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WSTĘP 

Homo prudens tutus est („Człowiek mądry jest bezpieczny”) – ta łacińska 

sentencja przypisywana Senece stała się myślą przewodnią projektu „Wycho-

wać Człowieka Mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i reso-

cjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki po-

zytywnej problemów w polskiej szkole”, realizowanego przez Towarzystwo 

Edukacji Otwartej w latach 2016–2018 ze środków Ministerstwa Edukacji Na-

rodowej. O jaką mądrość tu jednak chodzi i o jakie bezpieczeństwo? Pojęcie 

prudens odnosi się do mądrości, która nie jest skarbnicą wiadomości, ale roz-

ważnością i roztropnością, opierającymi się o świadomy system wartości, które 

stają się gwarancją bezpieczeństwa (tutus). Osiąganie takiej mądrości bez wąt-

pienia jest efektywniejsze, jeśli odbywa się z towarzyszeniem odpowiedniej 

osoby. Z perspektywy młodego człowieka – ucznia – najlepiej, jeśli jest to mą-

dry dorosły – tutor, który w zindywidualizowanej i spersonalizowanej relacji, 

opartej na postawie dialogu, obdarzy wsparciem pozwalającym uaktywnić 

mocne strony podopiecznego. 

Do takiej relacji zostali zaproszeni beneficjenci ww. projektu. Byli nimi 

przedstawiciele 76 placówek oświatowych w Polsce – szkół podstawowych, li-

ceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Zgodnie  

z przyjętymi założeniami, w gronie tym było 76 dyrektorów, 1368 nauczycieli 

bądź wychowawców i 9576 uczniów bądź wychowanków. Prezentowana publi-

kacja „Wychować Człowieka Mądrego”. Raport końcowy z badań ewaluacyj-

nych ogólnopolskiego projektu wdrażania tutoringu szkolnego stanowi podsu-

mowanie całości przedsięwzięcia. Skala i zasięg projektu, a także różnorodność 

jego odbiorców, wiązały się z koniecznością przyjęcia w Raporcie bardzo sze-

rokiego sposobu myślenia, zaproponowanego przez Grzegorza Mazurkiewicza, 

czyli ujęcia odnoszącego się do systemu oświaty, a określanego przez sieć „[…] 

powiązań, zależności i interakcji między ludźmi i instytucjami, zarówno tymi 

bezpośrednio związanymi z procesem uczenia się, jak i związanymi z uczeniem 

się w sposób nieformalny, lub nawet takimi, których udział w tym procesie jest 

wątpliwy” (G. Mazurkiewicz 2012, s. 17). W związku z tym Raport składa się  

z siedmiu rozbudowanych rozdziałów, które prowadzą Czytelnika od opisu pro-

ponowanego tutoringu, traktowanego tu jako przejaw profilaktyki pozytywnej 

ze wskazaniem jego genezy i możliwych oddziaływań na stosującą go placówkę 

projektową (rozdział pierwszy), poprzez założenia merytoryczne i formalno-
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prawne samego projektu z perspektywy jego zleceniodawcy oraz realizatorów 

(rozdział drugi). Oba rozdziały stanowią podstawę dla prezentacji w rozdziale 

trzecim założeń ewaluacji projektu, która opracowana została na bazie przyję-

tych standardów realizacji programów profilaktycznych. Ewaluacja miała słu-

żyć gromadzeniu, opracowywaniu i komunikowaniu informacji o wartości 

przypisanej działaniom podejmowanym w placówkach projektowych (por.  

H. Mizerek 2012b, s. 235). Zbigniew Gaś zauważał: „Działania profilaktyczne, 

tak jak wszystkie przedsięwzięcia ukierunkowane na doprowadzenie do kon-

kretnych zmian, powinny być objęte procedurami oceny ich skuteczności”  

(Z. Gaś 2006, s. 201); zgodnie z tą opinią rozdział czwarty posłużył opisowi za-

łożeń badawczych przyjętych przez zespół ds. ewaluacji projektu „Wychować 

Człowieka Mądrego”
1
, opartych na podstawach teoretycznych odnoszących się 

do klimatu szkoły, postawy twórczej, strategii pasywnych oraz pozycji życio-

wych, zawiera także opis weryfikowanych w badaniach problemów badaw-

czych i opracowanych na potrzeby projektu narzędzi badawczych. Rozdziały 

piąty i szósty posłużyły prezentacji wniosków wynikających z zebranych pod-

czas działań ewaluacyjnych danych, dotyczących charakterystyki placówek re-

alizujących projekt oraz działań przygotowujących do wdrożenia innowacji pe-

dagogicznej polegającej na wprowadzaniu tutoringu do placówek. W rozdziale 

piątym zawarto konkluzje wynikające bezpośrednio z etapu przygotowania 

szkół bądź ośrodków oraz opinie rodziców podopiecznych tutorów. W rozdziale 

szóstym omówiono efekty stosowania tutoringu – doświadczenia i korzyści dla 

tutorów i podopiecznych odpowiednio ze szkół podstawowych, szkół ponad-

podstawowych oraz MOS-ów i MOW-ów. Raport kończy rozdział siódmy – 

poświęcony rekomendacjom wynikającym z analizy zebranych danych, stanowi 

on zarazem podsumowanie realizacji projektu. Ufamy, że dzięki takiej struktu-

rze Czytelnik będzie miał możliwość precyzyjnego wyboru opisu interesującego 

go aspektu projektu, mając przy okazji świadomość jego powiązań z innymi. 

Opracowanie ma charakter z jednej strony sprawozdania, z drugiej – weryfika-

cji naukowej, zawiera ponadto opinie uczestników projektu o jego realizacji. 

Zestawienie tych trzech wymiarów – choć pozornie skomplikowane – wydaje 

się tworzyć pewną całość, która w sposób holistyczny pozwala określić efekty 

działań realizowanych przez Instytut Tutoringu Szkolnego Towarzystwa Edu-

kacji Otwartej.  

Odnosząc się do powyższego, warto zauważyć, że prezentowany Raport 

stanowi dopełnienie publikacji Poradnik tutora szkolnego pod redakcją Piotra 

Nity, która powstała na potrzeby przede wszystkim zaangażowanych w projekt 

tutorów. Publikacja ta – dostępna w wersji elektronicznej – zawiera wiele in-

formacji dotyczących weryfikowanej tutaj metody, przede wszystkim wskazu-

                                                 
1  Zespół ten funkcjonował w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza 

w Częstochowie, zapraszając do swego grona także przedstawicieli środowiska akademickiego 

z zewnątrz. 
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jąc na jej fundamenty i zastosowanie w praktyce, dlatego też polecamy ją 

wszystkim tym, którzy po lekturze Raportu będą szukać dodatkowych źródeł 

wiedzy o tutoringu szkolnym.  

Przygotowanie niniejszego Raportu było procesem wieloetapowym, wyma-

gającym zgromadzenia znacznej ilości danych o różnym charakterze. Proces ten 

– dostosowany do harmonogramu projektu – był niezwykle wymagający, stąd 

też jako autorzy prosimy o wyrozumiałość Czytelników, którzy, być może, nie 

odnajdą w tej publikacji ważnych dla siebie informacji. Staraliśmy się zawrzeć 

możliwie wszystko to, co tworzyło, kreowało ramy projektu, było jego mecha-

nizmem i ostatecznymi owocami. W tym miejscu należy z całą mocą zazna-

czyć, że realizacja podjętych działań, w tym procedur ewaluacyjnych, nie była-

by możliwa bez czynnego zaangażowania wielu osób. Wśród nich znaleźli się 

beneficjenci projektu (dyrektorzy, kierownicy kursów w placówkach projekto-

wych, tutorzy, podopieczni i rodziice podopiecznych), a także przedstawiciele 

zespołu projektowego i i zespołu badawczego ds. ewaluacji projektu, którzy 

zdecydowali się na podzielenie się swoimi opiniami o projekcie w kwestiona-

riuszach on-line. Wszystkim im serdecznie dziękujemy. Wyrazy wdzięczności 

kierujemy także do niezastąpionych recenzentek monografii – dr hab. prof. 

UMCS Katarzyny Klimkowskiej i dr hab. prof. APS Danuty Urygi. Słowa po-

dziękowania należą się ponadto zespołowi Wydawnictwa im. Stanisława Podo-

bińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza  

w Częstochowie, redaktorom, którzy przyjęli na siebie realizację pracy w tem-

pie projektu. Dzięki wszystkim wymienionym tu osobom niniejszy Raport uj-

rzał światło dzienne. Jako autorzy ufamy, że zawarte w nim treści będą świad-

czyć o wartości, którą wnosi tutoring szkolny do każdej placówki gotowej na 

jego przyjęcie – co potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań. Życzymy 

zatem, aby lektura niniejszej publikacji przyczyniła się do rozpowszechniania 

idei budowania relacji tutorskich w polskim systemie oświaty i otwierania się 

na ich – jak zauważył jeden z badanych tutorów – „uzdrawiającą moc”. 

 

Adrianna Sarnat-Ciastko 

Dorota Gębuś 

Zbigniew Zalewski  



 

 



 

 

 

JAK CZYTAĆ „WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO”. 

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ EWALUACYJNYCH  

OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU WDRAŻANIA  

TUTORINGU SZKOLNEGO? 

 

Raport jest publikacją, którą można czytać na wiele różnych sposobów, do 

których oczywiście zachęcamy Czytelników. Jego konstrukcja ma prowadzić 

od założeń tutoringu, projektu i samej ewaluacji, po przyjęte rozwiązania 

związane z określaniem efektywności realizowanych w placówkach wdrożeń, 

opis efektów oraz wynikające z tego rekomendacje. Każdą z poszczególnych 

części można traktować jako osobne przestrzenie rozważań. Kluczowe jednak 

pozostają fragmenty dotyczące analizy danych zebranych podczas badań ewa-

luacyjnych. Poniżej zamieszczono kilka wskazówek, które mogą ułatwić za-

poznanie się z nimi.  

