oraz Rezultat 2. Wzrost zadowolenia z bycia w klasie.
W celu zbadania, czy udział w warsztatach i tworzeniu mini projektów wpłynął na stopień integracji
gimnazjalistów, przeprowadzono analizę socjometryczną klas uczestniczących w projekcie, wywiady
z wychowawcami oraz ankiety ewaluacyjne po zakończeniu mini projektów i po warsztatach.
Ankietę analizy socjometrycznej gimnazjaliści pierwszy raz wypełniali na początku semestru, przed
udziałem w działaniach projektu (ankieta PRE test, Załącznik 1.), aby określić początkowy poziom
integracji klasy oraz drugi raz po zakończeniu realizacji mini projektów (ankieta POST test, Załącznik 2.),
aby określić poziom integracji klasy po zakończeniu działań projektowych. Ankieta składała się z trzech
pytań, odnoszących się do dzielenia się ważnymi wiadomościami z drugą osobą (pytanie 1), rozmawiania
o osobistych problemach (pytanie 2) i chęci spędzania wspólnie czasu (pytanie 3). Zadaniem
ankietowanych było wskazać osoby z klasy, do których zwróciliby się w razie potrzeby, z którymi chcieliby
spędzać czas i dzielić się ważnymi osobistymi sprawami.
Porównanie wyników analizy socjometrycznej z dwóch pomiarów pokazują znaczny wzrost stopnia
integracji uczniów i uczennic. W przypadku obu klas po warsztatach wzrosła liczba osób wybieranych we
wszystkich trzech pytaniach. Na Wykresie 1 zostały zaprezentowane wyniki uśrednione z dwóch klas.

Analiza socjometryczna klas średnia ilość wskazywanych osób
6

4,8

5
4
3

5,5

POST

PRE
2,7

2,6
2,0
1,6

2
1
0
pytanie 1

pytanie 2

pytanie 3

Wykres 1 Porównanie średniej ilości wskazywanych osób w ankietach analizy socjometrycznej wypełnianych
przez uczniów i uczennic z klas IA i IIA z G17 przed udziałem w projekcie „Szkoła z Dobrym Klimatem”
(PRE) i po (POST).

Jak widać, najbardziej wyraźne różnice zarejestrowano w przypadku wyboru uczniów i uczennic, z kim
chcą wspólnie spędzać czas (pytanie 3) – przed udziałem w projekcie młodzież wskazywała średnio 2,7
osób, z którymi chcieliby spędzać czas, a po projekcie liczba wybieranych osób wzrosła do średnio 5,5.
Dlatego wyniki dalszej analizy sieciowej, prezentującej proces integracji poprzez tworzące się powiązania
między uczniami i uczennicami w klasach, zaprezentowane zostaną właśnie dla tego pytania.

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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W przypadku klasy I A przed udziałem w projekcie, analiza sieciowa wykazała, że klasa jest podzielona na
trzy ugrupowania, które łączy jedna osoba tzw. most (Wykres 2). Mniejsze grupy skoncentrowane są
wokół liderów, co sprzyja pogłębieniu podziału w klasie.

Klasa IA – przed udziałem w projekcie
2
2
1
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3

Wykres 2 Analiza sieciowa odpowiedzi uczniów i uczennic z klasy IA z G17 na pytanie o chęć wspólnie
spędzonego czasu w ankiecie analizy socjometrycznej wypełnianej przed udziałem w projekcie „Szkoła
z Dobrym Klimatem” (PRE).

Po warsztatach i zakończeniu mini projektów (Wykres 3) podział klasy pozostał, ale skoncentrował się
w dwóch ugrupowaniach. Nie są one skupione wokół lidera, raczej charakteryzują się silnie powiązanymi
parami i trójkami. Taki układ sieci może wskazywać na dalsze formowanie się klasy, któremu znacznie
bliżej jest do dalszego integrowania się niż wskazywałaby to wzór sprzed udziału w projekcie.

Klasa
KlasaIA
IA––po
poudziale
udzialewwprojekcie
projekcie

Wykres 3 Analiza sieciowa odpowiedzi uczniów i uczennic z klasy IA z G17 na pytanie o chęć wspólnie
spędzonego czasu w ankiecie analizy socjometrycznej wypełnianej po udziale w projekcie „Szkoła
z Dobrym Klimatem” (POST).

W przypadku klasy II A sytuacja wygląda inaczej, ponieważ tworzą ją osoby już znające się przez
poprzedni rok szkolny. Analiza sieciowa wykazuje, że przed udziałem w projekcie w klasie istniały cztery
kliki – mniejsze grupy bez widocznego lidera (Wykres 4). Oznacza to, że w klasie obecne były środowiska
nie kontaktujące się ze sobą. Prawdopodobnie sprzyjało to rozwijaniu komunikacji pośredniej, która jest
czynnikiem konfliktogennym.

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Klasa IIA – przed udziałem w projekcie
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Wykres 4 Analiza sieciowa odpowiedzi uczniów i uczennic z klasy IIA z G17 na pytanie o chęć wspólnie
spędzonego czasu w ankiecie analizy socjometrycznej wypełnianej przed udziałem w projekcie „Szkoła
z Dobrym Klimatem” (PRE).

Wyniki uzyskane w analizie sieciowej w drugim pomiarze pokazują, że po udziale w projekcie w klasie
została tylko jedna klika (1), reszta podgrup się zintegrowała (Wykres 5). Poza tym część klasy utworzyła
trzyosobową grupę, odseparowaną od pozostałych (*). Jednak ogólny charakter sieci wskazuje na wzrost
integracji klasy i wzmocnienie się powiązań sprzyjających komunikacji bezpośredniej.

Klasa IIA – po udziale w projekcie
11

*
Wykres 5 Analiza sieciowa odpowiedzi uczniów i uczennic z klasy IIA z G17 na pytanie o chęć wspólnie
spędzonego czasu w ankiecie analizy socjometrycznej wypełnianej po udziale w projekcie „Szkoła
z Dobrym Klimatem” (POST).

Wzrost integracji gimnazjalistów zauważyły także wychowawczynie klas. W wywiadach ewaluacyjnych,
przeprowadzonych z nimi na zakończenie działań projektowych w Gimnazjum Sportowym nr 17, zwracały
uwagę, że uczniowie dzięki udziałowi w „Szkole z Dobrym Klimatem” zintegrowali się poprzez lepsze

poznanie się, dostrzeżenie nawzajem swoich zainteresowań, które czasem okazały się wspólne.
Wychowawczynie podkreślały przy tym znaczącą rolę mini projektów, realizowanych samodzielnie przez
grupy gimnazjalistów, opartych na ich współpracy i zaangażowaniu różnorodnych talentów – to działanie
integrowało najbardziej, dawało szanse na poznanie się i obdarzenie zaufaniem w wielu nowych
sytuacjach.

