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Idea projektu 

Ideą projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” jest przyczynienie się do budowania dobrego klimatu  
w społecznościach szkolnych, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wspieranie umiejętności 
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży i nauczycieli. Projekt został stworzony 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom w oparciu o sprawdzone metody 
zwiększania poczucia bezpieczeństwa i wzmacniania pozytywnych relacji w społecznościach szkolnych. 

W 2015 roku partnerem projektu było Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Warszawie. W oparciu o analizę potrzeb uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli 
tej szkoły zostały zaprojektowane kompleksowe działania wychowawcze i profilaktyczne, których 
celem było wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i stworzenie przyjaznego środowiska w Gimnazjum 
37. Działania zaplanowano pod kątem realizacji następujących celów szczegółowych, wyznaczonych na 
podstawie analizy potrzeb: 

 Zwiększenie stopnia integracji gimnazjalistów. 

 Zwiększenie zadowolenia z bycia w klasie. 

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie komunikacji bez przemocy. 

 Zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie cyberprzemocy. 

 Zwiększenie stopnia integracji między nauczycielami a uczniami. 

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów. 

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie współpracy nauczyciela z rodzicami 

Realizacja projektu opierała się na systemowym oddziaływaniu obejmującym wszystkie grupy 
wchodzące w skład społeczności szkolnej: uczniów i uczennice, radę pedagogiczną, rodziców oraz 
przedstawicieli społeczności lokalnej. Program działań był spójny z programem wychowawczym szkoły. 
Realizacji projektu w 2015 roku była możliwa dzięki współfinansowaniu projektu ze środków 
Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przekazanych Stowarzyszeniu 
Q Zmianom przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  
 
Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” jest realizowany przez Stowarzyszenie Q Zmianom od 2013 roku, 
kiedy to odbyła się jego pierwsza edycja, skierowana do społeczności Gimnazjum Sportowego nr 17 w 
Warszawie. W 2013 roku „Szkoła z Dobrym Klimatem” została przeprowadzona przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
 

Działania 

Działania projektu były skierowane do uczniów i uczennic wszystkich klas pierwszych oraz wybranych 
klas drugich Gimnazjum nr 37, chętnych nauczycieli i rodziców. Realizowane były przez trenerki 
Stowarzyszenia Q Zmianom w ścisłej współpracy z pedagog szkolną oraz wychowawczyniami klas. 
Zrealizowano następujące działania: 

1. Warsztaty dla klas 1 i 2, których celem było zwiększenie integracji klasy, wiedzy 
i umiejętności z zakresu konfliktu oraz budowanie współpracy. Zostały przeprowadzone 13-
godzinne cykle warsztatów, w których łącznie uczestniczyło 6 klas (4 klasy pierwsze i 2 drugie), 
w tym 141 uczniów i uczennic. 
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2. Miniprojekty, czyli działania podjęte przez klasy wraz z wychowawcą lub pedagogiem, mające 

na celu poprawę klimatu w całej szkole, integrację środowiska szkolnego. Powstały 3 grupy 
miniprojektowe (z klas Ib, IIa i IId), z których każda stworzyła własny miniprojekt na rzecz 
wzmocnienia dobrego klimatu w szkole. Grupy wzięły udział w cyklu 5 2-godzinnych spotkań 
pozalekcyjnych – uczestniczyło w nich łącznie 35 uczniów i uczennic. Miniprojekty 
zrealizowane przez te grupy skierowane były do społeczności szkolnej oraz lokalnej. 

 
3. Wyjścia rekreacyjne dla 3 grup, które zrealizowały miniprojekty. Wyjścia były nagrodą za 

podjęcie wysiłku i działań na rzecz społeczności szkolnej oraz posłużyły wzmocnieniu integracji 
grup miniprojektowych.  
 

4. Spotkania indywidualne dla co najmniej 12 uczniów, na których uczeń, rodzic i pedagog mieli 
najpierw okazję zastanowić się nad rozwojem ucznia, zaplanować cele, a następnie na bieżąco 
monitorować realizację celów przez ucznia oraz na koniec sprawdzić efekty podjętych działań. 
Z każdym z 12 uczniów i rodziców biorących udział w tym działaniu odbyły się 3 spotkania. 

 
5. Warsztaty dla nauczycieli dotyczące konfliktu i konstruktywnych form jego rozwiązywania 

oraz umożlwiające opracowanie przez nauczycieli cyklicznego działania na rzecz wzmacniania 
dobrego klimatu w ich szkole. Odbyły się 3 spotkania warsztatowe (łącznie 10 godzin) dla 10-
osobowej grupy nauczycieli. 

 
6. Kawiarenki dla rodziców – nieformalne spotkania dla chętnych rodziców, prowadzone przez 

psychologów Stowarzyszenia Q Zmianom, których celem było rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych oraz wychowawczych. Odbyły się 3 spotkania w formie kawiarenek,  
w których wzięło udział łącznie 10 rodziców. 

 
7. Uroczyste podsumowanie efektów projektu. Na podsumowanie zostali zaproszeni: cała 

społeczność szkolna Gimnazjum 37, przedstawiciele innych placówek oświatowych 
sąsiadujących ze szkołą. Podczas podsumowania zostały przedstawione dobre praktyki, jakie 
udało się opracować dzięki zrealizowaniu projektu. Młodzież przedstawiła swoje miniprojekty. 
W 2-godzinnym podsumowaniu wzięło udział 70 osób. 

 
 

Zakładane rezultaty 

W ramach realizacji działań projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” założono osiągnięcie następujących 
rezultatów jakościowych: 

1. Wzrost stopnia integracji gimnazjalistów – 80% uczniów uczestniczących w projekcie zadeklaruje 
wzrost stopnia integracji. 

2. Wzrost zadowolenia z bycia w klasie – 80% uczniów uczestniczących w projekcie zadeklaruje wzrost 
zadowolenia z bycia w klasie. 

3. Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie komunikacji bez przemocy – 60% uczniów 
uczestniczących w projekcie zadeklaruje wzrost wiedzy i umiejętności w tym zakresie. 

4. Wzrost stopnia integracji między nauczycielami a uczniami – 50% uczniów i 50% nauczycieli 
uczestniczących w projekcie zadeklaruje wzrost stopnia integracji w relacji nauczyciel-uczeń.. 
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5. Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie konstruktywnego rozwiązywania 
konfliktów - 60% uczniów i 60% nauczycieli uczestniczących w projekcie zadeklaruje wzrost wiedzy 
i umiejętności w tym zakresie. 

6. Zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie cyberprzemocy – 60% uczniów uczestniczących w 
projekcie zadeklaruje wzrost wiedzy w tym zakresie. 

7. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikowania się nauczyciela z rodzicem – 50% 
nauczycieli i 50% rodziców uczestniczących w projekcie zadeklaruje wzrost wiedzy i umiejętności 
w tym zakresie. 