1. Z uwagi na skalę realizowanych działań badawczych, które były przezna-

czone dla wszystkich uczestników projektu, konieczne było zastosowanie 

analiz ilościowych (w tym statystycznych) zebranych danych. Zgodnie  

z metodologią badań naukowych w obszarze nauk społecznych, analizy 

zostały oparte o przyjęte przez zespół badawczy ds. ewaluacji projektu za-

łożenia teoretyczne, dotyczące klimatu placówki, postawy twórczej, strate-

gii pasywnych i pozycji życiowych. Przed analizą wyników zachęcamy do 

lektury rozdziału, który wyjaśnia przyjęte założenia.  

2. Analiza zebranych danych wiązała się z wyborem określonej ścieżki ich 

prezentacji. Starano się przyjąć rozwiązania wystarczające do poprawnego, 

ale również możliwie najprostszego, zilustrowania wyników uzyskanych 

w trakcie analiz. Przyjęte rozwiązania zakładały zatem: 

— wskazanie frekwencji udziału uczestników projektu w badaniach po-

przez pokazanie ich liczebności (N) oraz procentu z ogółu badanej 

grupy, także jej charakterystyki (np. wskazanie płci, wieku, typu pla-

cówki, itp.); 

— określenie średnich ocen odnoszących się do badanych kategorii (M)  

i porównywanie ich ze sobą. Uzyskanie średnich wynikało z zastoso-
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wania w kwestionariuszach on-line rozwiązania, w którym badani, od-

nosząc się do danego stwierdzenia bądź pytania, mieli odpowiedzieć 

na nie z użyciem zamkniętej skali zawierającej odpowiedzi „tak”, „ra-

czej tak”, „nie wiem”, „raczej nie” i „nie”, którym później w trakcie 

analizy przypisano wartości odpowiednio od 5 do 1. Dzięki temu po-

szczególne odpowiedzi mogły być wykorzystywane do obliczeń staty-

stycznych; 

— weryfikację; zbadanie czy między pierwszym a drugim etapem badań 

w wybranych kategoriach nastąpiła istotna statystyczna zmiana, świad-

cząca o tym, że wprowadzenie tutoringu miało znaczenie dla bada-

nych, a jego zastosowanie w przyszłości może mieć znaczenie dla in-

nej analogicznej grupy. Aby to określić, zdecydowano się na wykorzy-

stanie testów U Manna-Whitneya (dla 2 grup) bądź H Kruskala- 

-Wallisa (dla więcej niż 2 grup), które są testami nieparametrycznymi 

do porównywania prób niezależnych, niewymagającymi spełnienia za-

łożenia o normalności rozkładu (co w przypadku zbiorów danych ana-

lizowanych z projekcie miało znaczenie, gdyż nie wszystkie spełniały 

to założenie, stąd dla ujednolicenia przekazu zdecydowano się na wy-

korzystanie jedynie tego typu testów) (por. W. Szymczak 2010, s. 198–

200, 227). Test ten wykorzystuje analizę średnich rang (Mrang), przy 

czym rangami są kolejne liczby naturalne, „[…] które przypisujemy 

badanym jednostkom w taki sposób, aby uporządkować je według cha-

rakterystycznego dla nich stopnia nasilenia rozpatrywanej cechy”  

(A. Mikrut 2000, s. 130). W rozdziałach wykorzystujących tę statysty-

kę Czytelnik może zetknąć się zatem z takim zapisem:  

U = 3208, p = 0,030, Mrang1 = 96,31 dla N1 = 84, Mrang2 = 81,37 dla N2 = 92 

U → wartość testu U Manna-Whitneya (bądź H → wartość testu H 

Kruskala-Wallisa),  

p → wartość istotności; aby różnica średnich rang była istotna staty-

stycznie, przyjmuje się, że wartość p musi być mniejsza niż 0,005, 

Mrang1 dla N1 → średnia rang I etapu badań dla grupy o wskazanej li-

czebności w I etapie badań, 

Mrang2 dla N2 → średnia rang II etapu badań dla grupy o wskazanej li-

czebności w II etapie badań. 

Warto zaznaczyć, że wykorzystanie testów pozwalało nie tylko na 

dostrzeżenie ewentualnych różnic pojawiających się w trakcie upływa-

jącego czasu wdrożenia, ale także, poprzez wyodrębnienie podzbio-

rów, pozwalało przyglądać się kilku danym opisującym wybraną do 

analizy grupę jednocześnie. 
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We fragmentach dotyczących analizy szkoleń zdecydowano się 

dodatkowo na wykorzystanie obliczeń (również nieparametrycznych) 

współczynnika korelacji rang rho Spearmana, pozwalających wskazać 

poziom zależności (siłę związku) między badanymi kategoriami.  

W prezentowanych tabelach zaznaczano korelacje mające wartość po-

wyżej 0,4, które są uznawane za co najmniej istotne (Jak zauważa 

Adam Mikrut: korelacja poniżej 0,2 jest prawie nic nie znacząca, mię-

dzy 0,2 a 0,4 jest wyraźna, lecz mała, między 0,4 a 0,7 – istotna, mię-

dzy 0,7 a 0,9 – znacząca, a między 0,9 a 1 bardzo pewna; por. A. Mi-

krut 2000, s. 101).  

3. Ważnym uzupełnieniem analiz statystycznych i wypływających z nich 

wniosków jest prezentacja danych jakościowych, które stanowią odpowie-

dzi na pytania otwarte uczestników projektu. Odpowiedzi te, poprzez ich 

wielokrotne czytanie i analizę pozwalającą na wyodrębnienie podobnych 

opinii, zostały skategoryzowanie (co pozwoliło również na ich prezentację 

liczbową). Najbardziej charakterystyczne dla danych kategorii odpowiedzi 

zostały zaprezentowane w tekście.  

4. Przytaczane wypowiedzi badanych w wyrazisty sposób prezentują efekty 

wdrożenia. Oczywiście, można skoncentrować swoją uwagę wyłącznie na 

nich, jednak zachęcamy, aby czynić to w połączeniu z wnioskami wypły-

wającymi z analizy danych jakościowych. Najbardziej esencjonalna pre-

zentacja wspólnych wniosków znajduje się na końcu każdego z pod-

rozdziałów prezentujących efekty wdrożenia, odpowiednio w szkołach 

podstawowych, ponadpodstawowych, MOS-ach i MOW-ach. 

Najistotniejszym owocem przedstawianego Raportu jest jego podsumowanie 

zawierające rekomendacje służące podniesieniu efektywności analogicznych 

wdrożeń w przyszłości. Zachęcamy zatem do uważnej lektury szczególnie tej 

części opracowania zawartej w rozdziale siódmym. 

SŁOWNIK SKRÓTÓW UŻYWANYCH W RAPORCIE 

OW – opiekun wdrożenia 

TEO – Towarzystwo Edukacji Otwartej 

ITS – Instytut Tutoringu Szkolnego 

SP – szkoła podstawowa  

G – gimnazjum 

SPP – szkoła ponadpodstawowa 

SzB – szkoła branżowa 

T – technikum 
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ZS – zespół szkół 

MOS – młodzieżowy ośrodek socjoterapii 

MOW – młodzieżowy ośrodek wychowawczy 

N – liczebność 

M – średnia 

Raport – „Wychować Człowieka Mądrego”. Raport końcowy z badań ewalu-

acyjnych ogólnopolskiego projektu wdrażania tutoringu szkolnego 

WCM/Projekt WCM – Projekt „Wychować Człowieka Mądrego”. Wprowa-

dzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem 

metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów  

w polskiej szkole 

M/Chł. – (w odniesieniu do płci) mężczyzna bądź chłopiec 

K/Dz. – (w odniesieniu do płci) kobieta bądź dziewczynka 

 



 

1 

TUTORING W SZKOLE 

Zanim przejdziemy do zilustrowania tutoringu w polskiej przestrzeni edu-

kacyjnej, chcielibyśmy na wstępie powołać się na stosunkowo często formuło-

waną przez nauczycieli w czasie różnorodnych konferencji, seminariów czy 

szkoleń opinię, że tutoring nie jest dla nich w zasadzie niczym nowym, i że  

w istocie od dawna tak pracują. Im częściej takie opinie są wyrażane, tym bar-

dziej uzasadniony wydaje się pogląd, że tutoring wpisuje się w istotę pracy pe-

dagogicznej nauczycieli i staje się dla nich  

[…] pociągającą i inspirującą perspektywą. Pozwala nauczycielom na pełne i integralne 

wykorzystanie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia […] dla wielu nauczycieli tuto-

ring staje się czymś więcej niż tylko nowym zadaniem. Zaplanowana, długofalowa  

i przynosząca owoce praca na rzecz konkretnego młodego człowieka wzmacnia satys-

fakcję nauczycieli, a dla wielu jest odnalezieniem nowej formy realizacji powołania na-

uczycielskiego oraz osobistego wzmocnienia. Źródłem satysfakcji jest tutaj także praca 

w modelu edukacji „pozytywnej” – akcentującej szanse, a nie tylko problemy, czerpiącej 

radość z rozwoju, koncentrującej się na budowaniu, rozwijaniu talentów i mocnych stron 

oraz ukazywaniu możliwości, a nie tylko ograniczeń (P. Czekierda 2009, s. 16–17). 

Aby przybliżyć Czytelnikowi tutoring jako model owej pozytywnej eduka-

cji, poniżej zaprezentowano jego genezę w ujęciu chronologicznym i w formie 

kalendarium zdarzeń, poczynając od 1995 roku, a więc od momentu powołania 

do życia ALA Autorskich Liceów Artystycznych, do końca 2018 roku, czyli 

zakończenia projektu „Wychować Człowieka Mądrego”. Przybliżenie najważ-

niejszych zdarzeń z perspektywy rozwoju tej innowacyjnej metody pracy  

z uczniem pozwoli Czytelnikowi, jak mniemamy, na wgląd w proces „stawania 

się tutoringu” w polskiej szkole. W takim też – chronologicznym – ujęciu zo-

stanie przedstawiona ewolucja samego pojęcia „tutoring” tak, aby możliwe stało 

się zrozumienie, jakie najistotniejsze przesłanki zadecydowały o tym, że w mia-

rę upływu czasu pojawiały się kolejne próby jego definiowania i dookreślania. 