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Przykładowe wypowiedzi wychowawczyń:

Ten projekt pomógł w największym stopniu tym uczniom, którzy wcześniej byli z boku, pomógł
im „dołączyć” do klasy to wpłynęło na pozytywną ocenę tej osoby, więc coś w sobie okryli
nowego, ktoś z kimś zaczął rozmawiać.
(…) jest poprawa, ktoś z kimś zaczął bardziej rozmawiać.
(…) musieli siedzieć, robić plakaty, ulotki, dogadywać się, bo każdy miał swoją wizję, a musieli
wybrać jedną – to im pomogło w dogadywaniu się, zrozumieniu, znalezieniu wspólnego języka.
Oni w ogóle są taką zintegrowaną klasą, część osób się znała, łączy ich wspólne zainteresowanie, czyli
sport (...) Ale na pewno, oni się poznali – okazało się, że dwie osoby jeżdżą na koniach, wcześniej tego nie
wiedziały (…) i na pewno każde działanie, które mają razem zrobić, to scala klasę i sprawia, że się
integrują.
Poza tym poziom integracji w klasach odczuwany przez gimnazjalistów oraz ich poczucie zadowolenia
z bycia w klasie zbadano w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych przez uczniów i uczennice na
zakończenie warsztatów oraz na spotkaniach kończących realizację mini projektów.
Gimnazjaliści realizujący mini projekty (klasa IA: „Dzielimy się talentem”, klasa IIA: „Tydzień
integracyjny”) sami zauważyli, że wspólne działanie, podjęte z ich własnej inicjatywy pozytywnie
wpłynęło na integrację klasy. W ankietach wypełnianych na spotkaniu podsumowujących mini projekty
59% ankietowanych wskazało, że całkowicie zgadza się ze stwierdzeniem: Czuję, że dzięki mini projektowi
bardziej zintegrowaliśmy się jako klasa, 31% raczej się z nim zgadza, 10% częściowo (Wykres 6). Nikt nie
udzielił odpowiedzi przeczącej.

Czuję, że dzięki mini projektowi bardziej
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Wykres 6 Odpowiedzi uczniów i uczennic z klas IA i IIA z G17 w ankietach ewaluacyjnych na zakończenie
realizacji mini projektów w ramach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”.
Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Po warsztatach, które miały na celu integrację klas, rozwijanie umiejętności współpracy
i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wzmacnianie poczucia, że wszyscy tworzymy jeden zespół,
gimnazjalistom w ankietach ewaluacyjnych postawiono pytanie: Jak się czujesz w swojej klasie? Swoją
odpowiedź uczniowie zaznaczali na skali od 0 – zdecydowanie źle do 10 – zdecydowanie dobrze. Wyniki
przedstawia Wykres 7: zdecydowana większość ankietowanych dobrze (26%), a nawet zdecydowanie
dobrze (55%) czuje się w swojej klasie, co pozwala wnioskować, że udział w warsztatach budujących to
poczucie pozytywnie wpłynął na wzrost zadowolenia z bycia w klasie wśród odbiorców projektu
„Szkoła z Dobrym Klimatem”.

Jak się czujesz w swojej klasie?
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Wykres 7 Odpowiedzi uczniów i uczennic z klas IA i IIA z G17 w ankietach ewaluacyjnych na koniec
warsztatów w ramach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”.

Jak pokazują powyższe dane zebrane w ankietach analizy socjometrycznej, wywiadach
z wychowawczyniami i ankietach ewaluacyjnych z mini projektów oraz warsztatów, integracja
gimnazjalistów w klasach uczestniczących w projekcie oraz ich poczucie zadowolenia z bycia w klasie
wzrosły, tym samym Rezultat 1. oraz Rezultat 2. zostały osiągnięte. Jednocześnie jednak zarówno
niektóre wyniki analizy socjometrycznej, jak i spostrzeżenia wychowawczyń, np.: (…) nie mówię, że teraz
jest świetnie, że to jest taka zwarta grupa, (…) że każdy z każdym rozmawia wskazują, że wśród
gimnazjalistów potrzeba działań integrujących grupy klasowe wciąż jest silna.

Rezultat 3. Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie komunikacji bez przemocy
oraz Rezultat 5. Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów.
Wiedzę i umiejętności związane z komunikacją bez przemocy oraz opartymi na niej sposobami
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów wzmacniano podczas warsztatów, w których uczestniczyli
uczniowie (3 spotkania dla każdej z grup) i nauczyciele (2 spotkania dla każdej z grup) z Gimnazjum

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Sportowego nr 17 w Warszawie. Na koniec warsztatów (w przypadku uczniów – po pierwszym spotkaniu
warsztatowym oraz po trzecim spotkaniu) uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, badające, czy
zakładany Rezultat 3. i Rezultat 5. zostały osiągnięte.
Wiedza uczniów dotycząca komunikacji bez przemocy, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych badana była
pytaniem: Co pomaga w komunikacji? Wymień jak najwięcej czynników. Na to pytanie pełnej

odpowiedzi udzieliło 69% ankietowanych. Uczniowie odpowiadając, przywoływali między
innymi wnioski z ćwiczeń, w których brali udział podczas warsztatów i które następnie wspólnie
omawiali. Jako najważniejszy czynnik wskazywali słuchanie siebie nawzajem, co odzwierciedla
ich najwyraźniejszą potrzebę, zgłaszaną trenerkom na warsztatach. Rozkład odpowiedzi na to
pytanie (z pominięciem braków danych) przedstawia Wykres 8.

Wykres 8 Odpowiedzi uczniów i uczennic z klas IA i IIA z G17 w ankietach ewaluacyjnych na koniec
warsztatów w ramach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”.

Warsztaty dla kadry pedagogicznej obejmowały przedstawienie teoretyczne oraz praktyczne
przećwiczenie z udziałem wszystkich uczestników modelu porozumienia bez przemocy Marshalla
Rosenberga. Nauczyciele zapoznali się i przećwiczyli stosowanie komunikatu Ja (nazywanego też
„językiem żyrafy”, w opozycji do komunikatu Ty – „języka szakala”) oraz elementów aktywnego
słuchania, tj. parafrazy, klaryfikacje, odzwierciedlanie uczuć. Wypowiedzi nauczycieli w ankietach
ewaluacyjnych potwierdzają wzrost ich wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji bez przemocy:
Podczas warsztatów zaskoczyło mnie jak ważne jest wcielenie się w rolę przeciwnej strony.
Było dla mnie nowe: mowa szakala, mowa żyrafy, że słowa wydawałoby się delikatne, mogą ranić,
prowokować.
Było dla mnie nowe: jak ważny jest komunikat Ja.
W przyszłości będę stosować odzwierciedlanie uczuć.
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W przyszłości będę stosować komunikat Ja (będę się starać).
Na spotkaniach warsztatowych zarówno z uczniami, jak i nauczycielami zaprezentowano i ćwiczono
konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów. Szczególną uwagę prowadzący poświęcili mediacji
w kontekście mediacji rówieśniczej, ale i takiej, gdzie rolę mediatora przejmuje nauczyciel.
Początkowa wiedza na temat sposobów rozwiązywania konfliktów wśród gimnazjalistów nie obejmowała
w ogóle mediacji, a wśród metod, jakie stosują na co dzień, uczniowie wymieniali unikanie rozmowy,
ignorowanie problemu, zachowania agresywne. Po warsztatach, na których uczestnicy dowiedzieli się,
jak powstaje konflikt i co dobrego może przynieść, jeśli zostanie konstruktywnie rozwiązany, a także mieli
okazję przeprowadzić próbną mediację, ich poziom wiedzy i umiejętności z tego zakresu zdecydowanie
wzrósł. Porównanie wiedzy i deklarowanych postaw odnośnie rozwiązywania konfliktów sprzed
warsztatów i po nich przedstawia Wykres 9.

Co robisz gdy jesteś z kimś z klasy w konflikcie?
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Wykres 9 Porównanie odpowiedzi uczniów i uczennic z klas IA i IIA z G17 w ankietach ewaluacyjnych
wypełnianych przed warsztatami (PRE) i po warsztatach (POST).