 

Plan ewaluacji 

W celu zbadania czy i w jakim stopniu osiągnięte zostały założone rezultaty jakościowe, 
przeprowadzono szczegółową ewaluację podjętych działań. Ewaluacja obejmowała główne działania 
wpływające na budowanie dobrego klimatu w szkole: warsztaty dla uczniów, warsztaty dla nauczycieli, 
miniprojekty i kawiarenki dla rodziców. 

Zaprojektowano narzędzia ewaluacji: ankiety ewaluujące warsztaty dla uczniów (przeprowadzone 
przed i po realizacji warsztatów; wzór ankiet pre i post w Załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego raportu), 
działań dla nauczycieli (wzór ankiety w Załączniku nr 3), dla uczestników zajęć miniprojektowych (wzór 
w Załączniku nr 4) i dla rodziców (wzór w Załączniku nr 5) oraz wywiady ustrukturalizowane z 
wychowawczyniami współpracującymi przy realizacji działań projektu. Ankiety i wywiady zostały 
przeprowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Q Zmianom – ankiety uczestnicy wypełniali 
anonimowo. 

Dodatkowo, w celu zbadania stopnia integracji gimnazjalistów i zmian w tym zakresie w czasie realizacji 
projektu, została przeprowadzona analiza socjometryczna badająca strukturę społeczną klas przed i po 
podjętych działaniach (wzór ankiet analizy socjometrycznej pre i post w Załączniku nr 6 i nr 7). 

Łącznie w ewaluacji wzięło udział 143 uczestniczek i uczestników projektu, w tym 119 uczniów i 
uczennic, 6 nauczycieli, 2 wychowawczynie, pedagog i 15 rodziców. 

Dane zebrane za pomocą narzędzi ewaluacji zostały zakodowane do formularzy Excel i 
przeanalizowane. Poniżej przedstawiono najistotniejsze wyniki ewaluacji, w odniesieniu do 
poszczególnych założonych rezultatów. 

 

Rezultat 1. Wzrost stopnia integracji gimnazjalistów  

Zbadaniu, czy wśród gimnazjalistów biorących udział w warsztatach i zajęciach miniprojektowych 
wzrósł stopień integracji, posłużyła analiza socjometryczna klas, pytanie 5 w ankietach pre i post 
ewaluujących warsztaty oraz analiza swobodnych odpowiedzi uczniów i uczennic na niedokończone 
zdania w ankietach ewaluujących miniprojekty i ich opinii, na ile zgadzają się ze zdaniami „W grupie 
dobrze mi się pracowało”, „Członkowie grupy pomagali sobie nawzajem”. Dodatkowym źródłem 
informacji na temat zrealizowania Rezultatu 1. są wypowiedzi wychowawczyń i pedagog 
współprowadzących miniprojekty. 

W pytaniu nr 5 w ankietach ewaluujących warsztaty: Jak oceniasz stopień integracji w Twojej klasie? 
Zaznacz na skali, która odpowiedź jest Ci najbliższa, gdzie 3 oznacza, że klasa jest zgrana, a -3 uczniowie 
i uczennice w klasie nie kontaktują się ze sobą wcale/ prawie wcale. – odpowiedzi młodzieży w 
pomiarze z początku roku szkolnego nie różnią się znacząco od odpowiedzi udzielonych w drugim 

pomiarze na zakończenie I semestru. Średnia odpowiedzi w pre teście policzona zbiorczo 
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dla wszystkich badanych klas wynosiła 1,58, a post teście 1,02. Oznacza to, że gimnazjaliści dodatnio 
oceniają poziom zintegrowania swoich klas, jednak jest to ostrożna ocena. Dostrzegają w klasie 
mniejsze grupy, które mają kontakt ze sobą, a niekoniecznie są jeszcze otwarte na innych. Taki wynik 
autoewaluacji uczniów można tłumaczyć tym, że pół roku w nowej klasie, w tym uczestnictwo w 4 
spotkaniach warsztatowych, integrujących to wstęp do nawiązywania silniejszych więzi między 
osobami w klasie, nie owocujący na razie dużymi zmianami. Proces integracji w tych klasach wymaga 
dłuższego okresu. 

Niemniej jednak, analizując dla pytania 5. odpowiedzi z poszczególnych klas oddzielnie, można 
zaobserwować wzrost postrzeganej integracji w klasie IA – średnia oceny poziomu zintegrowania 
klasy wzrosła o 24% - z 1,85 w pre teście do 2,30 w post teście. 

Potwierdza to analiza socjometryczna klas, wskazująca na wzrost stopnia integracji gimnazjalistów 
nastąpił w klasach IA i IIA (40,4 % uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie). Wskazuje na to 
zwiększona wartość wskaźnika popularności społecznej (ilość osób, które wybrało daną jednostkę we 
wszystkich pytaniach ankiety) uśredniona dla klasy. Na początku roku szkolnego wartość tego 
wskaźnika dla IA wynosiła 0,93, pod koniec pierwszego semestru wzrosła do 1,96.  

Wzrost integracji w tej klasie można też zaobserwować analizując odpowiedzi na pytanie 1 z ankiety 

analizy socjometrycznej: „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?”. W pierwszym pomiarze (pre test) średnia ilość osób wskazywanych przez daną osobę 

wynosiła 4, natomiast w post teście wzrosła do 6. Podobnie średnia ilość wskazań innych osób na 

danego ucznia lub uczennicę wzrosła z 3 do 4. To poszerzenie i wzmocnienie sieci kontaktów pomiędzy 

osobami w klasie I A obrazują Wykresy 1 i 2: 

 

Wykres 1 Wybory uczniów i uczennic klasy IA Gimnazjum nr 37 w odpowiedzi na pytanie „Z kim z klasy 
podzieliłbyś/podzieliłabyś się radosną wiadomością?” – pomiar na początku roku szkolnego (pre test). 
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Wykres 2 Wybory uczniów i uczennic klasy IA Gimnazjum nr 37 w odpowiedzi na pytanie „Z kim z klasy 
podzieliłbyś/podzieliłabyś się radosną wiadomością?” – pomiar pod koniec I semestru (post test). 

 

Z kolei w klasie IIA pozytywną zmianę odnotowano w stosunku do pytania 3.: „Wyobraź sobie, że 

zbliżają się wakacje. Z kim z klasy chciał(a)byś pojechać na wspólny wyjazd?” – średnia ilość osób 

wskazywanych przez danego ucznia lub uczennicę w pre teście wynosiła 3, a w post teście wzrosła do 

4, natomiast średnia ilość razy „bycia wybranym” przez innych wzrosła z 2 do 3. 

W pozostałych klasach na podstawie wyników analizy socjometrycznej można zaobserwować 
wzmocnienie więzi pomiędzy pojedynczymi osobami w klasie. Stopień ogólnej integracji w klasie 
pozostał na podobnym poziomie, natomiast w przypadku klasy Ib – zmniejszył się na poziomie klasy, a 
wzrósł wśród uczniów zaangażowanych w realizację miniprojektu. 