Interesującym poruszanym tutaj zagadnieniem wydaje się wieloaspektowość 

oddziaływania tutoringu na pracę szkoły. Została ona przybliżona z jednocze-

snym wyjaśnieniem, dlaczego tutoring może być traktowany jako kompleksowa 

zmiana edukacyjna, dzięki której w szkole mogą następować pozytywne zmiany 

o charakterze psychosocjologicznym, wychowawczo-profilaktycznym, prakse-

ologicznym oraz w obszarze zarządzania szkołą. Ponadto w poniższym rozdzia-

le ukazano przykład eksperymentalnych szkół ALA opartych na autorskiej kon-
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cepcji pedagogicznej Mariusza Budzyńskiego. Jej podstawą była indywidualna 

opieka wychowawcza wobec każdego ucznia, którą od 2007 roku zaczęto okre-

ślać mianem tutoringu szkolnego.  

1.1. Miejsce tutoringu w polskiej szkole – geneza, ewolucja 

pojęcia i stan aktualny  

Mówiąc o genezie, ewolucji i stanie aktualnym tutoringu w polskiej prze-

strzeni edukacyjnej, odnosimy się do okresu obejmującego lata 1995–2018.  

W tym bowiem czasie pojawiły się instytucje, które odegrały znaczącą rolę  

w upowszechnianiu i rozwoju tutoringu oraz miały, a niektóre z nich mają 

nadal, wpływ na jego obecne miejsce w polskiej szkole. W tym względzie auto-

rzy pierwszej w Polsce publikacji o tutoringu, wydanej w 2009 roku, pisali, że 

Środowisko, z którego się wywodzimy – skupione wokół Towarzystwa Edukacji Otwar-

tej (TEO) – od wielu lat stara się realizować postulaty edukacji zindywidualizowanej. 

Chcemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Towarzystwo Edukacji Otwartej 

we Wrocławiu prowadzi m.in. placówki: ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akade-

mickie (we Wrocławiu i Częstochowie)
2
 oraz Kolegium Tutorów

3
, które promują, 

wdrażają i badają tutoring. Mamy w tym zakresie znaczący dorobek: licea ALA, w któ-

rych od początku jest realizowany tutorski system opieki, istnieją już 14 lat, a Kolegium 

Tutorów zrealizowało kilka programów tutorskich w szkołach gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych. Liczne organizowane przez nas konferencje, debaty i seminaria, a także 

spotkania z nauczycielami i pracownikami oświaty utwierdzają nas w przekonaniu, że 

temat wart jest poważnego potraktowania (P. Czekierda i in. 2009, s. 5). 

Oczywiście, musimy to podkreślić, że tutoring nie powstał „tu i teraz”, za 

sprawą wymienionych instytucji, ma on bowiem swe odległe źródła historyczne 

i był w przeszłości stosowany w różnorodnych kontekstach (A. Sarnat-Ciastko 

2015, s. 15–32). Dlatego też Towarzystwo Edukacji Otwartej poprzez działania 

podejmowane w wymienionym okresie przez swoje instytucje
4
 podkreślało, że 

                                                 
2  Obu tym placówkom poświęcony jest osobny podrozdział niniejszego Raportu. 
3  Kolegium Tutorów zostało powołane do życia w 2006 r. przez TEO z inicjatywy Piotra Cze-

kierdy i Jarosława Traczyńskiego i funkcjonowało do 2013 r., wnosząc w tym okresie znaczą-

cy wkład w rozwój i upowszechnianie tutoringu głównie we wrocławskim środowisku oświa-

towym oraz w kilku innych miejscach w Polsce, poprzez prowadzenie szkoleń tutorskich, kon-

ferencji i seminariów. W latach 2010–2013 z instytucji tej wyłoniły się trzy nowe podmioty  

w postaci Collegium Wratislaviense założonego przez Piotra Czekierdę po odejściu z KT, 

Fundacji Kolegium Tutorów, która powstała w wyniku działań podjętych przez Jarosława Tra-

czyńskiego jako niezależna od TEO instytucja, oraz Instytutu Tutoringu Szkolnego, który stał 

się jedynym podmiotem, dla którego organem założycielskim jest nadal TEO, będąc tym sa-

mym swoistym spadkobiercą dorobku KT w części odnoszącej się do promocji tutoringu 

szkolnego wg autorskiej koncepcji Mariusza Budzyńskiego.  
4  Towarzystwo Edukacji Otwartej to organ prowadzący dla ALA Autorskich Liceów Artystycz-

nych i Akademickich we Wrocławiu od 1999 r., dla ALA w Częstochowie od 2003 r., dla Ko-
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tutoring stanowi odwołanie do klasycznej, dostrzeganej już w starożytności, 

osobowej relacji mistrza z uczniem (nauczyciela z uczniem). Jego teraźniejsza 

obecność, choćby z tej historycznej perspektywy, powinna zatem oznaczać 

swoisty powrót do źródeł, z jednoczesnym i koniecznym uwzględnieniem 

współczesnych uwarunkowań społecznych i edukacyjnych, jeśli tutoring miałby 

się wpisać w rzeczywistą i trwałą poprawę szkoły poprzez sukcesywne usuwa-

nie z niej licznych wciąż niedostatków czy niedoskonałości i poszukiwanie sku-

tecznych sposobów pomocy uczniom w zakresie ich indywidualnych potrzeb. 

Dodajmy, że poszukiwanie przez szkołę owych skutecznych sposobów pomocy 

uczniom zostało prawnie usankcjonowane, ponieważ znalazło swój wyraz  

w zapisach podstawy programowej kształcenia ogólnego
5
, z których wynikało, 

że szkoła powinna sprzyjać rozwojowi indywidualnych zainteresowań uczniów, 

być lepiej dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, zdolności i możliwości 

dla skuteczniejszego osiągania określonych w podstawie programowej efektów 

kształcenia.  

Dla zobrazowania chronologicznego ujęcia genezy i rozwoju tutoringu pre-

zentujemy Czytelnikowi poniższe kalendarium (tabela 1) najważniejszych, na-

szym zdaniem, zdarzeń, które go w polskiej szkole ukonstytuowały. 

Tabela 1. Kalendarium tutoringu szkolnego 

Rok/okres Wydarzenie 

1995 

powstanie ALA Autorskiego Liceum Artystycznego, którego twórcą i zało-

życielem jest Mariusz Budzyński, autor koncepcji edukacyjno-wycho- 

wawczej opartej na indywidualnej opiece wychowawczej nad każdym 

uczniem szkoły; w tym czasie następuje formalne wpisanie ALA do ewi-

dencji w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; organem prowadzącym jest 

Towarzystwo Działań dla Samorozwoju 

1996 

powołanie do życia Liceum Plastycznego i wpisanie go do ewidencji szkół 

artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury, połączenie Autorskie-

go Liceum Artystycznego z Liceum Plastycznym – powołanie zespołu szkół 

o nazwie ALA Autorskie Licea Artystyczne 

1999 
powołanie do życia Towarzystwa Edukacji Otwartej, które staje się orga-

nem prowadzącym dla szkół ALA 

                                                 
legium Tutorów od 2006 do 2013 r. oraz dla Instytutu Turingu Szkolnego od 2013 r. do chwili 

obecnej. 
5  Chodzi tu o zapisy umieszczone w różnych miejscach podstaw programowych, odnoszące się 

do powinności szkoły i nauczycieli w zakresie dostosowywania ich pracy do indywidualnych 

potrzeb i możliwości uczniów, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, załącznik nr 2, oraz Rozpo-

rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r.). 
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Tabela 1. Kalendarium tutoringu szkolnego (cd.) 

Rok/okres Wydarzenie 

2001 

podjęcie starań o uzyskanie dla szkół ALA statusu szkół eksperymental-

nych. Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP prof. dr hab. 

Robert Kwaśnica wyraził zgodę na objęcie przez DSWE opieki nad szkoła-

mi ALA; w tym celu powstał zespół badawczy kierowany przez prof. dr 

hab. Mirosławę Nowak-Dziemianowicz 

2003 

powołanie do życia przez Dorotę Wojciechowską i Zofię Ścieburę Autor-

skiego Liceum Artystycznego i Akademickiego ALA w Częstochowie,  

w oparciu o autorską koncepcję ALA we Wrocławiu 

2005 

uroczyste obchody 10-lecia szkoły oraz wizyta ks. prof. Janusza Tarnow-

skiego z okazji jej jubileuszu, który potwierdza, że ALA realizują opisane 

przez niego założenia pedagogiki dialogu oraz tezy personalistyczno-egzy- 

stencjalnego podejścia do wychowania 

2006 

decyzją Ministra Edukacji Narodowej ALA we Wrocławiu uzyskują status 

szkół eksperymentalnych6; taki sam status otrzymuje ALA w Częstochowie 

w 2008 r. (przy wsparciu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)7 

2006 

Towarzystwo Edukacji Otwartej, z inicjatywy Piotra Czekierdy i Jarosława 

Traczyńskiego, powołuje do życia Kolegium Tutorów, dla którego TEO sta-

je się organem prowadzącym 

2007 

wizyta prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, tutora Uniwersytetu w Oksfordzie, 

założyciela Fundacji Szkoła Liderów w Warszawie, na zaproszenie Kole-

gium Tutorów; profesor po spotkaniu z M. Budzyńskim i kadrą pedago-

giczną ALA oraz zapoznaniu się z koncepcją pracy pedagogicznej określa ją 

mianem tutoringu szkolnego 

2008/09 

realizacja przez Kolegium Tutorów, we współpracy z Centrum Metodycz-

nym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie (z dyrektor Elż-

bietą Nerwińską) w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna 

Szkoła” projektu pn. „Rozwój Tutoringu Opiekuńczego w Polskiej Szkole”; 

wydanie w 2009 r. przez TEO pierwszej w Polsce monografii o tutoringu pt. 