Po warsztatach wzrosła liczba uczniów wybierających konstruktywne sposoby rozwiązywania
konfliktów, takie jak wspólna rozmowa i szukanie rozwiązań zadowalających obie strony, podjęcie
mediacji. Jak widać na Wykresie 4, wśród odpowiedzi uczniów także przed warsztatami dominowało
wskazywanie na rozmowę jako zachowanie, które wybierają będąc z kimś w konflikcie. Jednak można
zauważyć jakościową zmianę w rozumieniu, jak taka rozmowa może wyglądać. W odpowiedziach po
warsztatach uczniowie podkreślają znaczenie jasnej komunikacji, mówienia drugiej osobie o swoich
emocjach i potrzebach pojawiających się w konflikcie (co było ćwiczone na warsztatach). Przykładowe
wypowiedzi uczniów z ankiet ewaluacyjnych po warsztatach (POST):
Pogodzić się z nim, wytłumaczyć moje zachowanie
Szczerze z nim porozmawiać, powiedzieć, co mnie rani w jego zachowaniu
Porozmawiać z nim na spokojnie i znaleźć porozumienie, iść do mediatora
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Co więcej, zmniejszyła się liczba uczniów wybierających niekonstruktywne sposoby rozwiązywania
konfliktów. Po warsztatach nikt nie wskazał unikania rozmowy jako czegoś, co by zrobił będąc z kimś
w konflikcie, a przed warsztatami odpowiedziało tak 13 osób. Mniej osób wskazało też przeproszenie się
nawzajem (bez wyjaśniającej rozmowy), czy też zachowania agresywne (wypowiedzi typu: Na słowach się
nie skończy).
Wśród uczniów i nauczycieli zbadano także wiedzę na temat tego, czym jest mediacja i jaka jest rola
mediatora. Wykresy 10 i 11 przedstawiają zestawienie odpowiedzi ankietowanych, po uśrednieniu
odpowiedzi uczniów na dwa pytania z ankiet ewaluacyjnych: Co to jest mediacja? i Jaka jest rola
mediatora? oraz po analizie jakościowej odpowiedzi nauczycieli z ankiety niedokończonych zdań, gdzie
wypowiadali się o mediacji i roli mediatora, kończąc zdania takie jak: Dowiedziałam/em się o mediacji,
że…, Będąc mediatorem, chciałabym/ chciałbym pamiętać o…
Przykładowe wypowiedzi nauczycieli, traktowane jako poprawna odpowiedź:
Będąc mediatorem, chciałabym/ chciałbym pamiętać o… równorzędnym traktowaniu stron oraz nie
szukaniu winnego.; … ustaleniu zasad mediacji; … podkreślaniu potrzeb.
Dowiedziałam/em się o mediacji, że… polega na dużym słuchaniu.; … nie zawsze dobiega do końca.

Na czym polega mediacja i jaka jest rola mediatora?
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Wykres 10 Porównanie odpowiedzi uczniów z klas IA i IIA z G17 w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych
przed warsztatami (PRE) i po warsztatach (POST).
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Procent poprawnych odpowiedzi potwierdzających wiedzę na temat mediacji i roli mediatora wśród
uczniów wzrósł z 0% na 76%, natomiast wśród nauczycieli wzrósł z 27% na 81%. Ten wynik, jak również
analizy wyników przedstawionych wcześniej potwierdzają, że zakładany Rezultat 3. Wzrost wiedzy
i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie komunikacji bez przemocy oraz Rezultat 5. Wzrost wiedzy
i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów zostały
osiągnięte. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uczestniczący w warsztatach poszerzyli swoją wiedzę
i zwiększyli umiejętności z zakresu stosowania komunikacji bez przemocy i opartych na niej
konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, szczególnie mediacji.

Rezultat 4. Wzrost stopnia integracji między nauczycielami a uczniami.
Do wzmocnienia integracji między nauczycielami a uczniami przyczyniły się głównie mini projekty
realizowane przez uczniów i uczennice z klas IA i IIA, zwłaszcza IIA, która zainicjowała działania
integrujące całą społeczność szkolną pod hasłem „Tydzień integracyjny”. W celu zbadania na ile te akcje,
jak również fakt, że i uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w komplementarnych do siebie warsztatach –
zyskali więc łączące ich doświadczenie – wpłynęły na integrację między tymi grupami, przeprowadzono
wywiady ewaluacyjne z wychowawczyniami klas.
Wychowawczynie klas, jako osoby, które koordynowały realizację mini projektów przez grupy uczniów,
a jednocześnie miały stały kontakt z pozostałymi członkami rady pedagogicznej, mogły najlepiej ocenić,
czy realizacja projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” miała realny wpływ na integrację między
nauczycielami a uczniami w Gimnazjum Sportowym nr 17. W wywiadach wychowawczynie podkreślały
przede wszystkim to, że projekt pozwolił na integrację samych ze swoimi klasami, lepsze poznanie
i zrozumienie swoich uczniów i uczennic. Szczególną rolę odegrały przy tym konsultacje indywidualne
z uczniami i ich rodzicami oraz prowadzenie mini projektów:
Natomiast w samym projekcie było ważne to, mimo że mam taką liczną klasę, która może nie do końca
się uczy, to dowiedziałam się, że ja im mogę zaufać.
(…) ja przede wszystkim poznawałam rodziców i poznawałam dzieci, dużo się o nich wtedy
dowiadywałam (…), wielu fajnych rzeczy i to było dla mnie potrzebne w tym momencie.
Ogólnie zdaniem wychowawczyń wpływ projektu na wzrost integracji między pozostałymi
nauczycielami a uczniami nie był znaczący, ale małe zmiany zaczynają być widoczne. Jako przykład
jedna z wychowawczyń podaje zmianę spostrzegania jej klasy przez innych nauczycieli na bardziej
pozytywne, doceniające zaangażowanie uczniów w działania na rzecz budowania dobrego klimatu
w szkole:
(…) jak mieliśmy warsztaty z kadrą, a dzieci obok robiły plakaty i jedna pani powiedziała: „Zobacz, jakie Ty
masz fajne dzieci, do godziny 17 siedzą i robią plakaty”. Więc oni już zobaczyli, że w tych dzieciakach jest
coś, że zostają. (…)To taka pozytywna opinia, że w tej klasie można to zrobić.
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Ponadto wychowawczynie zwróciły uwagę, że pozostali nauczyciele zaangażowali się w akcje młodzieży
w ramach mini projektów budujących dobry klimat w szkole. Jedna z akcji polegała na organizacji zajęć
„Dzielimy się talentem” przez klasę IA gimnazjum dla uczniów młodszych klas. W działanie, razem
z gimnazjalistami, włączyli się wychowawcy młodszych klas oraz trenerzy:
(…) ja byłam koordynatorką, wychowawcy młodszych klas też umożliwili te lekcje, dopasowaliśmy się do
tego, kiedy możemy przyjść i trenerzy – oni im podpowiadali, jakie ćwiczenia, co zaproponować
i koordynowali całą tą lekcję, robili zdjęcia, obserwowali.
Z kolei klasa IIA zorganizowała wydarzenia w ramach „Tygodnia integracyjnego” (m. in. turniej
siatkarski, różne konkursy, wystawiona na korytarzu szkoły tablica „Wybacz mi”), w których wzięli udział
wspólnie uczniowie i nauczyciele, co niewątpliwie stworzyło okazję do integracji między tymi grupami
w szkole. Jak zauważa jedna z wychowawczyń:
Ten turniej siatkarski na przykład – każdy chciał wziąć udział, wszyscy emocjonowali się, kto wygra. Albo
ta tablica „Wybacz mi” – wszyscy mogli napisać i pisali, przepraszali – też nauczyciele. Zdarzyło się, że
nauczyciele przeprosili, że zrobili niezapowiedziany sprawdzian. To było tak dużo pozytywnych emocji,
zresztą sama Pani Dyrektor mówi, że ta tablica była właśnie źródłem dobrych emocji. Każdy podchodził,
czytał i też chciał przeprosić, też chciał być na tej tablicy.
Co ważne, na potrzebę i chęć integracji z nauczycielami w czasie trwania projektu zwracali uwagę
głównie sami uczniowie. To oni stwierdzili podczas zajęć przygotowujących do realizacji mini projektów,
że tym, co poprawi klimat w szkole i relacje w szkolnej społeczności, będzie lepsze poznanie się i wspólna
zabawa, pozytywne, wspólne doświadczenia uczniów i nauczycieli. O tym i innych zakładanych celach
i osiągniętych efektach działań młodzieży nauczyciele dowiedzieli się także podczas uroczystego
podsumowania projektu w szkole, kiedy to gimnazjaliści wystąpili z prezentacjami o swoich mini
projektach.
Podsumowując, działania w projekcie „Szkoła z Dobrym Klimatem”, takie jak konsultacje indywidualne
wychowawczyń z uczniami i rodzicami, realizacja mini projektów angażujących w mniejszym lub
większym stopniu całą społeczność szkolną oraz ich podsumowanie na forum szkoły wpłynęły przede
wszystkim na wzrost integracji wychowawczyń z uczniami i uczennicami z ich klas, a w niewielkim
stopniu także na wzrost integracji między pozostałymi nauczycielami a uczniami. Te obserwacje
potwierdzają, że Rezultat 4. został częściowo osiągnięty. Wnioski sformułowane dzięki wywiadom
ewaluacyjnym z wychowawczyniami pozwolą na lepsze zaplanowanie działań w tym kierunku
w możliwych przyszłych edycjach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”.