Podobny efekt można zaobserwować w pozostałych klasach, spośród których uczniowie brali udział w 
zajęciach miniprojektowych. Wyniki analizy ankiet ewaluujących te zajęcia wskazują na wzrost stopnia 
integracji w grupach deklarowany przez 58% uczniów i uczennic biorących udział w ewaluacji (Wykres 
3). Te osoby wskazały, że szczególnie ważne dla nich podczas realizacji miniprojektu były czynniki 
świadczące o integracji grupy, w tym: poczucie zintegrowania i dobra atmosfera w grupie (32,3% 
odpowiedzi), współpraca (19,4%), dobra komunikacja i porozumienie (6,5%). 
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Wykres 3 Odpowiedzi uczniów i uczennic klas I i II Gimnazjum nr 37 uczestniczących w zajęciach miniprojektowych. 

Przykładowe wypowiedzi uczniów i uczennic: 

„Realizując miniprojekt nauczyłem się integrować z kolegami i koleżankami z klasy” 

„Najbardziej podobało mi się, że byliśmy zgrani.” 

„Ważna była dla mnie integracja z klasą.” 

„Ważny był dla mnie dobry kontakt z rówieśnikami.” 

 

Rezultat 2. Wzrost zadowolenia z bycia w klasie 

Wzrost zadowolenia z bycia w klasie zadeklarowali uczniowie klasy IA, którzy stanowią 19% uczniów 
i uczennic uczestniczących w projekcie. Średnia z odpowiedzi na pytanie w ankietach ewaluacyjnych 
„Zaznacz na skali, jak czujesz się w swojej klasie (od 1- zdecydowanie źle do 7 – zdecydowanie dobrze)” 
na początku roku szkolnego wśród uczniów IA wynosiła 5,35, w trakcie realizacji projektu wzrosła do 
5,91. W pozostałych klasach poziom zadowolenia z bycia w grupie klasowej utrzymał się na podobnym 
lub trochę niższym poziomie w stosunku do pomiaru z początku roku (Tabela 1.).  

Taki wynik tłumaczyć można większym zindywidualizowaniem relacji – po trzech miesiącach bycia 
razem w klasie uczniowie i uczennice w klasie poznali się lepiej, zaczęli tworzyć bliższe więzi  
z wybranymi osobami, co pociągnęło za sobą rozluźnienie relacji z pozostałymi. Formujący się zespół 
klasowy to dynamiczna grupa przechodząca proces integracji, której odczuwalny poziom będzie się 
zmieniać jeszcze przez pewien czas zanim się ustabilizuje. 

integracja i dobra 
atmosfera; 32,3%

współpraca; 19,4%

osiągnięcie celu i 
zrealizowanie 

naszych pomysłów; 
13%

komunikacja i 
porozumienie; 6,5%

inne; 19%

brak odpowiedzi; 
10%

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU WAŻNE BYŁO DLA MNIE…
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Dodatkowo, zaobserwowano wysokie zadowolenie z bycia w grupie miniprojektowej wśród uczniów i 
uczennic uczestniczących w tym działaniu. Aż 94% uczniów realizujących miniprojekty całkowicie 
zgodziło się lub raczej zgodziło się ze stwierdzeniem „W grupie dobrze mi się pracowało.” Pozostałe 
6% zadeklarowało, że częściowo się z tym zgadza. 

Na podstawie danych uzyskanych w ewaluacji można stwierdzić, że Rezultat 2. został częściowo 
osiągnięty. Jednocześnie jako warte kontynuacji działanie na rzecz zwiększania poziomu zadowolenia 
z bycia w grupie wskazać można realizację miniprojektów młodzieżowych. 

 

Rezultat 3. Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie komunikacji bez przemocy  

Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji bez przemocy zbadano w ankietach 
ewaluacyjnych wypełnianych przez uczniów  i uczennice przed i po warsztatach. W czasie zajęć grupy 
ćwiczyły zastosowanie komunikatu „ja”, asertywne mówienie o swoich oczekiwaniach wobec drugiej 
osoby, bez uciekania się do agresji.  W ankietach ewaluacyjnych wiedzę i umiejętności uczniów w 
zakresie komunikacji bez przemocy sprawdzono pytaniem o to, jak zareagowaliby w przykładowej 
sytuacji: „Twój kolega od kilku tygodni nie oddaje Ci pożyczonej książki. Co mógłbyś/mogłabyś mu 
powiedzieć, używając komunikatu Ja (ja + uczucie + fakt)?”.  

Odpowiedzi uczniów i uczennic przeanalizowano pod kątem tego, czy zawierały komunikaty 
agresywne, asertywne, czy uległe. Za asertywne uznano odpowiedzi odwołujące się do faktów i 
nazywające uczucia osoby, od której pożyczono książkę, nie oceniające i nie atakujące osoby, która 
książki nie oddała. Analiza odpowiedzi na to pytanie udzielonych po warsztatach - w badaniu post test 
– wskazała na wzrost wiedzy i umiejętności zastosowania asertywnych komunikatów u 68% 
badanych uczniów i uczennic. W klasie IA poziom tej umiejętności wzrósł z 31% do 39%, w klasie Ib z 
27% do 58%, w IIA z 21% do 26%, a w IId z 25% do 50% (Wykres 4). Otrzymane dane pozwalają 
wnioskować, że Rezultat 3. został w pełni osiągnięty. 

 Jak oceniasz stopień integracji w Twojej klasie? (3-
Prawie każdy ma kontakt z każdym; 2; 1; 0 - są grupki, 
które rzadko się ze sobą kontaktują; -1; -2; -3 jesteśmy 
zbiorem jednostek, które nie mają wiele ze sobą 
wspólnego) 

Zaznacz na skali, jak czujesz 
się w swojej klasie (1- 
zdecydowanie źle; 2; 3; 4; 5 - 
ani źle, ani dobrze; 6; 7) 

PRE POST PRE POST 

Średnia ogółem 1,58 1,02 5,10 4,61 

Ia 1,85 2,30 5,35 5,91 

Ib 1,55 0,95 5,16 5,14 

Ic 2,39 2,39 5,88 5,88 

Id 0,31 -1,06 3,56 2,59 

IIa 1,38 1,33 4,88 4,29 

IId 1,63 1,33 5,63 4,67 

Tabela 1 Średnia odpowiedzi uczniów i uczennic klas biorących udział w projekcie na pytania dotyczące 
ocenianego stopnia integracji klasy oraz poczucia zadowolenia z bycia w niej. 
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Rezultat 4. Wzrost stopnia integracji między nauczycielami a uczniami  

Do wzmocnienia stopnia integracji między nauczycielami a uczniami przyczyniły się przede wszystkim 
mini projekty realizowane przez uczniów  i uczennice z klas I B, II A i II D. Wszystkie grupy mini 
projektowe, tak zaplanowały swoje działania, aby zaangażować jak najwięcej członków społeczności 
szkolnej. Klasa I B zorganizowała w szkole „Dzień Uśmiechu”. Mimo, że klasy II A i II D zaplanowały 
główne działania w placówkach zewnętrznych- Instytucie dla Dzieci Słabosłyszących i w sąsiadującym z 
Gimnazjum nr 37, przedszkolu, uczniowie zainicjowali również działania, które miały wzmocnić relacji 
wewnątrzszkolne. Uczniowie z klasy II A zaprosili  do udziału w konkursie fotograficznym, natomiast 
uczniowie z klasy II D wraz z  panią pedagog zorganizowali Dzień Pizzy, podczas którego częstowali 
nauczycieli i swoich kolegów i koleżanki własnoręcznie przygotowanymi przysmakami. 
 