Tutoring w szkole – między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej 

2008–2013 

realizacja przez Kolegium Tutorów, we współpracy i ze środków finanso-

wych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta we Wrocławiu, wieloletniego pro-

gramu „Tutoring we Wrocławskich Gimnazjach”, w którym łącznie uczest-

niczy ok. 30 (z ogółu 40) gimnazjów oraz kilka szkół ponadgimnazjalnych 

2010–2013 

sukcesywne wyłanianie się z Kolegium Tutorów trzech niezależnych insty-

tucji promujących i upowszechniających ideę tutoringu w Polsce, w postaci: 

Collegium Wratislaviense (P. Czekierda), Instytutu Tutoringu Szkolnego 

(M. Budzyński) oraz Fundacji Kolegium Tutorów (J. Traczyński) 

                                                 
6  Przedstawione powyżej informacje odnoszące się do historii ALA zaczerpnięto (bez dosłow-

nego przytaczania) ze strony http://ala.art.pl/szkola/historia [dostęp on-line: 3.07.2018]. 
7  http://www.alacz.edu.pl/o-szkole/215-wyjatkowosc-liceum-ala [dostęp on-line: 7.08.2018]. 
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Tabela 1. Kalendarium tutoringu szkolnego (cd.) 

Rok/okres Wydarzenie 

październik 2016–

grudzień 2018 

dokonany w trybie konkursowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

we wrześniu 2016 r. wybór Towarzystwa Edukacji Otwartej, któremu zosta-

je powierzona, w okresie od 3 października 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., 

realizacja zadania publicznego pn. „Metoda Tutoringu Innowacyjnym 

Sposobem Pracy Wychowawczej, Profilaktycznej i Resocjalizacyjnej”  

w ramach projektu „Wychować Człowieka Mądrego. Wprowadzenie 

modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem meto-

dy tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w pol-

skiej szkole” 

5 grudnia 2018 

ogólnopolska konferencja zamknięcia projektu „Wychować Człowieka Mą-

drego” realizowana na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. 

Jana Długosza w Częstochowie 

Źródło: opracowanie własne. 

Przywołana na początku powyższego kalendarium data powstania Autor-

skiego Liceum Artystycznego ALA
8
, a więc rok 1995, z perspektywy tworzenia 

podstaw i warunków dla późniejszego pojawienia się tutoringu szkolnego ma 

swoje znaczenie. To bowiem wieloletnie doświadczenia ALA sprawiły, że „[…] 

będąc eksperymentalną szkołą autorską, zapewniała metodzie tutoringu unika-

towe warunki do rozwoju […]” (A. Sarnat-Ciastko 2015 s. 68), i można ją po-

strzegać jako swoiste laboratorium dla tutoringu szkolnego, w którym był on  

w nieustannym, dynamicznym procesie „stawania się”. Nie był więc tutoring 

gotowym do zastosowania i wdrażanym, od założenia przez M. Budzyńskiego 

ALA, modelem zindywidualizowanej pracy z uczniem, Przeciwnie, w miarę 

upływu lat i nabywania doświadczeń w doskonaleniu indywidualnego opiekuń-

stwa (jak do 2007 roku określano w tej szkole pracę z uczniem) następowało je-

go sukcesywne wzbogacanie o nowe treści i praktyczne rozwiązania. W tym 

kontekście dwa wymienione w powyższym kalendarium zdarzenia odegrały 

wręcz fundamentalną rolę w procesie dalszego konstytuowania się tutoringu 

szkolnego. Mamy tu na uwadze wizyty w szkole dwóch znaczących osób,  

a mianowicie ks. prof. Janusza Tarnowskiego w 2005 roku oraz prof. Zbigniewa 

Pełczyńskiego w 2007 roku. Koincydencja obu tych zdarzeń sprawiła bowiem, 

że w definicji tutoringu szkolnego za jego filozoficzno-światopoglądową pod-

stawę została zaproponowana przez M. Budzyńskiego pedagogika dialogu  

i wszelkie, wynikające z niej humanistyczne, personalistyczo-egzystencjalne 

implikacje. Tak zresztą definiowany jest do dziś tutoring szkolny w środowisku 

                                                 
8  Do 2008 r. ALA funkcjonowała pod nazwą Autorskie Licea Artystyczne, natomiast po tym 

roku zmieniła ją na ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie. Pojawienie się w tej 

placówce kierunków akademickich nastąpiło z chwilą przejęcia przez nią, działającego w la-

tach 1997–2008 w strukturze organizacyjnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (DSW), Liceum 

Akademickiego i kontynuacji jego doświadczeń. 
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nauczycieli skupionych wokół Instytutu Tutoringu Szkolnego, o czym będzie 

jeszcze dalej mowa. 

Przyjrzyjmy się teraz kolejnemu zagadnieniu, stanowiącemu przedmiot na-

szych rozważań w tym podrozdziale, a mianowicie ewolucji pojęcia „tutoring” 

w przestrzeni edukacyjnej w analizowanym tu okresie. Chodzi w szczególności 

o okres od 2006 roku, kiedy to za sprawą Z. Pełczyńskiego uznano, że ALA 

praktykuje od lat tę metodę pedagogiczną, oraz gdy rozpoczęło już swą działal-

ność Kolegium Tutorów, pierwsza w Polsce instytucja, której statutowym celem 

było promowanie, upowszechnianie, badanie i wdrażanie tutoringu w polskim 

systemie oświatowym. Stosowana wtedy definicja tutoringu była jeszcze po-

zbawiona jakichkolwiek dodatkowych przymiotników. Mówiło się po prostu  

o tutoringu jako jednej  

[…] z metod edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu 

tutora z uczniem bądź studentem. Tutor to osoba posiadająca wiedzę, doświadczenie  

i odpowiednią formację oraz potrafiąca pracować w relacji „jeden na jeden” […]  

(P. Czekierda i in. 2009, s. 5).  

Przyjęcie takiej definicji wynikało, jak mniemamy, z faktu, że tutoring był 

metodą, która była stosowana przez tutorów przygotowywanych, w istniejącej 

już wówczas od 1994 roku warszawskiej Szkole Liderów, do pracy z liderami 

społecznymi w ramach realizacji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności. Piotr Czekierda, który był uczestnikiem pierwszej edycji 

tego programu, postanowił zdobytą wiedzę i doświadczenie tutorskie przenieść  

i zaimplementować do działań prowadzonych przez Kolegium Tutorów. 

W kolejnych latach – w 2008 oraz 2009 roku – instytucja ta realizowała  

w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, we współpra-

cy z warszawskim Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedago- 

gicznej, projekt pn. „Rozwój Tutoringu Opiekuńczego w Polskiej Szkole”. Bio-

rąc pod uwagę przedmiot prowadzonych w tym miejscu rozważań, zwróćmy 

uwagę na to, że w samej nazwie projektu mówi się o tutoringu opiekuńczym. 

Nazwa ta jednak nie wynikała z przekonania realizatorów projektu, iż tutoring 

w szkole powinien głównie oddziaływać na opiekuńczy obszar jej pracy, choć 

już wtedy zaznaczał się jego niewątpliwy profilaktyczny charakter, o czym bę-

dzie jeszcze szerzej mowa w niniejszym Raporcie. Było to natomiast wyraźnym 

nawiązaniem do praktykowanej w ALA indywidualnej opieki wychowawczej. 

Takie jednak miano tutoringu w zasadzie utrzymało się tylko w okresie realiza-

cji wspomnianego projektu. Już bowiem podczas prowadzonych w jego ramach 

eksperckich debatach tematycznych podejmowane były liczne próby tworzenia 

definicji tutoringu, najlepiej opisujących jego istotę, najbardziej adekwatnych  

w odniesieniu do różnorodnych obszarów życia społecznego, w których znajdu-

je on już, a także mógłby znaleźć w przyszłości, zastosowanie. Dali temu zresz-

tą wyraz redaktorzy przywoływanej już wcześniej monografii, stanowiącej po-

kłosie tego projektu, którzy stwierdzili, że  
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[…] przegląd kontekstów stosowania terminu „tutoring” i „tutor” w literaturze nauko-

wej, popularnonaukowej i poradniczej wskazuje na jego niejednoznaczność, a raczej 

wieloznaczność […] pojawia się w kontekście akademickim, szkolnym, w organizacjach 

pozarządowych, a nawet praktykowany bywa przez niektóre grupy zawodowe (P. Cze-

kierda i in. 2009, s. 5). 

Jednocześnie w samym Kolegium Tutorów trwała w tym czasie dyskusja 

nad kwestią usytuowania tutoringu w edukacji. Zastanawiano się nad tym, czy 

ze względu na swą akademicką genezę nie lepiej byłoby skoncentrować się na 

jego implementacji w szkolnictwie wyższym, czy też – ze względu na doświad-

czenie Liceów ALA oraz realizowany już wtedy projekt pn. „Wsparcie Tutorin-

gu Opiekuńczego w Polskiej Szkole”, a także rozpoczęte wiosną 2008 roku 

rozmowy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta we Wrocławiu w sprawie 

wprowadzenia w kilku gimnazjach pilotażowego programu tutorskiego – lepiej 

byłoby wdrażać go do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W listopa-

dzie 2009 roku Zarząd Kolegium Tutorów na swym posiedzeniu postanowił, 

biorąc pod uwagę dotychczasową działalność i zgromadzone doświadczenie, co 

następuje:  

[…] zatwierdzono ustaloną w trakcie ostatniego posiedzenia strukturę merytoryczną  

i obszary działania KoT (Kolegium Tutorów – przyp. autorzy), w ramach której wyróż-

niono: tutoring szkolny, tutoring akademicki, przywództwo w edukacji […] (Protokół 

Zarządu Kolegium Tutorów 2009).  

Chodziło jednak nie tyle o zdefiniowanie tutoringu, ile poprzez użycie okre-

śleń „szkolny” i „akademicki” wskazanie obszaru edukacyjnego, w którym bę-

dzie on implementowany. Dodatkowo wymieniony na pierwszym miejscu „tu-

toring szkolny” wskazywał, że to właśnie na wdrażaniu tutoringu w szkołach, 

szczególnie gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Kolegium będzie się  

w swych działaniach koncentrowało. Na marginesie dodajmy, że nie pozostało 

to jednak bez późniejszego wpływu na przebieg dyskusji wśród członków Ko-

legium Tutorów wokół zagadnienia, czy tutoring powinien mieć bardziej elitar-

ny, czy egalitarny charakter.  