Rezultat 6. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikowania się nauczyciela z rodzicem.
W celu zadbania o efektywną komunikację między nauczycielami i rodzicami na warsztatach
przeprowadzonych dla nauczycieli, jak i na warsztatach dla rodziców (dla obu grup odbyły się po
2 spotkania) ćwiczono umiejętności komunikacyjne sprzyjające budowaniu porozumienia, także
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w trudnych sytuacjach konfliktu. Ćwiczenia opierały się na przykładowych sytuacjach szkolnych,
opracowanych na podstawie wcześniejszej analizy potrzeb, przeprowadzonej wśród nauczycieli
i rodziców. W analizie potrzeb (wzory ankiet w Załącznikach 6. i 8.) nauczyciele na pytanie: W jaki sposób
wygląda Pani / Pana komunikacja z rodzicami uczniów i uczennic? Jak opisałaby Pani / opisałby Pan te
rozmowy?, odpowiadają najczęściej (89% odpowiedzi), że rozmowy są indywidualne i że przebiegają
w miłej atmosferze, np.:
Rozmowy przebiegają najczęściej w miłej atmosferze, mówią o dobrych stronach dziecka, kończąc na
tym, co należałoby poprawić i proponując pomoc;
Pokazanie mocnych stron dziecka, przedstawienie konkretnego problemu, wysłuchanie drugiej strony,
wspólne poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań.
Problemy, na które wskazywali nauczyciele to głównie: roszczeniowość rodziców, brak wzajemnego
zrozumienia intencji (nie potrafią zrozumieć tego, że wszystko robimy dla dobra dziecka).
Natomiast odpowiedzi rodziców na podobne pytanie w odniesieniu do komunikacji z nauczycielami były
podzielone. Niektórzy wskazywali, że są z niej raczej zadowoleni, że w komunikacji pomaga otwartość
i szczerość nauczycieli, a pojawiające się trudności starają się na bieżąco rozwiązywać. Inni podkreślali, że
w komunikacji z nauczycielami przeszkadza im brak zaangażowania w życie uczniów (np.: (…) nauczyciel
nie chce się angażować w pomysły dot. integracji społecznej i zrzuca odpowiedzialność na uczniów).
Biorąc pod uwagę dane zebrane w analizie potrzeb, warsztaty zostały tak przygotowane, by dostarczyć
zarówno nauczycielom, jak i rodzicom uniwersalne narzędzia sprzyjające pełnej komunikacji, takie jak
stosowanie komunikatu Ja („język żyrafy” według teorii Rosenberga), zwracanie uwagi na potrzeby swoje
i rozmówcy, klaryfikacje i parafrazy.
Po warsztatach nauczyciele i rodzice wypełnili ankiety ewaluacyjne w formie niedokończonych zdań
(wzory ankiet w Załącznikach 7. i 9.). Do analizy wyników przedstawionej poniżej wybrano zdania,
w których uczestnicy odnosili się do wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na warsztatach
w celu lepszego komunikowania się z innymi osobami, w tym nauczyciela z rodzicem.

język Ja
42%

W przyszłości będę
stosować...

formułowanie własnych
potrzeb i wsłuchanie się
w potrzeby innych
19%

Wykres 12 Najczęstsze odpowiedzi rodziców uczestniczących w projekcie w ankietach ewaluacyjnych
wypełnianych po warsztatach.
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Wykres 13 Najczęstsze odpowiedzi nauczycieli z G17 w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych po
warsztatach.

Jak wynika z analizy wyników ewaluacji warsztatów dla nauczycieli i rodziców, nauczyciele zwiększyli
swoje umiejętności komunikacyjne m.in. o zastosowanie języka Ja (19% ankietowanych zwraca na to
uwagę), uważność na potrzeby drugiej strony (13%), aktywne słuchanie z wykorzystaniem technik
komunikacyjnych (13%; Wykres 13). Podobnie rodzice – 42% ankietowanych rodziców podkreśla wzrost
swoich umiejętności z zakresu stosowania komunikatu Ja oraz 19% z zakresu formułowania własnych
potrzeb i wsłuchania się w potrzeby innych (Wykres 12).
Ponadto, jak przedstawiono wcześniej w raporcie, nauczyciele zwiększyli swoją wiedzę i umiejętności
z zakresu metod komunikacji bez przemocy i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, co będą mogli
stosować także w komunikacji z rodzicami. Bazując na tych wynikach można uznać, że udział nauczycieli
i rodziców w warsztatach w projekcie „Szkoła z Dobrym Klimatem” pozwolił na osiągnięcie Rezultatu 6.
Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikowania się nauczyciela z rodzicem.

Rezultat 7. Wzrost wiedzy psychologicznej na temat dorastania oraz umiejętności wychowawczych
rodziców.
Wiedza psychologiczna na temat dorastania przedstawiona została rodzicom na warsztatach, szczególną
uwagę prowadzący poświęcili potrzebom nastolatków najistotniejszych na tym etapie rozwoju. Ponadto
rodzice podczas 2 spotkań warsztatowych rozwijali swoje umiejętności wychowawcze, zwłaszcza
umiejętności komunikacji z dzieckiem w sytuacji konfliktu i zwracania uwagi na jego potrzeby.
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Aby zbadać, czy warsztaty przyniosły wzrost wiedzy i umiejętności rodziców w tym zakresie,
przeanalizowano pod tym kątem ankiety ewaluacyjne wypełniane przez rodziców po warsztatach. Wyniki
przedstawiono poniżej na Wykresach 14-16.
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Wykres 14 Najczęstsze odpowiedzi rodziców uczestniczących w projekcie w ankietach ewaluacyjnych
wypełnianych po warsztatach – wzrost wiedzy na temat dorastania.
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Wykres 15 Najczęstsze odpowiedzi rodziców uczestniczących w projekcie w ankietach ewaluacyjnych
wypełnianych po warsztatach – wzrost umiejętności wychowawczych w zakresie komunikacji z dzieckiem.
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Wykres 16 Najczęstsze odpowiedzi rodziców uczestniczących w projekcie w ankietach ewaluacyjnych
wypełnianych po warsztatach – wzrost umiejętności wychowawczych w zakresie reagowania w sytuacji
konfliktu.