W celu zbadania na ile te działania, a także fakt, że uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w 
komplementarnych wobec siebie warsztatach, wpłynęły na integrację między tymi grupami, 
przeprowadzono ankiety ewaluacyjne wśród uczniów i uczennic biorących udział w projekcie oraz 
wywiady ewaluacyjne z opiekunkami grup mini projektowych. 
 
Pytanie badające stopień integracji między nauczycielami a uczniami zawarte w ankiecie pre i post test 
brzmiało: „Zaznacz na skali, jak oceniasz relacje uczniów i uczennic z nauczycielami i nauczycielkami w 
Twojej szkole (1- zdecydowanie źle; 2; 3; 4; 5-ani źle ani dobrze; 6; 7 - zdecydowanie dobrze)”. 
Ponadto zbadano opinie uczniów i uczennic uczestniczących w miniprojektach już po ich zrealizowaniu 
(pytanie: „Zaznacz, na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem Dzięki miniprojektowi bardziej zintegrowaliśmy 
się z wychowawcą/wychowawczynią; skala: Całkowicie się zgadzam - 1; Raczej się zgadzam - 2; 
Częściowo się zgadzam - 3; Raczej się nie zgadzam - 4; Całkowicie się nie zgadzam – 5). 
 
Analiza odpowiedzi na te pytania ujawniła, że uczniowie i uczennice ocenili swoje relacje z 
nauczycielami wyżej na początku pierwszego semestru niż w połowie roku szkolnego (średnia ocena w 

ankietach pre test: 4,80; post test: 3,74). Spośród odpowiedzi wszystkich uczniów i 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ia Ib Id IIa IId

Umiejętność zastosowania asertywnego komunikatu

PRE POST

Wykres 4 Porównanie odpowiedzi uczniów i uczennic Gimnazjum nr 37 na pytanie badające umiejętność zastosowania 
komunikacji bez przemocy w ankietach przed warsztatami i po (pre i post test). 
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uczennic wyróżnia się grupa uczestniczących w miniprojektach – w badaniu post test oceniają oni 
stopień integracji średnio na podobnym poziomie, co w ankietach pre test: 4,50. 
 
Taką ocenę potwierdza wynik ankiety przeprowadzonej tylko w grupach miniprojektowych, 
podsumowującej realizację przez nie projektów budujących dobry klimat w szkole. 97% uczniów i 
uczennic uczestniczących w miniprojektach zadeklarowało, że całkowicie się zgadza lub raczej się 
zgadza ze stwierdzeniem „Dzięki miniprojektowi bardziej zintegrowaliśmy się z 
wychowawcą/wychowawczynią”.  
 
Wyniki te wskazują na częściowe osiągnięcie Rezultatu 4. w odniesieniu do uczniów – wzrost stopnia 
integracji między nauczycielami a uczniami zaobserwowano wśród grupy uczniów uczestniczących w 
miniprojektach. 

 
Uzupełniające opinie na temat stopnia integracji między uczniami a nauczycielami przedstawiły 
wychowawczynie klas I B i II A , a także pani pedagog. Jako osoby, które koordynowały realizację mini 
projektów, a jednocześnie miały stały kontakt z pozostałymi członkami rady pedagogicznej, zostały 
poproszone o ocenę, czy realizacja projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” miała wpływ na integrację 
między nauczycielami a uczniami w szkole. Dodatkowo pani pedagog, jako osobą mająca najbliższy 
kontakt z uczniami mającymi problemy adaptacyjne czy z zachowaniem, prowadziła konsultacje 
indywidualne z uczniami i rodzicami. 
 
Na pytanie o najbardziej zauważalną zmianę w relacji nauczyciel- uczeń, wszystkie opiekunki grup mini 
projektowych wskazały wzajemne lepsze poznanie. Dodatkowo koordynatorki grup zauważyły: 

• wzrost wzajemnego zaufania 
• większą otwartość uczniów i częstsze inicjowanie kontaktu z nauczycielami. 

 
Nauczycielki podkreślały również, że duże znaczenie dla wzrostu stopnia integracji miał fakt, że 
przygotowywanie i realizacja mini projektów były okazją do dobrej, wspólnej zabawy i spędzania 
czasu w inny niż zazwyczaj sposób. Efekt ten został dodatkowo wzmocniony poprzez wspólne wyjście 
rekreacyjne uczniów i koordynatorki każdej z grup. Dzieci  wraz z nauczycielkami wspólnie wybrali takie 
formy spędzenia wspólnego czasu jak: wyjście na pizzę, do kina, na kręgle i łyżwy. Nieformalna 
atmosfera tych spotkań dodatkowo sprzyjała lepszemu poznaniu się uczniów i opiekunek. 
 
Nauczycielki oceniły wpływ zrealizowanych działań na integrację dzieci z pozostałymi przedstawicielami  
kadry pedagogicznej jako niewielki, choć podkreślały, że większość działań została zauważona i 
doceniona. Podczas rozmowy podsumowującej projekt również pani Dyrektor wskazała, że w jej ocenie, 
realizacja mini projektów miała pozytywny wpływ na dobry klimat w szkole. „Dzień Uśmiechu” spotkał 
się z na tyle dużym uznaniem, że przedstawiciele szkoły rozważają organizowanie go co roku i 
wprowadzenie jako nowej szkolnej tradycji. 
 
Przykładowe wypowiedzi wychowawczyń: 
„Przekonałam się na co kogo stać i jakie ma możliwości. Uczniowie też poznali mnie lepiej.” 
 
„Jestem pozytywnie zaskoczona i zadowolona- nie znałam uczniów od tej strony.” 
 
„(…) poznałam moich uczniów. Dowiedziałam się jak pracują w grupie, jakie mają pomysły. Dzieci 
podchodziły do mnie na przerwach, dopytywały się o różne rzeczy (związane z realizacją mini projektu).” 
 
„Takie działania (realizacja projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”) jednoczą młodszych i starszych. Służą 
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większej integracji w szkole i tolerancji.” 
 