Wraz z upływem czasu, w literaturze przedmiotu zaczęły pojawiać się nowe 

sposoby ujmowania tutoringu. I tak, w odniesieniu do interesującego nas zagad-

nienia tutoringu w kontekście szkolnym, w cytowanej już wcześniej publikacji 

(P. Czekierda i in. 2009) jej autorzy, powołując się na dostępne już wtedy źró-

dła, mówią z jednej strony o tutoringu dziecięcym czy rówieśniczym, a więc 

pomiędzy samymi uczniami, z drugiej zaś – z udziałem nauczyciela (dorosłego) 

i ucznia. Wyjaśniają przy tym, że tutoring dziecięcy, mający swe źródła w kon-

cepcji psychologii rozwojowej m.in. Jeana Piageta, ma miejsce wówczas, gdy 

dziecko z większym doświadczeniem i wiedzą współpracuje z dzieckiem  

o mniejszym zasobie wiedzy i doświadczenia – nad rozwiązaniem jakiegoś pro-

blemu. W odniesieniu zaś do drugiego wymiaru tutoringu zwracają uwagę na 

relację między nauczycielem a uczniem (dzieckiem), gdzie ten pierwszy wciela 
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się w rolę swoistego, otwartego na dialog eksperta. Dodają także, powołując się 

na doświadczenia ALA, że jest w nich realizowany tutoring rozwojowy, który 

jest ich oryginalnym doświadczeniem, jak i posiada aspekt naukowy – wzorowa-

ny jest bowiem na rozwiązaniach oksfordzkich (P. Czekierda i in. 2009, s. 6–7). 

W przywołanym tu fragmencie pojawiają się kolejne określenia tutoringu,  

a mianowicie: dziecięcy, rówieśniczy, rozwojowy czy naukowy. Jeszcze ina-

czej tę kwestię ukazuje A. Sarnat-Ciastko, która stwierdza, że  

[…] przyjęto określać realizowany w szkołach tutoring mianem tutoringu szkolnego, 

który mógł być realizowany w dwóch formach: tutoringu rozwojowego – obecnego  

w placówkach, w których nie zrezygnowano z wychowawstwa klasowego […] [oraz] tu-

toringu wychowawczo-rozwojowego – pojawiającego się w placówce, w której zrezy-

gnowano z funkcji wychowawcy klasy na rzecz obecności tutorów […] (A. Sarnat- 

-Ciastko 2015, s. 42).  

Z kolei M. Budzyński wskazuje, na podstawie praktyki pedagogicznej ALA, 

że: „W metodzie tutoringu szkolnego rozróżniamy następujące jego odmiany: 

tutoring rozwojowy, tutoring naukowy, tutoring artystyczny” (M. Budzyński 

2009a, s. 31). Znajdujemy więc tu tutoring w postaci wychowawczo-rozwo- 

jowej oraz artystycznej, a kontynuując przytaczanie pojawiających się w litera-

turze przedmiotu innych jeszcze sposobów opisu tutoringu, wart odnotowania 

wydaje się termin, którym posługuje się Marek Budajczak, a mianowicie „tuto-

ring dydaktyczny”, który, jego zdaniem, może łączyć w sobie zarówno tuto-

ring naukowy, jak i akademicki. (M. Budajczak 2015, s. 170). W tym względzie 

przytoczmy jeszcze opinię Beaty Karpińskiej-Musiał, która w zasadniczy spo-

sób odróżnia jednak tutoring szkolny od akademickiego, uznając, że:  

Tutoring akademicki znajduje zastosowanie przede wszystkim jako metoda budowania 

intelektualnej elity naukowej, a nie jako wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, które-

go poszukują uczniowie niższych szczebli kształcenia. Tym różni się m.in. w swej funk-

cji od tutoringu szkolnego […] (B. Karpińska-Musiał 2015, s. 130). 

Uwidaczniające się w przytoczonych fragmentach różnorodne podejścia do 

kwestii tutoringu szkolnego i akademickiego stanowią potwierdzenie jego wie-

loznaczności, o której wcześniej była już mowa. W rozwinięciu tej kwestii 

przyjrzyjmy się przykładom podjętych już w dostępnych publikacjach prób 

sklasyfikowania form tutoringu, ze względu na różnorodne kryteria. I tak Marta 

Gębska kwestię tę ujmuje następująco:  

Istnieje wiele rodzajów tutoringu. Są nimi m.in.: 

– tutoring szkolny, zwany inaczej dziecięcym lub tutoringiem rówieśniczym i tutorin-

giem z udziałem nauczyciela (osoby dorosłej) i ucznia; 

– tutoring rozwojowy, realizowany np. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

ale również i w szkole; 

– tutoring akademicki, spotykany w niektórych uczelniach wyższych […] (M. Gębska 

2013, s. 25). 
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Z kolei A. Sarnat-Ciastko zauważa, że metoda tutoringu  

[…] nie tylko bywa realizowana w różnorodny sposób, ale również jest odpowiedzią na 

odmienne potrzeby. Zatem złożoność tutoringu może wynikać m.in. z: 

– wielości jego form, 

– obszaru, w którym jest on realizowany, 

– osób zaangażowanych w jego prowadzenie, 

– organizacyjnych aspektów wdrażana tej metody w placówkach […] (A. Sarnat- 

-Ciastko 2015, s. 46). 

W uzupełnieniu przedstawionej tu ewolucji pojęcia „tutoring” odnotujmy 

jeszcze, że wraz z rosnącym – szczególnie w ostatnich latach – zainteresowa-

niem tą metodą w środowisku nauczycielskim, można było zetknąć się z jeszcze 

innymi próbami jego dookreślania. Pojawiły się wśród nich m.in.: tutoring ro-

dzicielski, adaptacyjny, młodzieżowy, uczniowski czy też nauczycielski. 

Próby te są kolejnym dowodem dynamiki procesu rozwoju tutoringu w polskim 

systemie oświatowym i adaptowania go do specyfiki, potrzeb i oczekiwań szkół 

oraz stanowią potwierdzenie coraz bardziej aktywnego i świadomego ich 

uczestnictwa w tym procesie.  

W podsumowaniu naszych rozważań w niniejszym podrozdziale, proponu-

jemy Czytelnikowi następującą klasyfikację różnorodnych form tutoringu w za-

leżności od kontekstów jego zastosowania: 

 ze względu na formę możemy wyróżnić tutoring rozwojowy, naukowy, dy-

daktyczny oraz artystyczny; 

 ze względu na obszar, w którym jest on realizowany, możemy wskazać na 

tutoring akademicki i szkolny; 

 ze względu na osoby zaangażowane w jego prowadzenie możemy mówić  

o tutoringu rówieśniczym, rodzicielskim, młodzieżowym, uczniowskim  

i nauczycielskim; 

 w odniesieniu natomiast do organizacyjnych aspektów wdrażania tutoringu 

możemy wymienić: tutoring wychowawczo-rozwojowy, wychowawczo-

rozwojowy z komponentem rodzicielskim (kl. I–III szkoły podstawowej) 

oraz tutoring adaptacyjny (kl. IV szkoły podstawowej, klasa I szkoły po-

nadpodstawowej oraz we wszystkich koniecznych przypadkach pomocy  

w asymilowaniu się uczniów w nowym środowisku szkolnym). 

Przedstawiona powyżej klasyfikacja tutoringu z pewnością nie jest osta-

teczna. Należy bowiem zakładać, że jego nieustanny rozwój, który obserwuje-

my, w zestawieniu z kreatywnością szkół we wdrażaniu tej metody ukaże i do-

starczy w przyszłości wiele jego nowych form i zastosowań.  

Rekapitulując nasze dotychczasowe rozważania o ewolucji pojmowania tu-

toringu, chcemy wyraźnie zaznaczyć, że w żadnej mierze nie było naszym za-

miarem wywołanie u Czytelnika wrażenia, że prezentowany tu opis tutoringu za 

pomocą dodatkowych określeń był jakimś zbytecznym, jedynie semantycznym 

zabiegiem. Chodziło nam głównie o to, aby wyraźniej widoczna stała się dyna-
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mika procesu rozwoju tutoringu w polskiej przestrzeni pedagogicznej, która 

wymaga coraz bardziej precyzyjnego opisu i nadawania najbardziej adekwat-

nych znaczeń, w zależności od różnorodnych kontekstów, w których ów proces 

przebiega. Co więcej, zależało nam na tym, aby ukazać, że tutoring w miarę 

swego rozwoju, owego procesu „stawania się”, odpowiadając i wpisując się co-

raz pełniej w rozmaite oczekiwania, potrzeby i specyfikę szkół oraz różnych 

etapów edukacyjnych, takiego doprecyzowania wręcz wymagał. Bez względu 

jednak na to, jakich dodatkowych określeń używamy w opisie tutoringu, nie-

malże wszystkie możemy i powinniśmy uznawać jako określenia formy tuto-

ringu szkolnego, ponieważ formy te mają jeden wspólny mianownik, a miano-

wicie tutorskie (czyli oparte na dialogu, wzajemnym szacunku i zaufaniu), ma-

jące spersonalizowane, a więc dostosowane do każdego ucznia, relacje nauczy-

ciela/tutora ze swym uczniem/podopiecznym, które mogą być realizowane  

w placówce oświatowej decydującej się na wdrożenie tutoringu.  

Odnosząc się do ostatniego z zagadnień zawartych w tytule niniejszego pod-

rozdziału, a mianowicie aktualnego stanu tutoringu szkolnego, podkreślmy, że 

mamy tu na uwadze nie tyle obecny zasięg i efekty jego funkcjonowania w Pol-

sce, lecz bardziej sposób, w jaki jest on definiowany i opisywany przez Instytut 

Tutoringu Szkolnego od momentu jego powstania w 2013 roku. Otóż dzisiejsza 

definicja tutoringu szkolnego stosowana przez środowisko tutorów ITS jest do-

pełnieniem tej, która została wypracowana, i której używało w swych działa-

niach Kolegium Tutorów w latach 2006–2013. Stanowiła ona, że:  

Tutoring jest najczęściej długofalowym (obejmującym co najmniej semestr) procesem 

współpracy, nakierowanym na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy 

– rozwój podopiecznego. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, na których w at-

mosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje z podopiecznym, pozwala-

jąc mu dogłębnie poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętność samodzielne-

go jej zdobywania oraz rozwinąć sztukę maksymalnego korzystania z własnych talen-

tów. […] Ważne jest także to, że tutoring jest metodą, z której mogą korzystać wszyscy, 

którzy tego chcą. Będąc metodą, która niejako dostosowuje się do ucznia, daje szansę 

rozwoju tak początkującym, średnio zaawansowanym, jak i najbardziej zaawansowanym 

(Czekierda i in. 2009, s. 5–6). 