Jak pokazują uzyskane dane, rodzice uczestniczący w warsztatach zwiększyli swoją wiedzę
o psychologicznych uwarunkowaniach okresu dorastania, szczególną uwagę zwracając na rozwijającą
się wśród nastolatków potrzebę autonomii (42% odpowiedzi). Wzrosły też umiejętności wychowawcze
rodziców w zakresie komunikacji z dzieckiem i reagowania w sytuacjach konfliktu – 33% odpowiedzi
wskazuje na zrozumienie przez rodziców znaczenia poświęcania uwagi potrzebom i emocjom dziecka,
a 50% odpowiedzi ankietowanych rodziców wskazuje na wzrost ich umiejętności używania języka Ja
w komunikacji z dzieckiem, także w konflikcie.
W związku z tym można stwierdzić, że dzięki realizacji warsztatów dla rodziców w projekcie „Szkoła
z Dobrym Klimatem” został osiągnięty Rezultat 7. Wzrost wiedzy psychologicznej na temat dorastania
oraz umiejętności wychowawczych rodziców.

Rezultat 8. Wzrost świadomości o działaniach podejmowanych przez środowiska lokalne oraz Rezultat
9. Szerszy katalog środków pobudzających i inicjujących aktywność przy udziale środowisk lokalnych.
W ramach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” w Gimnazjum Sportowym nr 17 w Warszawie
zorganizowano spotkanie przedstawicieli różnych placówek oświatowych i kulturalnych działających
lokalnie na terenie dzielnicy Ochota. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, w tym dyrektorzy i nauczyciele
szkół gimnazjalnych, przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wychowania, Młodzieżowego Domu Kultury
i organizacji pozarządowych. Uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, pt.: „Dobry klimat w szkole
jako efekt współpracy między instytucjami”, czego wynikiem było podzielenie się doświadczeniami
i nowymi pomysłami w zakresie działań podejmowanych w celu zainicjowania aktywności młodzieży,
a także rodziców w szkole. Zapis głównych wniosków i pomysłów pojawiających się w dyskusji
przedstawia Zdjęcie 1.
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Zdjęcie 1 Notatka ze spotkania przedstawicieli różnych placówek oświatowych i kulturalnych działających
w środowisku lokalnym na Ochocie, spotkanie odbyło się w G17 w ramach projektu „Szkoła z Dobrym
Klimatem”.

Spotkanie, na którym zaprezentowano także efekty realizacji projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” dla
społeczności szkolnej Gimnazjum Sportowym nr 17, wpłynęło na zwiększenie wśród uczestników
świadomości o działaniach podejmowanych przez środowiska lokalne na rzecz wzmacniania poczucia
bezpieczeństwa w szkołach i inicjowania aktywności młodzieży.
Działaniem, które spotkało się z największym zainteresowaniem i którego zastosowanie przedstawiciele
różnych placówek dostrzegli w swojej działalności były mini projektu realizowane przez gimnazjalistów.
Praktyczna metoda rozwijania aktywności młodzieży, jaką jest mini projekt poszerzyła katalog środków
pobudzających i inicjujących aktywność przy udziale środowisk lokalnych dostępny społeczności
szkolnej Gimnazjum Sportowego nr 17. Jak wskazują sami gimnazjaliści w ankietach ewaluacyjnych
wypełnianych po realizacji mini projektów, poprzez to doświadczenie dowiedzieli się, że sami mogą
zrobić coś, co buduje dobry klimat w szkole – 52% ankietowanych całkowicie się z tym zgadza, 41% raczej
się zgadza (Wykres 17).
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Wykres 17 Odpowiedzi uczniów i uczennic z klas IA i IIA z G17 w ankietach ewaluacyjnych na zakończenie
realizacji mini projektów w ramach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”.
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Ponadto wszyscy ankietowani gimnazjaliści nauczyli się pracy metodą projektu – 83% całkowicie
zgadza się ze stwierdzeniem, że wie już, jak realizuje się takie mini projekty, a 17% raczej się zgadza
(Wykres 18).
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Wykres 18 Odpowiedzi uczniów i uczennic z klas IA i IIA z G17 w ankietach ewaluacyjnych na zakończenie
realizacji mini projektów w ramach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”.

Przedstawione powyżej dane potwierdzają wywiady przeprowadzone z wychowawczyniami klas
uczestniczących w projekcie, które ponadto wskazują na zdobycie nowych umiejętności przez młodzież
w zakresie samodzielnego podejmowania aktywności na rzecz innych. Przykładem jest wypróbowanie się
w roli opiekuna i nauczyciela względem młodszych kolegów i koleżanek przez uczniów i uczennice klasy
IIA przy realizacji mini projektu „Dzielimy się talentem”, jak zauważa ich wychowawczyni:
(…) uczniom się bardzo podobały te lekcje, czegoś się nowego nauczyli, np. tak jak ta tęcza, że można
z prostych rzeczy zrobić coś ładnego. Tak samo te taneczne, czy z judo i pociągniemy to dalej i będziemy
dalej takie lekcje: „gimnazjalista i ktoś młodszy” wykonywać.
Efekty spotkania przedstawicieli placówek oświatowych i kulturalnych działających na Ochocie, realizacja
mini projektów przez gimnazjalistów, a także prezentacja tych działań w wydanej w projekcie publikacji
„Szkoła z Dobrym Klimatem – publikacja podsumowująca pierwszą edycję projektu”, dostarczonej
przedstawicielom środowiska lokalnego potwierdzają, że Rezultat 8. Wzrost świadomości o działaniach
podejmowanych przez środowiska lokalne oraz Rezultat 9. Szerszy katalog środków pobudzających
i inicjujących aktywność przy udziale środowisk lokalnych zostały osiągnięte.