Podsumowując, działania w projekcie „Szkoła z Dobrym Klimatem”, takie jak konsultacje indywidualne 
pedagog szkolnej z uczniami i rodzicami, realizacja mini projektów angażujących w mniejszym lub 
większym stopniu całą społeczność szkolną oraz ich podsumowanie na forum szkoły, na które zostali 
zaproszeni  wszyscy przedstawiciele kadry pedagogicznej, wpłynęły przede wszystkim na wzrost 
integracji koordynatorek  mini projektów z uczniami i uczennicami ich klas, a także w niewielkim 
stopniu także na wzrost integracji pomiędzy pozostałymi nauczycielami a uczniami. 
Te obserwacje potwierdzają, że Rezultat 4. został częściowo osiągnięty. 
 
W ramach projektu 10 nauczycieli Gimnazjum Nr 37, w tym pedagog i psycholog szkolny, wzięło udział 
w warsztatach dla nauczycieli. Były one uzupełnieniem warsztatów skierowanych do uczniów. Zgodnie 
z zapotrzebowaniem nauczycieli, wynikającym z analizy potrzeb, dotyczyły one sposobów 
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i mediacji. Duży nacisk położono wypracowanie planu 
cyklicznych działań mających poprawić dobry klimat w szkole, uwzględniający również zgłoszoną przez 
nauczycieli potrzebą większej integracji w zespole pedagogicznym. 
 
Z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych po warsztatach wynika, że aż dla 85% nauczycieli 
ważne było, że mieli okazję do szczerej i uważnej wymiany doświadczeń, wspólnego omówienia 
problemów i lepszego poznania swoich kolegów i koleżanek. Równocześnie aż 30 % odpowiedzi 
wskazywało na to, że mówienie o tym co się naprawdę myśli było trudne dla uczestników. 
 
Po warsztatach nauczyciele wskazali, że najważniejszymi czynnikami wspomagającymi budowanie 
dobrej komunikacji są kolejno: 

• spokojna rozmowa o oczekiwaniach, 
• nieocenianie, 
• stosowanie technik aktywnego słuchania, 
• szczerość w relacji. 

 
Nauczyciele oceniają, że aby konstruktywnie rozwiązywać konflikty należy przede wszystkim uważnie 
wysłuchać obu stron, a także szukać rozwiązań opartych na dwustronnym porozumieniu i satysfakcji. 
Uczestnicy warsztatów deklarują, że w przyszłości będą wykorzystywać poznane (lub odświeżone) 
informacje o technikach komunikacji i mediacji, przede wszystkim metodę FUO i Fish. 
 
Wszystkie te dane pozawalają wysnuć wniosek, że nauczyciele posiadają zarówno merytoryczną 
wiedzę, jak i świadomość znaczenia jakie ma stosowanie umiejętności miękkich. Z obserwacji trenerek 
i informacji zwrotnych od uczestników wynika jednak, że potrzebują oni dodatkowych i bardziej 
zaawansowanych szkoleń z zakresu pracy z uczniem trudnym i jego rodziną. Cennym efektem pracy 
warsztatowej było wypracowanie przez uczestników planów spotkań i superwizji koleżeńskich w gronie 
pedagogicznym jako działania na stałe przyczyniającego się do budowania dobrego klimatu w szkole. 
 
Rezultat 5. Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów  
Wyniki ewaluacji wskazują na wzrost wiedzy z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 
wśród części badanych uczniów i uczennic. W pytaniu o ich reakcję w hipotetycznej sytuacji 
konfliktowej, większość, bo 35% osób proponowało reakcję asertywną (28% uległą, 15% agresywną, 
22% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Przykładowe odpowiedzi uczniów i uczennic na pytanie 
„Co możesz zrobić, jeśli będziesz z kimś z klasy w konflikcie?” w ankietach post test: 

„Staram się porozmawiać z tą osobą i wyjaśnić wszystko.” 
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„Spróbować na spokojnie porozmawiać/ wyjaśnić tę sytuację.” 

„Wyciągnąć rękę do zgody i starać się dojść do porozumienia.” 

Dodatkowo w klasach IID, ID, IA, czyli wśród 43% uczniów uczestniczących w projekcie odnotowano 
zmniejszenie skłonności do stosowania agresji w sytuacji konfliktu (IA: z 7% do 0%, ID: z 38% do 33%, 
IID: z 11% do 0%).  

Powyższe dane pozwalają wnioskować, że Rezultat 5. został częściowo osiągnięty. 

Niepokojące jest jednak to, że w większości nawet asertywnych propozycji reagowania w konflikcie 
pojawia się wątpliwość w ich skuteczność – uczniowie piszą „postaram się”, „spróbuję”, z czego można 
odnieść wrażenie, że nie są pewni, czy to im się uda, nie mają też zaufania, co do reakcji drugiej osoby 
– czy na ich propozycję rozwiązania konfliktu nie zareagują przypadkiem przemocą. Takie wypowiedzi 
uczniów, jak i wysoki procent odpowiedzi podających reakcje agresywne oznacza, że młodzież 
potrzebuje kontynuowania działań zapobiegających zjawisku przemocy w szkole, wzmacniających ich 
umiejętność reagowania z poszanowaniem praw własnych i praw drugiej osoby, a także działań 
wpływających na ogólną atmosferę w szkole, budujących klimat zaufania i bezpieczeństwa. 

 

Rezultat 6. Zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie cyberprzemocy  

Warsztaty przeprowadzone w klasach pierwszych i wybranych klasach drugich poruszały m.in. 
tematykę radzenia sobie z cyberprzemocą. Jak zauważyli trenerzy, podczas zajęć uczniowie i uczennice 
szczególnie mocno zaangażowali się przede wszystkim w dyskusję o osobistych doświadczeniach 
związanych z „hejtowaniem” w sieci – obraźliwymi komentarzami lub rozpowszechnianiem plotki, 
nieprawdziwych informacji o kimś, które następni trudno im było sprostować w szkole. W związku z 
tym przykład sytuacji doświadczenia cyberprzemocy podany w ankiecie ewaluacyjnej, dotyczący 
zamieszczenia w Internecie zdjęcia z obraźliwym komentarzem, okazał się bliski sytuacjom omawianym 
na warsztatach. Jak pokazała analiza odpowiedzi w ankietach post test, 72% uczniów i uczennic 
uczestniczących w zajęciach potrafiło po nich podać konstruktywne rozwiązania, do jakich mogliby 
sięgnąć w sytuacji doświadczania cyberprzemocy (Wykres 5). Te dane potwierdzają osiągnięcie w 
pełni Rezultatu 6 zakładającego wzrost wiedzy uczniów i uczennic w zakresie cyberprzemocy oraz 
większą gotowość do interweniowania w przypadku, gdyby jej doświadczyli.  
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Wykres 5 Odpowiedzi uczniów i uczennic na pytanie o reakcję w sytuacji doświadczenia przez nich cyberprzemocy – 
zamieszczenia w Internecie zdjęcia z obraźliwym komentarzem. Odpowiedzi udzielone w ankiecie post test, wypełnianej 
po udziale w warsztatach przez uczniów i uczennice Gimnazjum nr 37 w Warszawie. 