Za sprawą M. Budzyńskiego powyższy opis został wzbogacony o kontekst 

pedagogiki dialogu, którą ks. prof. J. Tarnowski opisał za pomocą następują-

cych, personalistyczno-egzystencjalnych założeń: 

 Człowieczeństwo – wychowanie jest spotkaniem co najmniej dwóch osób 

obdarzonych wielką godnością, ma pomóc w odnalezieniu i urzeczywist-

nieniu „najgłębszego ja”. 

 Permanencja – wychowanie trwa przez całe życie, a nie tylko w początko-

wym jego okresie. 

 Inter- i intraakcyjność – w sytuacji wychowawczej wychowawca oddzia-

łuje na wychowanka, a wychowanek na wychowawcę, zachodzą także rela-

cje z samym sobą, czyli samowychowanie. 
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 Nieokreśloność – oddziaływania wychowawcze zachodzą w nieokreślo-

nych sytuacjach, zdarzeniach, muszą otwierać się na nowości (uczą pokory) 

przy równoczesnym zachowaniu równowagi, ugruntowaniu swojej wiedzy  

i systemu wartości. 

 Transgresyjność – w relacjach z innymi i z samym sobą oznacza przekra-

czanie swoich trudności, ograniczeń – samego siebie. 

 Egzystencjalność – nieskażona, pełna i pozytywna autentyczność związana 

z najgłębszym „ja” to dotarcie do głębi człowieczeństwa.  

Odnosząc się do kwestii włączenia do opisu tutoringu szkolnego powyż-

szych założeń, M. Budzyński stwierdził, że: 

Dialog w edukacji szkolnej jest nawiązaniem szczególnego rodzaju relacji pomiędzy na-

uczycielem i uczniem. Relacji pełnej szacunku z obu stron, gdzie osobą odpowiedzialną 

za stan tych relacji jest tutor (nauczyciel) jako osoba wyposażona w wiedzę, umiejętno-

ści i doświadczenie. Źródłem tego szacunku jest człowieczeństwo każdego z uczestni-

ków. […] Tutor (nauczyciel) […] powinien być świadom całokształtu osobowości 

ucznia (zdolności, zainteresowań, charakteru i temperamentu, jak również jego osadze-

nia w życiu i wynikającej z tego kultury. Dialog w edukacji najpełniej może realizować 

się w metodzie pracy polegającej na indywidualnym prowadzeniu ucznia, którą okre-

ślamy mianem „tutoringu szkolnego” (M. Budzyński 2009a, s. 31).  

Z tej to właśnie konstatacji wywodzi się definicja tutoringu szkolnego za-

proponowana przez M. Budzyńskiego i przyjęta przez środowisko tutorów sku-

pionych wokół ITS. Wedle niej tutoring szkolny  

[…] to forma pracy pedagogicznej realizowana w bezpośrednim i indywidualnym kon-

takcie z uczniem, ze szczególnym uwzględnieniem godności ucznia i wychowawcy, 

wypływającej z faktu ich człowieczeństwa; inter- i intraakcyjności procesu wycho-

wawczego oraz jego osadzenia w konkretnej rzeczywistości życiowej […] (M. Budzyń-

ski 2009a, s. 31).  

Należy podkreślić, że ta właśnie definicja tutoringu szkolnego posłużyła do 

realizacji projektu „Wychować Człowieka Mądrego”, w szczególności – szko-

leń tutorskich prowadzonych z nauczycielami i dyrektorami, przygotowania 

grupy trenerów tutoringu do prowadzenia tych szkoleń oraz przygotowania do 

pracy w projekcie superwizorów wdrożeń i moderatorów spotkań nt. innowacji 

pedagogicznej, w których brali oni udział we wszystkich placówkach uczestni-

czących w projekcie.  

1.2. Tutoring w odniesieniu do pracy szkoły w aspektach 

profilaktyczno-wychowawczym, prakseologicznym oraz 

przywódczym 

W niniejszym podrozdziale postaramy się wykazać wieloaspektowy charak-

ter oddziaływania tutoringu w szkole. Dokonamy tego, rozpoczynając od przed-
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stawienia jego roli w odniesieniu do wychowawczo-profilaktycznego obszaru 

działania szkoły. Następnie zostanie zaprezentowany prakseologiczny wymiar 

tutoringu szkolnego w kontekście poprawy skuteczności i efektywności pracy 

placówki edukacyjnej, a w końcowych rozważaniach dokonamy opisu możli-

wego oddziaływania tutoringu na zmianę sposobu zarządzania szkołą i wdroże-

nie przez dyrektora do sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego 

modelu przywództwa szkolnego.  

Nasze dotychczasowe doświadczenia i obserwacje wskazują, że tutoring 

może być katalizatorem zmian w odniesieniu do wszystkich obszarów pracy 

szkoły. Dla potwierdzenia tego faktu przytoczmy tu na wstępie fragment opra-

cowanego w 2011 roku przez Agnieszkę Zembrzuską raportu, w którym zostały 

opisane efekty wdrożenia tutoringu w czterech wrocławskich gimnazjach. Au-

torka przedstawiła m.in. opinie dwóch dyrektorów gimnazjów o zakresie zmian, 

jakie przyniosło w tych szkołach wdrożenie tutoringu. I tak, pierwszy z nich 

stwierdził, że:  

Tutoring stał się okazją do modyfikacji kompetencji nauczycieli przewidzianych reali-

zacją podstawy programowej, a mianowicie ugruntowali oni umiejętność życia w po-

stawie dialogu z drugą osobą – budują dobre relacje z uczniami, ich rodzicami oraz pra-

cownikami szkoły. Zarówno w sferze zachowania, jak i edukacji, powszechne stało się 

dążenie do porozumiewania się bez przemocy i poszukiwanie rozwiązań w oparciu  

o analizę przyczyn i skutków. Priorytetem każdego nauczyciela-tutora stało się dosto-

sowanie wymagań do możliwości uczniów. W coraz większym zakresie oddają inicja-

tywę podejmowania decyzji i odpowiedzialności w ręce podopiecznych i w związku  

z tym pełnią funkcję rzecznika ich praw. Wyznaczając granice swojej odpowiedzialno-

ści za podopiecznego, są bardziej świadomi swoich kompetencji. Wiedzą, kiedy odwo-

łać się do pomocy specjalistów. Dzięki temu uczniowie otrzymują coraz lepsze oceny, 

uwzględniające ich możliwości oraz wymagania programowe […] uczniom chce się 

chodzić do szkoły, a pracownikom pracować (A. Zembrzuska 2011, s. 11).  

Drugi z nich zwrócił uwagę na to, że:  

System, w którym istniała szkoła, nie dawał możliwości pełnego dialogu ucznia z na-

uczycielem. Systemy „nagród” i „kar” okazały się niewystarczające w pracy z tzw. 

uczniami trudnymi. Sprowadzenie roli wychowawcy do nadzorowania i rozliczania wy-

chowanków często natrafiało na mur agresji. Warunki techniczne ograniczające pracę 

wychowawcy powodowały zaburzenie relacji uczeń-nauczyciel i nie pozwalały na dia-

log i współudział w sferze „osobistej ucznia”. Tutoring zmienia nastawienie nauczycie-

la, a co za tym idzie, wpływa na postawę aktywną ucznia. Wydaje się być jedynym 

słusznym i skutecznym sposobem wypracowania relacji na płaszczyźnie wychowawca–

wychowanek. Przyzwyczajenia nauczycieli podlegają metamorfozom, a co za tym idzie, 

zmuszają do wzmożonej współpracy. Tutoring nie może funkcjonować bez aktywnej 

współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Wzmacnia więzi nawet natury prywatnej, 

[...] znacząco podnosi jakość pracy szkoły. Skoncentrowany na jednostkowych proble-

mach ucznia, nauczyciel łatwiej komponuje pracę wychowawczą zespołu wycho-

wawczego (A. Zembrzuska 2011, s. 11). 
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Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że te dwie – choć bardzo obiecująco 

brzmiące – opinie o sile oddziaływania i mocy sprawczej tutoringu w odniesie-

niu do pracy całej szkoły nie mogą stanowić podstawy do tego, aby je generali-

zować i uznać, że tak właśnie tutoring działa w każdej szkole, w której jest im-

plementowany. Dlatego też znaczącą wartością dodaną realizowanego projektu 

„Wychować Człowieka Mądrego” jest możliwość przeprowadzenia tak szero-

kiej ewaluacji, weryfikującej jego efektywność aż w 76 placówkach oświato-

wych w kraju. W szczególności dotyczy to zaproszenia do owej procedury 

podmiotu, który jest w relacjach tutorskich najważniejszy, czyli ucznia. Jak 

słusznie bowiem zauważa Elżbieta Nerwińska: 

Młodzież w coraz większym stopniu doświadcza poczucia zagubienia i trudności  

w określeniu swojej tożsamości, nie otrzymując wystarczającego wsparcia ze strony ro-

dziny i szkoły […]. Dlatego coraz ważniejsze stają się kompetencje nauczyciela pełnią-

cego rolę przewodnika, kogoś, kto prowadzi ucznia po jego własnych ścieżkach rozwo-

ju, przestrzega przed niebezpieczeństwami, pomaga w docieraniu do źródeł, pokazuje, 

jak z tych źródeł czerpać. Taką rolę w stosunku do ucznia pełni tutor – opiekun, wspie-

rający nauczyciel, będący po trochu mistrzem, wychowawcą, doradcą i pedagogiem. 

Niezbywalnym warunkiem zaistnienia takiej relacji jest akceptacja drugiej osoby i po-

szanowanie jej godności. Tylko na takiej podstawie można budować przyjazne relacje  

i bezpieczny klimat w szkole (E. Nerwińska 2009, s. 11–12).  