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

21
Stowarzyszenie Q Zmianom

Wnioski i podsumowanie
W wyniku realizacji kompleksowych, uzupełniających się działań, obejmujących przedstawicieli
wszystkich grup społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców), a także przedstawicieli
środowiska lokalnego osiągnięte zostały założone rezultaty projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”.
Dzięki temu można uznać za spełniony cel główny projektu, jakim było zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa w G17, rozumianego jako dbanie o dobry klimat w szkole, przeciwdziałanie wykluczeniu
oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Na osiągnięcie celu głównego złożyła się realizacja wszystkich celów szczegółowych, a zwłaszcza tych
dotyczących zwiększenia stopnia integracji gimnazjalistów, zwiększenia ich zadowolenia z bycia w klasie
oraz poszerzenia katalogu środków pobudzających i inicjujących aktywność młodzieży. Jako działanie,
które w najbardziej znaczący sposób się do tego przyczyniło zarówno gimnazjaliści, jak i ich
wychowawczynie wskazują realizację mini projektów. Przygotowanie do nich poprzez uczestnictwo
w warsztatach, a następnie zajęciach pozalekcyjnych, wreszcie samo zaplanowanie i przeprowadzenie
przez młodzież działań budujących dobry klimat w szkole zintegrowało ich między sobą, a także
wpłynęło na poczucie bezpieczeństwa w całej społeczności szkolnej.
Gimnazjum Sportowe nr 17 tworzy Zespół Szkół nr 83 razem ze Szkołą Podstawową nr 152. Po realizacji
projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” zauważalna jest zmiana, jaka zaszła np. między gimnazjalistami,
a uczniami i uczennicami młodszych klas podstawówki. Jak stwierdza jedna z wychowawczyń klas
uczestniczących w projekcie:
Te maluchy są gdzieś tam na dole, jak widzą gimnazjalistów, to czasami jest taka konsternacja.
Natomiast teraz oni zaczęli rozpoznawać tych moich gimnazjalistów. Nawet widziałam, że się przytulali
do moich dziewcząt. „O to ta dziewczynka, z którą robiliśmy tęcze!” (…) To na pewno sprawiło, że ta
atmosfera pomiędzy gimnazjum a podstawówką się troszeczkę – no nie powiem, że rozluźniła, ale nie
boją się już nas.
Wysokie zaangażowanie młodzieży sprawia, że rezultaty osiągnięte dzięki zrealizowaniu projektu mają
szanse być długotrwałe i nadal wzmacniane. Zauważają to wychowawczynie klas, jednocześnie
deklarując chęć powtarzania elementów projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” w celu kontynuacji tego,
co już udało się osiągnąć:

Te działania wszystkie sprawiły to, co się naprawdę rzadko zdarza, że już tak szybko, po tych
trzech miesiącach mieliśmy w piątek taki wieczór mikołajkowy – oglądaliśmy film, mieliśmy
poduszki, koce. Dziewczyny upiekły ciasteczka, chłopcy byli po treningu, więc kupili picie. I to już
był taki moment, gdzie oni byli razem.
Jeżeli się zaczyna robić działania w stronę dobrego klimatu, to nie można ich tak urwać. Więc taki
jednorazowy projekt na krótki czas, to wprowadza ten dobry klimat, ale potem trzeba zadbać o to, żeby
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to podtrzymać. Więc fajnie byłoby zadbać, żeby ta kontynuacja była. Dzieci są chętne, bo one wyraziły
chęć, żeby coś takiego robić, mogą to powtórzyć. Ja ze swojej strony też nie widzę przeszkód (…).
Chęć powtórzenia przez młodzież działań projektowych wzmacniających dobry klimat w szkole
potwierdzają wyniki ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczniów i uczennice realizujących mini
projekty. Wszyscy ankietowani zgodzili się ze stwierdzeniem „Chciałbym/chciałabym jeszcze kiedyś
wziąć udział w takim wydarzeniu” – 93% deklarowało, że całkowicie się z tym zgadza, 7%, że raczej się
zgadza (Wykres 19).
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Wykres 19 Odpowiedzi uczniów i uczennic z klas IA i IIA z G17 w ankietach ewaluacyjnych na zakończenie
realizacji mini projektów w ramach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”.

Nie tylko młodzież, ale i rodzice oraz nauczyciele w większości pozytywnie ocenili skierowane do nich
działania w ramach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”, pojawiły się też wypowiedzi zwracające uwagę
na to, co można w przyszłości dopracować. Przykładowe wypowiedzi rodziców uczestniczących
w warsztatach (na podstawie ankiet ewaluacyjnych):
Podczas warsztatów zaskoczyła mnie otwartość, sympatyczność prowadzących (dość oczywiste), ale
i uczestników. Duża liczba mężczyzn.
Na warsztatach podobało mi się prowadzenie warsztatów, zadania, możliwość wypowiedzenia się
i słuchania innych.
Na warsztatach nie podobało mi się, że było zbyt mało scenek rodzic-dziecko.
Polecam warsztaty Stowarzyszenia Q Zmianom, ponieważ są ciekawe i pozwalają lepiej zrozumieć relacje
z nastolatkiem. (…)odpowiadają na potrzeby poszukujących rodziców.
Przykładowe wypowiedzi nauczycieli uczestniczących w warsztatach:
Podczas warsztatów zaskoczyła mnie miła, otwarta atmosfera.
Polecam warsztaty Stowarzyszenia Q Zmianom, odwołują się do praktyki
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Na warsztatach podobały mi się merytoryczne wiadomości i rady oraz praktyczne porady (zasady metody
dramy).
Na warsztatach nie podobało mi się zbyt długie poświęcanie się każdemu problemowi.
Działania projektu zrealizowano w pełnym wymiarze dzięki ścisłej współpracy Stowarzyszenia
Q Zmianom z dyrekcją i kadrą pedagogiczną Gimnazjum Sportowego nr 17 w Warszawie.
Wychowawczynie klas uczestniczących w projekcie, z którymi najczęściej kontaktowały się trenerki oraz
opiekun merytoryczny projektu ze Stowarzyszenia przyznały, że przedstawione na początku współpracy
działania wydały im się złożone, a zaplanowany na nie czas realizacji zbyt krótki. Jednak w miarę
rozwijania współpracy i realizacji kolejnych etapów projektu rosło pozytywne nastawienie
wychowawczyń do projektu, co przyznają w wywiadach ewaluacyjnych:
Najpierw byłam sceptycznie nastawiona – tak mało czasu i tyle trzeba zrobić. A teraz jak jestem po, to
naprawdę było to dość ciekawe doświadczenia i poza tymi spotkaniami, to jeśli miałabym jeszcze raz coś
takiego zrobić, to bym się zdecydowała. Zwłaszcza, że oni chcą i będziemy powtarzać niektóre zajęcia,
będziemy zachęcać do uczestnictwa w klasie sportowej. Więc po perspektywie, jak jest już zakończone, to
pozytywnie.
(…) działania były jasno określone, co mamy robić, postawiony cel i nie było żadnych niejasności, czy
nieścisłości.
Podobnie trenerki Stowarzyszenia Q Zmianom pozytywnie oceniają współpracę ze Szkołą. Był to drugi
projekt realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie i Zespół Szkół nr 83 w Warszawie, to doświadczenie
pozwoliło na zacieśnienie współpracy i otworzyło możliwości planowania kolejnych wspólnych działań
w przyszłości.
Wyniki uzyskane dzięki całościowej, dokładnej ewaluacji projektu, przedstawione w niniejszym raporcie
pozwolą na zaplanowanie i dopracowanie działań w kolejnych edycjach projektu „Szkoła z Dobrym
Klimatem”. Jego realizacja w roku 2013 przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej była pilotażem,
który potwierdził trafność postawionych celów i wybranych form działania. Dzięki temu w przyszłości
Stowarzyszenie Q Zmianom będzie mogło rozwijać projekt i zapraszać do udziału w nim kolejne szkoły
i klasy gimnazjalne.
Załączniki
1. Wzór anonimowej ankiety analizy socjometrycznej dla uczniów PRE
2. Wzór anonimowej ankiety analizy socjometrycznej dla uczniów POST
3. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla uczniów (warsztaty) PRE
4. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla uczniów (warsztaty) POST
5. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla uczniów (mini projekty)
6. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli PRE
7. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli POST
8. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla rodziców PRE
9. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla rodziców POST
10.Wzór pytań do wywiadu ewaluacyjnego z wychowawcami
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Załącznik 1. Wzór anonimowej ankiety analizy socjometrycznej dla uczniów PRE
ANKIETA

„Szkoła z Dobrym Klimatem” to projekt, w którym od września do
grudnia 2013 roku bierze udział Twoje Gimnazjum. Projekt jest
prowadzony

przez

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Rozwoju

i Pomocy Q Zmianom.
Zanim go rozpoczniemy, chcielibyśmy lepiej poznać Twoją klasę i dlatego prosimy Cię
o odpowiedź na kilka pytań. Zajmie Ci to ok. 10 minut. Ankiety są anonimowe, nie będą pokazywane
nikomu spoza Stowarzyszenia i będą analizowane grupowo.