Co ciekawe, w porównaniu do odpowiedzi udzielanych przed zajęciami (ankiety pre test), po zajęciach 
wzrosła ilość osób gotowych do podjęcia samodzielnej interwencji – porozmawiania z osobą 
rozpowszechniającą obraźliwe treści lub zareagowania na nie od razu poprzez komentowanie w 
Internecie (pre test – 8% tego typu odpowiedzi, post test – 16%). Wynik ten może być efektem 
wniosków sformułowanych przez młodzież podczas warsztatów – że jeśli chcemy, by sytuacja się nie 
powtarzała, najlepiej zareagować od razu, a jeśli znamy osobę, która była sprawcą – dążyć do 
wyjaśnienia sytuacji, jeśli to możliwe, to samodzielnie, jeśli nie lub sytuacja jest zbyt poważna – z 
pomocą dorosłych (nauczycieli, rodziców – 17% tego typu odpowiedzi), policji (15%), administratorów 
strony (11%), czy poprzez zgłoszenie sprawy do sądu (2%).  

 

Rezultat 7. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikowania się nauczyciela z rodzicem  

Jednym z założeń projektu „Szkoła z Dobry Klimatem”, wynikającym z przeprowadzonej analizy potrzeb, 
było większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły i polepszenie przepływu informacji w relacji szkoła-
dom. Do działaniami skierowanymi do rodziców były: kawiarenki wspierające umiejętności 
wychowawcze oraz spotkania indywidualne dzieci i rodziców z pedagogiem szkolnym. 
 
Zorganizowano cztery kawiarenki, w których wzięło udział łącznie 10 rodziców. Poruszano na nich 
zagadnienia związane z komunikacją z dzieckiem, asertywnym i konstruktywnym rozwiązywaniem 
sytuacji konfliktowych i rolą rodziców w szkolnym funkcjonowaniu uczniów. 
Wszyscy rodzice, którzy brali udział w ewaluacji wskazali, że są bardzo zadowoleni (50%) lub zadowoleni 
(50%) z udziału w tych spotkaniach. Ta forma pracy zakładała dużą elastyczność w formie i zakresie 
tematycznym poruszanych zagadnień, tak aby najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania rodziców. 

Spowodowało to, że wszyscy rodzice uznali, że poruszane zagadnienia odpowiadały ich 

reakcja emocjonalna, np. 
wkurzyłbym się, zdenerwował itp.

8%

zgłosiłbym osobie 
dorosłej (nauczyciel, 

rodzic)
17%

zgłosiłbym na 
policję/ straż 

miejską
15%

zgłosiłbym do sądu
2%

dowiem się kto to i porozmawiałbym 
z tą osobą lub napisał do niej…

zgłosiłbym 
administratorowi

11%

inne, np. 
skomentowałbym, 

wyraził swoje 
zdanie

16%

nic/nie wiem
19%

REAKCJA NA CYBERPRZEMOC
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potrzebom. 
 
Pierwotnie zakładano, że w kawiarenkach będzie brał udział przedstawiciel szkoły: wychowawcy klas, 
pedagog lub psycholog szkolny. Jednak ze względu na specyfikę zgłaszanych przez rodziców problemów, 
w tym, trudności w kontakcie z niektórymi przedstawicielami kadry pedagogicznej, uznano, że 
korzystne będą ograniczenie osób prowadzących spotkań do trenerek Stowarzyszenia.   
 
Podczas realizacji projektu sporym problemem okazało się dotarcie do rodziców i zainteresowanie ich 
udziałem w tym działaniem. Mimo informacji przekazywanych przez trenerkę Stowarzyszenia podczas 
zebrania, rozsyłania informacji i przypomnień poprzez dziennik elektroniczny i rozdawanie ulotek 
informacyjnych stosunkowo niewielu rodziców wykazało zainteresowanie. 
 
Indywidualnym wsparciem pedagog szkolnej objętych zostało 12 uczniów. Podczas spotkań z rodzicami 
określono plan pracy dla każdego dziecka i wyznaczono cele do realizacji. Ponieważ w większości 
przypadków dotyczyły one zmian problemowych zachowań uczniów (wagarowania, wybuchów złości, 
zachowań agresywnych), w ocenie rodziców w momencie ewaluacji trudno było określić czy udało się 
zrealizować wyznaczony cel. Aż 66 % respondentów udzieliło takiej odpowiedzi. 25% rodziców, którzy 
wzięli udział w ewaluacji stwierdziło, że udało się osiągnąć zamierzony cel. 
 
Niemal 90% respondentów wskazało, że jest bardzo zadowolonych lub zadowolonych z takiej  
współpracy ze szkołą. Pojawiła się również opinia, że możliwość indywidualnych spotkań z pedagogiem, 
które angażują również rodziców zdecydowanie przyczyniają się do budowania dobrego klimatu w 
szkole. 
  
Wydaje się, że ważne jest, że aż 73% ankietowanych rodziców biorących udział w kawiarenkach i 
spotkaniach indywidualnych ma dzieci uczęszczające do pierwszej klasy. Może to być dobrym 
predyktorem dla dalszego budowania dobrego klimatu szkole w kolejnych latach. 
 
Podsumowując, zrealizowane działania pozwoliły na częściowe osiągnięcie planowanego rezultatu. W 
kolejnych edycjach projektu należałoby jednak rozważyć wprowadzenie zmian w formie spotkań 
proponowanych rodzicom. W ocenie kadry pedagogicznej Gimnazjum Nr 37 korzystne mogłoby być 
zaproponowanie spotkań tematycznych dedykowanych rozwiązywaniu konkretnych problemów 
szkolnych i rozwojowych. 
 

Wnioski i podsumowanie 

Wszystkie z założonych celów szczegółowych projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem” zostały osiągnięte, 
co przekłada się na osiągnięcie celu głównego projektu. Potwierdzają to wypowiedzi nauczycielek 
zaangażowanych w realizację projektu oraz Dyrekcji Szkoły podczas spotkania podsumowującego. Jako 
działanie, które najbardziej przyczyniło się do osiągnięcia głównego celu, wskazywały one realizację 
miniprojektów przez młodzież pod kierunkiem trenerek Stowarzyszenia, wychowawczyń i pedagog. To 
działanie spotkało się z najbardziej pozytywnym odbiorem ze strony kadry pedagogicznej, w tym 
Dyrekcji, z tego względu, że pozwoliło zaangażować społeczność szkolną w nieograniczonym zakresie. 
„Miniprojekt Dzień Uśmiechu to było działanie widoczne w szkole. Pokazało istotę tworzenia dobrego 
klimatu w szkole - jak mała rzecz, uśmiech, może dokonywać zmian. Warto rozważyć powtarzanie tego 
święta i kontynuowanie go jako szkolnej tradycji.” – zauważyła Dyrektor Szkoły. 
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Społeczność Gimnazjum nr 37 wyrażała chęć kontynuacji działań, takich jak miniprojekty  

i warsztaty integracyjne, uczniowie i uczennice podawali pierwsze pomysły na udoskonalenie działań 

w przyszłości. Przykładowe wypowiedzi uczniów i uczennic: 

„Nasz następny miniprojekt musi być na większą skalę.”, „W naszym następnym miniprojekcie 

postaramy się bardziej wszystko przemyśleć.” 