W innym fragmencie autorka stwierdza, w odniesieniu do budowania 

owych przyjaznych relacji i bezpiecznego klimatu w szkole, że  

Takie możliwości daje propozycja tutoringu – zindywidualizowanej pracy wychowaw-

czej skoncentrowanej na potrzebach i potencjale ucznia. Tego typu relacja stwarza moż-

liwości nabywania przez uczniów kompetencji społeczno-emocjonalnych, niezbędnych 

dla zdrowia psychicznego […]. Tutoring stanowi propozycję oddziaływań o charakterze 

profilaktycznym. Wsparcie, jakie otrzymuje uczeń, może chronić go przed podejmowa-

niem ryzykownych zachowań (E. Nerwińska 2009, s. 12). 

Odnosząc się do wskazanego przez autorkę profilaktycznego aspektu tuto-

ringu, warto podkreślić, że może on spełnić w tym obszarze istotną rolę 

wzmacniającą poprzez uruchamianie czynników chroniących podopiecznego 

przed szerokim wachlarzem niepożądanych, z emocjonalnego i społecznego 

punktu widzenia, zachowań. Rozwińmy w tym miejscu ten wątek i przypo-

mnijmy pełną nazwę realizowanego projektu, co posłuży nam za kanwę dla dal-

szych rozważań w tym względzie. A zatem nazwa ta brzmi następująco: „Wy-

chować Człowieka Mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i re-

socjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu jako profilaktyki pozytywnej 

problemów w polskiej szkole”. Na tej podstawie moglibyśmy sądzić, że tutoring 

jest sam w sobie formą profilaktyki pozytywnej. Warto jednak dodać, że zda-

niem Zbigniewa Gasia  

Profilaktyka jest procesem różnym od wychowania, ma bowiem odrębne cele. Celem 

wychowania jest dojrzały człowiek, celem profilaktyki jest kompensowanie niedostat-
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ków wychowawczych. Oba te procesy są jednak ze sobą ściśle powiązane, gdyż wy-

chowanie pełni rolę nadrzędną, nadającą profilaktyce sens; profilaktyka tworzy zaś wa-

runki do sprawnego przebiegu procesu wychowawczego i umożliwia realizację celów 

wychowawczych […] (Z. Gaś 2006, s. 33).  

Dlatego też powinniśmy traktować tutoring przede wszystkim jako model 

pracy wychowawczej, której istotnym wprawdzie, ale nie podstawowym ele-

mentem są oddziaływania profilaktyczne, szczególnie te, o których mówi profi-

laktyka pozytywna. A ta, według Krzysztofa Ostaszewskiego: 

[…] akcentuje potrzebę wykorzystywania nowych podejść nastawionych na wzmacnia-

nie kompetencji indywidualnych uczniów, relacji z rodzicami i innymi znaczącymi oso-

bami oraz pozytywnych cech środowiska szkolnego […]. Idea pozytywnej profilaktyki 

nie polega więc na usuwaniu samych zagrożeń, bo wyeliminowanie ich z naszego życia 

jest praktycznie niemożliwe, ale na wzmacnianiu tego, co czyni młodych ludzi bardziej 

odpornymi na zagrożenia. W tym sensie pozytywna profilaktyka jest podobna do szcze-

pionki w chorobach zakaźnych, która nie usuwa z naszego otoczenia samego czynnika 

zakaźnego, tylko wytwarza przeciwciała, które w razie niebezpieczeństwa są w stanie 

obronić nas przed infekcją (K. Ostaszewski 2006). 

W nawiązaniu do powyższego zauważmy, że tutoring może wzmacniać in-

dywidualne kompetencje uczniów, wpływać na poprawę ich relacji z dorosłymi, 

a także sprzyjać, w dłuższym okresie, pozytywnej zmianie atmosfery i klimatu 

społecznego w szkole. Dziać się tak może choćby dlatego, że uczestnictwo 

ucznia w relacji tutorskiej, mającej dialogiczny i formacyjny, a więc stricte wy-

chowawczy charakter, powinno – jak to zakładamy w tutoringu – prowadzić 

podopiecznego do dojrzałości emocjonalnej i społecznej, do mądrości i roztrop-

ności życiowej, pozwalając mu na dostrzeżenie swych mocnych stron oraz bu-

dowanie prawidłowej, realistycznej samooceny i poczucia własnej wartości,  

a także sprzyjać jego twórczemu podejściu do nauki i życia. Takie właśnie od-

działywanie tutoringu na ucznia może uchronić go od podejmowania zachowań 

ryzykownych, i w tym sensie ujawnia się profilaktyczny wymiar tej metody 

pracy z uczniem, która staje się tą swoistą „szczepionką” uodparniającą 

uczniów na otaczające ich zewsząd cywilizacyjne, emocjonalne oraz społeczne 

zagrożenia. Tutoring może także ukazać młodemu człowiekowi inną, pozytyw-

ną perspektywę oceny samego siebie w stosunku do innych ludzi czy swego 

otoczenia. Może utwierdzać go w przekonaniu, że nie ma potrzeby ciągłego po-

równywania się z innymi wedle zero-jedynkowej metody, czyli „gorszy–

lepszy”, że odnajdywanie w sobie własnych atutów i zasobów, dzięki towarzy-

szącemu tutorowi – mądremu dorosłemu, może nadawać życiu pozytywny sens. 

Zwróćmy teraz uwagę na to, jak ważnym czynnikiem chroniącym ucznia 

przed wieloma problemami o różnorodnych charakterze jest klimat społeczny 

szkoły. K. Ostaszewski stwierdza wręcz, że: 

Poprawa klimatu szkoły jest jedną ze skutecznych strategii profilaktycznych […]. 

Umożliwia bowiem kompensowanie wielu zagrożeń środowiskowych (rodzinnych, ró-
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wieśniczych), a także redukuje zagrożenia związane z nieprawidłowościami systemu 

szkolnego […]. Pozytywny klimat szkoły jest istotnym czynnikiem wspierającym karie-

rę szkolną dzieci i młodzieży, a także czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ry-

zykownymi. Dobry klimat w szkole sprzyja adaptacji uczniów do wymagań i obowiąz-

ków szkolnych. Wiąże się on z lepszymi wynikami w nauce, wyższą motywacją do 

uczenia się, większym zaangażowaniem uczniów w pracę na lekcjach, wyższymi 

wskaźnikami frekwencji oraz mniejszymi wskaźnikami „wypadania” uczniów z systemu 

szkolnego (K. Ostaszewski 2016, s. 18). 

Warto zauważyć, że poprawa atmosfery – klimatu społecznego – w szkole 

nie jest zależna tylko od tego, w jaki sposób budowane są przez nauczycieli re-

lacje z uczniami i ich rodzicami oraz między sobą. Tutoring sam w sobie też nie 

jest w stanie zapewnić zmiany na lepsze w tym względzie. Nie nastąpi ona, jeśli 

nie zostanie spełniony warunek koniecznego zaangażowania się w ten proces 

kierownictwa szkoły, ponieważ zgodnie z psychosocjologicznym nurtem nauk  

o zarządzaniu, klimat szkoły jest w głównej mierze zależny od jej dyrektora.  

I nie jest to teza o teoretycznym jedynie charakterze. Na podstawie doświadczeń 

i praktyki stosowanej przez siebie w ALA, odnosząc się do tej kwestii, M. Bu-

dzyński uznał, że jego  

[…] doświadczenie pokazuje wyraźnie, że sposób komunikowania się i kształt relacji 

pomiędzy nauczycielami i uczniami są odzwierciedleniem kontaktów pomiędzy kierow-

nictwem a tzw. gronem pedagogicznym. Trudno nauczycielowi być „człowiekiem dia-

logu” w relacjach z uczniem, jeżeli sam nie doświadczy tego ze strony swoich przełożo-

nych. „Przestrzeń pedagogiczna” najlepiej rozwija się w warunkach, kiedy społeczność 

szkolna tworzy coś na kształt wspólnoty wzajemnie uczącej się. Wspólnota ma szansę 

zaistnieć tylko w atmosferze otwartości, dobrego komunikowania się i wzajemnego za-

ufania […] (M. Budzyński 2009b, s. 66).  

Wskazane powyżej zależności pomiędzy efektywnością tutoringu a dobrymi 

relacjami, i panującym w placówce klimatem, stanowią też przedmiot badań 

ewaluacyjnych projektu WCM. Jeśli udałoby się na podstawie zgromadzonego 

materiału badawczego zaobserwować obecność tej zależności w uzyskanych, 

końcowych efektach wdrożenia tutoringu w placówkach oświatowych, które  

w nim uczestniczyły, mogłoby to stanowić także dowód na istnienie pewnych 

obiektywnych warunków wstępnych, których spełnienie albo od początku miało 

charakter wspierający tę zmianę, albo ją blokujący. Jednym z tych warunków 

było założenie, że dyrektorzy zechcą utożsamić się z rolą liderów i promotorów 

tej zmiany edukacyjnej, i w całym okresie wdrażania tutoringu będą wspierać 

swych nauczycieli w realizacji zakładanych celów.  

Wspomniane wychowawczo-profilaktyczne oraz psychospołeczne oddzia-

ływanie tutoringu, znajdujące swoje odzwierciedlenie najpierw w poprawie re-

lacji między nauczycielami i uczniami, nieco później w pozytywnej zmianie 

klimatu społecznego szkoły, może zapoczątkować poprawę innych obszarów 

funkcjonowania placówki. Spoglądając bowiem na szkołę z perspektywy orga-

nizacji, czyli określonej struktury wzajemnie ze sobą powiązanych, uzupełnia-
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jących się elementów, ważne jest to, aby elementy te nie tylko pozostawały wo-

bec siebie komplementarne w formalnym sensie, ale też – jak to określają 

przedstawiciele psychosocjologicznego nurtu nauk o zarządzaniu – aby przy-

czyniały się do powodzenia całości, czyli aby ich współdziałanie było sprawne, 

a dzięki temu także efektywne. Wprawdzie skuteczność działania szkoły może 

być mierzona z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów, zależnych od tego, co 

jest przedmiotem oceny, to jednak można przyjąć, że efektywnie działa ta pla-

cówka, która skutecznie potrafi osiągać stawiane sobie cele, bez względu na to, 

jakiego obszaru jej pracy one dotyczą, czy też jaki mają horyzont czasowy. 