Zastanów się nad tym, w jakich relacjach jesteś z osobami z Twojej klasy. W odpowiedziach na pytania
możesz podać jedną osobę lub kilka, możesz też nie wymieniać nikogo. Prosimy, wpisuj tylko numery z
dziennika wybranych osób. Nie ma tu ani dobrych, ani złych odpowiedzi, więc prosimy o szczerość.

1. Twój numer z dziennika: ………………

2. Wyobraź sobie, że właśnie dowiedziałaś/eś się, że wygrałaś/eś pierwszą nagrodę w jakimś ważnym
konkursie. Do kogo z klasy zadzwonił(a)byś, żeby podzielić się tą radosną wiadomością?
…………………………………………………………………………………………………

3. Wyobraź sobie, że masz jakiś poważny problem, którego sam(a) nie potrafisz rozwiązać.
Z kim z klasy porozmawiał(a)byś na ten temat?
…………………………………………………………………………………………………
4. Wyobraź sobie, że zbliżają się wakacje. Z kim z klasy chciał(a)byś pojechać na wspólny wyjazd?
…………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy!
Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom
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Załącznik 2. Wzór anonimowej ankiety analizy socjometrycznej dla uczniów POST
ANKIETA

„Szkoła z Dobrym Klimatem” to projekt, w którym od września do
grudnia 2013 roku bierze udział Twoje Gimnazjum. Projekt jest
prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy
Q Zmianom.
Zanim go rozpoczniemy, chcielibyśmy lepiej poznać Twoją klasę i dlatego prosimy Cię o odpowiedź na
kilka pytań. Zajmie Ci to ok. 10 minut. Ankiety są anonimowe, nie będą pokazywane nikomu spoza
Stowarzyszenia i będą analizowane grupowo.

Zastanów się nad tym, w jakich relacjach jesteś z osobami z Twojej klasy. W odpowiedziach na pytania
możesz podać jedną osobę lub kilka, możesz też nie wymieniać nikogo. Prosimy, wpisuj tylko numery
z dziennika wybranych osób. Nie ma tu ani dobrych, ani złych odpowiedzi, więc prosimy o szczerość.

1. Twój numer z dziennika: ………………

2. Wyobraź sobie, że właśnie dowiedziałaś/eś się, że wygrałaś/eś pierwszą nagrodę w jakimś ważnym
konkursie. Do kogo z klasy zadzwonił(a)byś, żeby podzielić się tą radosną wiadomością?
…………………………………………………………………………………………………

3. Wyobraź sobie, że masz jakiś poważny problem, którego sam(a) nie potrafisz rozwiązać.
Z kim z klasy porozmawiał(a)byś na ten temat?
…………………………………………………………………………………………………
4. Wyobraź sobie, że zbliżają się wakacje. Z kim z klasy chciał(a)byś pojechać na wspólny wyjazd?
…………………………………………………………………………………………………
5. Czy brałaś/eś udział w mini projekcie Twojej klasy? TAK

NIE

Dziękujemy!
Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom
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Załącznik 3. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla uczniów (warsztaty) PRE
ANKIETA
Chcemy poznać Twoją opinię o dzisiejszym warsztacie oraz jak najlepiej przygotować nasze
drugie spotkanie. Dlatego prosimy Cię o odpowiedź na kilka pytań:

1. Jak oceniasz:… (zaznacz wybraną cyfrę, 1= bardzo słabo, 10 = bardzo dobrze)
- …atmosferę na warsztatach?: 1

2

- …współpracę grupy w ćwiczeniach?: 1

3

4
2

5
3

6
4

7
5

8
6

9
7

10
8

9

10

2. Jaki typ ćwiczeń najbardziej Ci się podobał?
(do wyboru: indywidualne/w parach/grupowe, rysowanie/rozmawianie/tworzenie, samodzielnie/na forum grupy lub
inne rodzaje)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3. Jaki typ ćwiczeń najmniej Ci się podobał?
(do wyboru: indywidualne/w parach/grupowe, rysowanie/rozmawianie/tworzenie, samodzielnie/na forum grupy lub
inne rodzaje)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Nasze kolejne spotkania będą poświęcone m. in. komunikacji w grupie, konstruktywnemu rozwiązywaniu
konfliktów i współdziałaniu. Jakie masz oczekiwania związane z tymi warsztatami?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Co robisz, gdy jesteś z kimś z klasy w konflikcie?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Co to jest mediacja?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Jaka jest według Ciebie rola mediatora?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

8. Jak myślisz na ile mediacja byłaby użyteczna w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów w Waszej klasie?
bardzo mało użyteczna 1

2

3

4

5 bardzo użyteczna
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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Załącznik 4. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla uczniów (warsztaty) POST

ANKIETA

1. Zaznacz na skali, jak czujesz się w swojej klasie:
1

2

3

Zdecydowanie źle

4

5

6

Ani źle, ani dobrze

7
Zdecydowanie dobrze

2. Co pomaga w komunikacji? Wymień jak najwięcej czynników.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Co możesz zrobić, jeśli będziesz z kimś z klasy w konflikcie?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Co to jest mediacja?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Jaka jest rola mediatora?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. Jak myślisz, na ile mediacja byłaby użyteczna w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów w Waszej
klasie?
1
Bardzo mało użyteczna

2

3

4

5
Bardzo użyteczna

Dziękujemy!
Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom
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Załącznik 5. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla uczniów (mini projekty)

Zaznacz krzyżykiem (X) w
odpowiednim miejscu
1

Cel naszego mini projektu był dla mnie
zrozumiały

2

Uważam, że cel mini projektu został
zrealizowany

3

Mogłam/mogłem realizować swoje
pomysły

4

Podczas zajęć byłam/byłem
aktywna/aktywny

5

Wykonywałam/wykonywałem zadania
zgodnie z terminami

6

Członkowie grupy pomagali sobie
nawzajem

7

W grupie dobrze mi się pracowało

8
9

Całkowicie
się
zgadzam

Raczej się
zgadzam

Częściowo
się
zgadzam

Raczej się
nie
zgadzam

Czuję, że dzięki mini projektowi
bardziej się zintegrowaliśmy jako
klasa
Wiem, że i ja mogę zrobić coś, co
buduje dobry klimat w szkole

10

Wiem już, jak się realizuje takie mini
projekty

11

Chciałabym/chciałbym jeszcze kiedyś
wziąć udział w takim wydarzeniu

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Załącznik 6. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli PRE
ANKIETA

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” ma na celu zwiększenie
poczucia

bezpieczeństwa

uczniów

i uczennic

w szkole

poprzez

budowanie dobrego klimatu, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz
wspieranie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
W ramach projektu proponujemy Państwu udział w dwóch warsztatach poświęconych wzmacnianiu
kompetencji wychowawczych. Tematyka oraz zakres proponowanych warsztatów będą dostosowane
specjalnie do Państwa potrzeb, które chcemy poznać w tej ankiecie. Prosimy o odpowiedź na kilka pytań,
aby nasza propozycja w jak najwyższym stopniu spełniła Państwa oczekiwania.