Pedagog szkolna, ściśle współpracująca ze Stowarzyszeniem Q Zmianom przy realizacji projektu, 
podkreśliła: „Jesteśmy dumni, że mogliśmy brać udział w takim długofalowym projekcie, który na 
pewno przyczynił się do poprawy klimatu w szkole. Mamy nadzieję, że ten dobry klimat długo nas nie 
opuści a co więcej, być może stanie się naszą szkolną tradycją.” 

 

Załączniki 

1. Wzór ankiety ewaluacyjnej z warsztatów dla uczniów i uczennic (pre test) 
2. Wzór ankiety ewaluacyjnej z warsztatów dla uczniów i uczennic (post test) 
3. Wzór ankiety ewaluacyjnej z warsztatów dla nauczycieli 
4. Wzór ankiety ewaluacyjnej z zajęć miniprojektowych  
5. Wzór ankiety ewaluacyjnej z kawiarenek dla rodziców 
6. Wzór wywiadu ustrukturalizowanego z wychowawczyniami 
7. Wzór ankiety analizy socjometrycznej klas (pre test) 
8. Wzór ankiety analizy socjometrycznej klas (post test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 
ul. Wileńska 13/41 , 03-409 Warszawa 
www.qzmianom.org                 www.facebook.com/QZmianom 

 

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” jest współfinansowany ze środków Rządowego programu 
na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przekazanych przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty.  

16 

Załącznik 1. Wzór ankiety ewaluacyjnej z warsztatów dla uczniów i uczennic (pre test) 

 

Warsztaty dla klas I i II Gimnazjum nr 37  

Ankieta pre test 

Klasa:……………….. Data:…………………...  Płeć (zaznacz): Dziewczyna/ Chłopak 

1. Co pomaga w komunikacji? Wymień jak najwięcej czynników. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

2. A. Twój kolega od kilku tygodni nie oddaje Ci pożyczonej książki. Co mógłbyś/mogłabyś mu powiedzieć, 
używając komunikatu „Ja” (ja + uczucie + fakt)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

B. Koleżanka zdradza twoje sekrety. Chcesz jakoś zareagować na tę sytuację. Co mógłbyś/mogłabyś jej 
powiedzieć? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

3. Co możesz zrobić, jeśli będziesz z kimś z klasy w konflikcie?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Co zrobiłbyś/zrobiłabyś, gdyby ktoś umieścił Twoje zdjęcie na portalu społecznościowym bez Twojej zgody? 
Dodatkowo ta osoba przerobiła to zdjęcie dopisując obraźliwe hasła. Nie wiesz, kim jest ta osoba. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak oceniasz stopień integracji w Twojej klasie? Zaznacz na skali, która odpowiedź jest Ci najbliższa, gdzie 3 
oznacza, że klasa jest zgrana, a -3 uczniowie i uczennice w klasie nie kontaktują się ze sobą wcale/ prawie 
wcale: 

3  2  1  0  -1  -2  -3 

Prawie każdy  
ma kontakt z każdym 
 

Są grupki, które rzadko 
się ze sobą kontaktują 

Jesteśmy zbiorem 
jednostek, które nie 
mają wiele ze sobą 
wspólnego. 

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

1                       2                        3                       4                        5                         6                       7 

Zdecydowanie źle       Ani źle, ani dobrze              Zdecydowanie dobrze 

7. Zaznacz na skali, jak oceniasz relacje uczniów i uczennic z nauczycielami i nauczycielkami w Twojej szkole: 

1                       2                        3                       4                        5                         6                       7 

Zdecydowanie źle       Ani źle, ani dobrze              Zdecydowanie dobrze 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! - Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom 

 



Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 
ul. Wileńska 13/41 , 03-409 Warszawa 
www.qzmianom.org                 www.facebook.com/QZmianom 

 

Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem” jest współfinansowany ze środków Rządowego programu 
na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przekazanych przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty.  

17 

Załącznik 2. Wzór ankiety ewaluacyjnej z warsztatów dla uczniów i uczennic (post test) 

Warsztaty dla klas I i II Gimnazjum nr 37  

Ankieta post test 

Klasa:……………….. Data:…………………...  Płeć (zaznacz): Dziewczyna/ Chłopak  

Czy realizujesz lub już zrealizowałeś/aś miniprojekt w ramach Szkoły z Dobrym Klimatem? TAK/ NIE 

1. Co pomaga w komunikacji? Wymień jak najwięcej czynników. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Koleżanka zdradza twoje sekrety. Chcesz jakoś zareagować na tę sytuację. Co mógłbyś/mogłabyś jej 
powiedzieć, używając komunikatu „Ja” (ja + uczucie + fakt)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Co możesz zrobić, jeśli będziesz z kimś z klasy w konflikcie?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Co zrobiłbyś/zrobiłabyś, gdyby ktoś umieścił Twoje zdjęcie na portalu społecznościowym bez Twojej zgody? 
Dodatkowo ta osoba przerobiła to zdjęcie dopisując obraźliwe hasła. Nie wiesz, kim jest ta osoba. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak oceniasz stopień integracji w Twojej klasie? Zaznacz na skali, która odpowiedź jest Ci najbliższa, gdzie 3 

oznacza, że klasa jest zgrana, a -3 uczniowie i uczennice w klasie nie kontaktują się ze sobą wcale/ prawie 

wcale: 

3  2  1  0  -1  -2  -3 

Prawie każdy  
ma kontakt z każdym 
 

Są grupki, które rzadko 
się ze sobą kontaktują 

Jesteśmy zbiorem 
jednostek, które nie 
mają wiele ze sobą 
wspólnego. 