Ankieta składa się z 3 części. Wypełnienie jej zajmie Państwu ok. 10 minut.

Płeć:

Kobieta Mężczyzna

Uczę w:

szkole podstawowej, klasy I-III
szkole podstawowej, klasy IV-VI
gimnazjum

Część I
1. W jakich szkoleniach i warsztatach związanych z rozwojem kompetencji wychowawczych brała
Pani / brał Pan dotychczas udział?
………………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………………

2. Jakie było najlepsze szkolenie, w którym wzięła Pani / wziął Pan udział? Co wpłynęło na jego
wysoką jakość?
………………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………………

3. Jakie było najgorsze szkolenie, w którym wzięła Pani / wziął Pan udział? Co wpłynęło na jego
niski poziom?
………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………
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4. Jakie tematy związane z rozwojem kompetencji wychowawczych są dla Pani / Pana interesujące?
Jakie umiejętności chciałaby Pani / chciałby Pan rozwijać?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. Czego oczekuje Pani / Pan od naszych warsztatów?
………………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………………………

Część II
6. Czy w ramach godziny wychowawczej lub przy innych okazjach porusza Pani / Pan z uczniami
i uczennicami temat konfliktów i ich rozwiązywania?
TAK - profilaktycznie
TAK - gdy w klasie pojawi się konflikt
NIE (prosimy pominąć pytanie nr 7)

7. W jaki sposób porusza Pani / Pan z uczniami i uczennicami temat konfliktów i ich
rozwiązywania? Jaką formę mają takie zajęcia lub rozmowy (wykład, dyskusja, ćwiczenie, inne)?
………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………

8. Co wie Pani / Pan o mediacji jako o sposobie rozwiązywania konfliktów? Czy uważa Pani / Pan
mediacje za skuteczną propozycję?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

9. Jaka jest według Pana / Pani rola mediatora?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Część III
10. Czy jest Pani / Pan zadowolona/y z tego, jak wygląda Pani / Pana komunikacja z rodzicami
uczniów i uczennic?
1

2

3

4

5

NIE

RACZEJ NIE

CZĘŚCIOWO

RACZEJ TAK

TAK
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11. W jaki sposób wygląda Pani / Pana komunikacja z rodzicami uczniów i uczennic? Jak opisałaby
Pani / opisałby Pan te rozmowy?
………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………
12. Co ułatwia Pani / Panu komunikację z rodzicami?
………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………
13. Co utrudnia Pani / Panu komunikację z rodzicami? Jakie pojawiają się trudności?
………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety – dzięki niej warsztat, na który Państwa zaprosimy, będzie odpowiedzią
na Państwa potrzeby!
Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom
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Załącznik 7. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli POST

Ankieta podsumowująca
Dokończ zdania zgodnie z tym, co myślisz:
Podczas warsztatów zaskoczyło mnie…

Było dla mnie nowe…

Ważne było dla mnie, że…

W przyszłości będę stosować…

Dowiedziałam/ dowiedziałem się o mediacji, że…

Rozmawiając z uczniami/ rodzicami, chcę pamiętać o…

Będąc mediatorem, chciałabym/ chciałbym pamiętać o…

Na warsztatach podobało mi się …

Na warsztatach nie podobało mi się …

Polecam/ nie polecam warsztaty Stowarzyszenia Q Zmianom, ponieważ…

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Załącznik 8. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla rodziców PRE
ANKIETA

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” ma na celu zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa uczniów i uczennic w szkole poprzez budowanie dobrego
klimatu, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wspieranie umiejętności
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
W ramach projektu proponujemy Państwu udział w dwóch warsztatach
poświęconych wzmacnianiu umiejętności efektywnej komunikacji
z dzieckiem. Tematyka oraz zakres proponowanych warsztatów będą
dostosowane specjalnie do Państwa potrzeb, które chcemy poznać w tej ankiecie. Prosimy o odpowiedź na kilka
pytań, aby nasza propozycja w jak najwyższym stopniu spełniła Państwa oczekiwania.
Ankieta składa się z 3 części. Wypełnienie jej zajmie Państwu ok. 10 minut.

Płeć:

Kobieta

Mężczyzna

Klasa, do której chodzi dziecko:

I gimnazjum

II gimnazjum

III gimnazjum

Część I
1. Czy brała Pani/ brał Pan udział w szkoleniach lub warsztatach rozwijających umiejętności wychowawcze?
Jeśli tak, to o jakiej tematyce?
…………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Jakie było najlepsze szkolenie, w którym wzięła Pani / wziął Pan udział? Co wpłynęło na jego wysoką
jakość?
…………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. Jakie było najgorsze szkolenie, w którym wzięła Pani / wziął Pan udział? Co wpłynęło na jego niski poziom?
…………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Jakie tematy związane z komunikacją z dzieckiem są dla Pani / Pana interesujące? Jakie umiejętności
chciałaby Pani / chciałby Pan rozwijać?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....................................................
6.

Czego oczekuje Pani / Pan od naszych warsztatów?

…………………………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Część II
6. Czy porusza Pani / Pan z dzieckiem temat konfliktów i ich rozwiązywania?
TAK - profilaktycznie
TAK - gdy dziecko znajdzie się w sytuacji konfliktu
NIE
7.

Czy według Pani/Pana konflikty są złe?
TAK – dlaczego?............................................................................................................................................
NIE – dlaczego? …………………………………………………………………………………………….
NIE WIEM

8. Co wie Pani / Pan o mediacji jako sposobie rozwiązywania konfliktów?
…………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………
9. Jaka jest według Pana / Pani rola mediatora?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Część III
10. Czy jest Pani / Pan zadowolona/y z tego, jak wygląda Pani / Pana komunikacja z nauczycielami Pani/Pana
dziecka?
1

2

3

4

5

NIE

RACZEJ NIE

CZĘŚCIOWO

RACZEJ TAK

TAK

11. Co ułatwia Pani / Panu komunikację z nauczycielami?
………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………..…………………
12. Co utrudnia Pani / Panu komunikację z nauczycielami? Jakie pojawiają się trudności?
…………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety – dzięki niej warsztat, na który Państwa zaprosimy, będzie odpowiedzią
na Państwa potrzeby!
Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom
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Załącznik 9. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla rodziców POST

Ankieta podsumowująca
Dokończ zdania zgodnie z tym, co myślisz:
Podczas warsztatów zaskoczyło mnie…

Było dla mnie nowe…

Ważne było dla mnie, że…

W przyszłości będę stosować…

Dowiedziałam/ dowiedziałem się o dziecku w wieku dojrzewania, że…

Rozmawiając z dzieckiem, chcę pamiętać o…

W sytuacji konfliktu mogę zastosować…

Na warsztatach podobało mi się …

Na warsztatach nie podobało mi się …

Polecam/ nie polecam warsztaty Stowarzyszenia Q Zmianom, ponieważ…
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Załącznik 10. Wzór pytań do wywiadu ewaluacyjnego z wychowawcami
Plan wywiadu ewaluacyjnego z wychowawcami w projekcie
„Szkoła z Dobrym Klimatem”

1. Co było dla Pani najważniejsze w całym projekcie?

2. Jak według Pani realizacja projektu wpłynęła na:
- relacje w klasie, integrację uczniów?
- relacje uczniów z nauczycielami?
- na klimat i bezpieczeństwo w całej szkole?

3. Co można by według Pani zmienić, ulepszyć w przypadku ponownej realizacji projektu?
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