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

1                       2                        3                       4                        5                         6                       7 

Zdecydowanie źle       Ani źle, ani dobrze              Zdecydowanie dobrze 

7. Zaznacz na skali, jak oceniasz relacje uczniów i uczennic z nauczycielami i nauczycielkami w Twojej szkole: 

1                       2                        3                       4                        5                         6                       7 

Zdecydowanie źle       Ani źle, ani dobrze              Zdecydowanie dobrze 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! - Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom 
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Załącznik 3. Wzór ankiety ewaluacyjnej z warsztatów dla nauczycieli 

 

Warsztaty dla nauczycieli 

Ankieta ewaluacyjna – niedokończone zdania 

 

Najlepiej zapamiętam… 
 
 
 

Ważne było dla mnie… 
 
 
 

Trudne było dla mnie… 
 
 
 

Ciekawe było dla mnie… 
 
 
 

W prowadzeniu mediacji ważne jest… 
 
 
 

Dobrej komunikacji pomaga… 
 
 
 

Aby konstruktywnie rozwiązać konflikt… 
 
 
 

Budowaniu porozumienia z uczniami i uczennicami sprzyja… 
 
 
 

W przyszłości wykorzystam… 
 
 
 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! - Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom 
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Załącznik 4. Wzór ankiety ewaluacyjnej z zajęć miniprojektowych  

Ankieta dla uczniów realizujących Miniprojekty Dla Dobrego Klimatu w Szkole  

Klasa …….. Szkoła…………………………………………   

Nazwa realizowanego miniprojektu......................................................................................................  

Dokończ poniższe zdania: 

 W trakcie realizacji projektu ważne było dla mnie… 
 

 Realizując miniprojekt nauczyłem/nauczyłam się… 
 

 Nie podobało mi się… 
 

 Najbardziej podobało mi się… 
 
 

 W naszym następnym miniprojekcie... 
 

Zaznacz krzyżykiem (X) w 

odpowiednim miejscu 

Całkowicie się 

zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

  Częściowo 

się zgadzam 

Raczej się nie 

zgadzam 

Całkowicie się 

nie zgadzam 

Cel naszego miniprojektu był dla 

mnie zrozumiały 

     

Uważam, że cel miniprojektu został 

zrealizowany 

     

Mogłam/mogłem realizować swoje 

pomysły 

     

Podczas zajęć byłam/byłem 

aktywna/aktywny 

     

Wykonywałam/wykonywałem 

zadania zgodnie z terminami 

     

Członkowie grupy pomagali sobie 

nawzajem 

     

W grupie dobrze mi się pracowało      

Dzięki miniprojektowi bardziej 

zintegrowaliśmy się z wychowawcą/ 

wychowawczynią 

     

Wiem już, jak się realizuje takie 

miniprojekty 

     

Chciałabym/chciałbym jeszcze kiedyś 

wziąć udział w takim wydarzeniu 
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Załącznik 5. Wzór ankiety ewaluacyjnej dla rodziców 

Szanowni Państwo, 

 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej w związku z Państwa 

udziałem w spotkaniach indywidualnych i/lub kawiarenkach dla Rodziców realizowanych  

w ramach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”. Wyniki ankiety posłużą nam do oceny 

Państwa satysfakcji z udziału w spotkaniach i skuteczności zrealizowanych działań. Przyczynią 

się także do udoskonalenia kolejnych edycji projektu. 

Ankieta jest anonimowa. 

Z poważaniem, 

Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom 

 

Szkoła: Gimnazjum Nr 37 

Data: 

 

1. Proszę określić, do której klasy uczęszcza Pana/ Pani dziecko: 

• I klasa 

• II klasa 

• III klasa 

 

2. Czy brał(a) Pan/ Pani udział w indywidualnych spotkaniach dziecka z panią pedagog? 

• Tak 

• Nie 

 

3. Czy brał(a) Pan/ Pani udział w kawiarenkach dla Rodziców? 

• Tak 

• Nie 
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Jeżeli brał/a Pan/ Pani udział w spotkaniach indywidualnych 

 

4. Jak Pan/ Pani ocenia swoje zadowolenie z udziału w spotkaniach indywidualnych? 

• Jestem bardzo zadowolony(a) 

• Jestem zadowolony(a) 

• Nie mam zdania 

• Nie jestem zadowolony(a) 

• Jestem bardzo niezadowolony(a) 

 

5. Proszę ocenić, czy udało się zrealizować wyznaczone a pierwszym spotkaniu cele? 

• Tak 

• Trudno ocenić 

• Nie 

 

 

      6. Czy pojawiły się jakieś trudności związane z realizacją wyznaczonych celów? Jeżeli 

tak, proszę opisać na czym polegały i z czego mogły wynikać? 

 

 

 

7. Proszę ocenić swoje zadowolenie ze współpracy z przedstawicielami szkoły podczas 

spotkań indywidualnych: 

• Jestem bardzo zadowolony(a) 

• Jestem zadowolony(a) 

• Nie mam zdania 

• Nie jestem zadowolony(a) 

• Jestem bardzo niezadowolony(a) 

 

8. Na ile taka forma współpracy dziecka, rodzica i przedstawiciela grona 

pedagogicznego wpływa według Pani/Pana na budowanie dobrego klimatu w szkole? 
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Jeżeli brał(a) Pan/ Pani udział w kawiarenkach dla Rodziców: 

 

9. Jak Pan/ Pani ocenia swoje zadowolenie z udziału w tych spotkaniach? 

• Jestem bardzo zadowolony(a) 

• Jestem zadowolony(a) 

• Nie mam zdania 

• Nie jestem zadowolony(a) 

• Jestem bardzo niezadowolony(a) 

 

10. Czy poruszane tematy odpowiadały Pana/ Pani potrzebom? 

• Tak 

• Nie 

 

11. Jak  Pan/ Pani ocenia swoje zadowolenie ze współpracy z trenerką Stowarzyszenia Q 

Zmianom? 

• Jestem bardzo zadowolony(a) 

• Jestem zadowolony(a) 

• Nie mam zdania 

• Nie jestem zadowolony(a) 

• Jestem bardzo niezadowolony(a) 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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Załącznik 6. Wzór ankiety analizy socjometrycznej klas (pre test) 

ANKIETA 

„Szkoła z Dobrym Klimatem” to projekt, w którym od września do 

grudnia 2015 roku bierze udział Twoje Gimnazjum. Projekt jest 

prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy 

Q Zmianom. 

Rozpoczynając go, chcielibyśmy lepiej poznać Twoją klasę i dlatego prosimy Cię o odpowiedź na kilka 

pytań. Zajmie Ci to ok. 10 minut. Ankiety 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 7. Wzór ankiety analizy socjometrycznej klas (post test) 

ANKIETA 

„Szkoła z Dobrym Klimatem” to projekt, w którym od września do 

grudnia 2015 roku bierze udział Twoje Gimnazjum. Projekt jest 

prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy 

Q Zmianom. 

Na koniec Twojego udziału w projekcie prosimy Cię o odpowiedź na kilka pytań. Zajmie Ci to ok. 10 

minut. Ankiety 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 brałeś/aś udział w mini projekcie Twojej klasy w ramach Szkoły z Dobrym Klimatem? (zaznacz) 

TAK  NIE 

Dziękujemy! 

Zespół Stowarzyszenia Q 

Zmianom 

 