W naszym przypadku, czyli w odniesieniu do realizacji projektu „Wycho-

wać Człowieka Mądrego”, ocenie podlegać będzie mogło to, na ile skutecznie 

dana placówka oświatowa wdrożyła tutoring i osiągnęła cele zakładane w tej 

innowacji. W tym sensie może się ujawnić prakseologiczny wymiar tutoringu, 

co można przedstawić w następujący sposób: 

Po pierwsze, dzięki stosunkowo szybko dostrzegalnej, po zapoczątkowaniu procesu 

wdrażania tutoringu, poprawie jakości relacji społecznych w szkole rozpoczyna się kre-

owanie w niej specyficznego środowiska wychowawczego, nacechowanego indywidu-

alnym podejściem do każdego ucznia oraz rosnącą dbałością nauczycieli, uczniów i ro-

dziców o wzajemne zaspokajanie swoich potrzeb psychospołecznych; świadomość tego, 

że jako uczeń, nauczyciel lub rodzic mogę czuć się w szkole bezpieczny zarówno w sen-

sie fizycznym, jak i psychicznym, że traktuje się mnie z szacunkiem, że cieszę się za-

ufaniem i mogę ufać innym, że docenia się moją indywidualność, moje predyspozycje 

oraz zdolności, a także, że uwzględnia się to w procesie kształcenia, skłania do aktywno-

ści, zaangażowania i kształtuje postawę otwartości na innych, stanowiąc podstawę budo-

wania z nimi satysfakcjonujących relacji opartych na stałym dialogu i współdziałaniu.  

Po drugie, w miarę jak, dzięki poprawie jakości relacji społecznych w szkole, poja-

wia się coraz więcej osób z wysoką samooceną i ukształtowanym poczuciem własnej 

wartości wynikającym ze świadomości swych zasobów i możliwości ich rozwijania, po-

jawia się prakseologiczny wymiar tutoringu, jako że konsekwencją tej rosnącej liczby 

osób, które w szkole po prostu czują się dobrze, jest to, że coraz więcej osób utożsamia 

się ze szkołą, jej celami, odczuwa dumę i satysfakcję z faktu uczęszczania do tej właśnie 

szkoły, a pracownicy szkoły mogą, a z czasem nawet powinni, odczuwać tożsamość ce-

lów osobistych z celami instytucji i łączyć je z jej sukcesami […]. 

Po trzecie, dzięki tak przebiegającemu i rozwijającemu się procesowi, tworzy się 

nowa kultura organizacji, którą określa się mianem „kultury bez przegranych”, oparta na 

upodmiotowionej postawie dialogicznej, współdziałaniu i współpracy członków danej 

społeczności, co stanowi ważny czynnik uruchamiający dalsze pozytywne zmiany, pro-

wadzące do poprawy tzw. klimatu społecznego organizacji (Z. Zalewski 2017, s. 1–2). 

Odnosząc się do powyższego, warto zaznaczyć, że realizowanie procedury 

ewaluacyjnej w ramach projektu WCM może zweryfikować to, jak dalece  

w ciągu rocznej innowacji w placówkach projektowych uległ zmianie klimat 

szkoły, nadto – czy sam tutoring stał się aktywnym elementem ich wychowaw-

czo-profilaktycznej przestrzeni. Jeśli potwierdzą się założenia zespołu projek-

towego, dostrzegające szansę na wzmocnienie/poprawę tego aspektu w placów-

kach, wtedy będziemy mogli mówić o ujawnieniu się prakseologicznego wy-
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miaru i w przyszłości traktować już jako empirycznie zweryfikowaną tezę to, że 

wdrażany wedle ustalonych zasad tutoring sukcesywnie oddziałuje na kolejne 

obszary pracy placówki i może być w związku z tym postrzegany jako kom-

pleksowa zmiana edukacyjna – kompleksowa w tym sensie, że dotycząca zmia-

ny pracy szkoły we wszystkich jej obszarach.  

Na tym jednak nie wyczerpuje się potencjalne, możliwe oddziaływanie tuto-

ringu na pracę szkoły, poprawa relacji i klimatu społecznego może bowiem im-

plikować dalsze pozytywne zmiany w kolejnym ważnym obszarze, jakim jest 

zarządzanie szkołą. Tu ponownie odwołajmy się do psychosocjologicznego nur-

tu nauk o zarządzaniu, który uznaje, że efektywność funkcjonowania każdej 

organizacji jest zależna od klimatu społecznego, jaki w niej panuje. Ten zaś 

jest wprost zależny od stylu kierowania ludźmi (na co zwracaliśmy uwagę już 

wcześniej). Bez wątpienia, niemal intuicyjnie wyczuwamy, że im lepiej dyrek-

tor odnosi się do ludzi, tym chętniej oni to odwzajemniają. Opisując to jednak 

językiem organizacji i zarządzania, we współczesnych modelach kierowania 

ludźmi mówi się o tym albo w kontekście nastawienia na zadania, albo nasta-

wienia na ludzi ze strony kierownictwa organizacji. Szerzej określa się to mia-

nem sytuacyjnego modelu kierowania, którego zmiennymi zależnymi są: sy-

tuacja – w jakiej w danym momencie znajduje się organizacja, charakter zada-

nia – jakie ma ona do realizacji, oraz etap rozwoju pracowników i zespołów 

tworzących organizację (D. Elsner 1999; K. Blanchard 2007). Ten model jest 

we współczesnych organizacjach definiowany także jako zarządzanie przywód-

cze lub zarządzanie poprzez przywództwo, a w odniesieniu do szkoły mówi się 

wtedy o przywództwie szkolnym lub edukacyjnym (G. Mazurkiewicz 2011; 

J.M. Michalak 2007).  

Sytuacyjny model kierowania sprowadza się do tego, aby osoba kierująca 

dobierała i stosowała najbardziej skuteczny w danej sytuacji styl kierowania, 

nie ma bowiem jednego, uniwersalnego stylu kierowania ludźmi. Okoliczności 

zatem winny decydować o tym, jaki styl zastosuje dyrektor w zaistniałych wa-

runkach. Nie może on zasklepiać się w szablonowej preferencji autorytarnej 

bądź liberalnej strategii w podejściu do ludzi i realizowanych przez nich zadań. 

W zależności od sytuacji musi on potrafić raz być bardziej dyrektywny i naka-

zowy, innym razem oddawać inicjatywę decyzyjną swym podwładnym. Zgod-

nie z tak opisanym modelem, praktykowanym już od dawna w wielu tzw. HPO 

(High Performance Organization), czyli wysoce efektywnych organizacjach, 

kierujący ludźmi muszą wykazywać dużą elastyczność i umiejętność doboru 

stylu kierowania, będącego wypadkową wspomnianego wyżej nastawienia na 

zadania oraz nastawienia na ludzi, który w danej sytuacji zapewni zarówno jed-

nostkom, jak i zespołom pracowników sprawne działanie i efektywność  

(J.M. Michalak 2007; K. Blanchard 2007). 

Jeśli zatem – w kontekście powyższych rozważań – dyrektor placówki 

oświatowej, w której wdrażany jest tutoring szkolny, stwierdzi, że dzięki tuto-
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ringowi poprawiają się zarówno relacje między nauczycielami i uczniami, jak  

i atmosfera pracy w szkole, powinno to także stanowić istotną przesłankę do 

sukcesywnego odchodzenia od uznawania, że najważniejsze w szkole jest do-

skonalenie zarządzania jej zasobami rzeczowo-materialnymi, czyli bycie 

sprawnym administratorem i menedżerem. Wdrożenie i zastosowanie modelu 

kierowania sytuacyjnego, dla którego tutoring może stać się dodatkową sprzyja-

jącą okolicznością, winno sprawić, że ważniejsze dla dyrektora okaże się 

sprawne i skuteczne kierowanie ludźmi, czyli stawanie się przywódcą 

szkolnym. Oczywiście, nie może to zastąpić sprawnego administrowania szko-

łą, może stanowić natomiast swoistą psychologiczną wartość dodaną do spra-

wowanej funkcji kierowniczej. 

Rolę i wpływ tutoringu na obszar zarządzania szkołą, choć w nieco innym 

kontekście, zauważa Sławomir Krzychała, który stwierdza, że  

Tutoring wzmacnia kulturę organizacyjną szkoły jako społeczności uczącej się, w tym 

również wzmacnia nauczycieli jako współpracujący ze sobą zespół […]. To już nie jest 

tylko indywidualna metoda pracy, ale strategia i styl zarządzania instytucją eduka-

cyjną (S. Krzychała 2009, s. 38).  

Dodajmy, że implikowana przez tutoring nowa strategia zarządzania szkołą 

daje szansę na zaistnienie w niej z czasem realnego przywództwa szkolnego, 

rozumianego w najszerszym sensie. Ten model przywództwa zakłada, że szkołą 

zarządza zespół liderów, którego członkami są w istocie wszyscy nauczyciele, 

ponieważ to oni mają w szkole największy wpływ na to, jak placówka realizuje 

swoją misję i cele, zarówno te o charakterze ogólnym, jak i te, wynikające  

z własnej koncepcji pedagogicznej. Na czele owego zespołu znajduje się przy-

wódca – dyrektor, który wykorzystując, w pozytywnym sensie, zespołowy cha-

rakter procesu decyzyjno-wykonawczego, administruje szkołą – z jednej –  

i przewodzi ludziom – z drugiej strony.  

Podsumowując prowadzone w tym podrozdziale rozważania o wieloaspek-

towości oddziaływania tutoringu na szkołę, podkreślmy jeszcze raz najistotniej-

sze, opisane tu wątki. Otóż, tutoring szkolny to przede wszystkim metoda edu-

kacji zindywidualizowanej, o spersonalizowanym wymiarze, a więc dostosowa-

nym do osoby każdego ucznia, który chce z niej skorzystać. Stwarza to warunki 

do pracy tutora z podopiecznym w atmosferze dialogu, szacunku i poszanowa-

nia godności, pracy nastawionej na wspieranie ucznia w odkrywaniu przez nie-

go własnych mocnych stron oraz uwzględnianie jego indywidualnych potrzeb  

i możliwości – w społeczno-kulturowym kontekście. Poczucie bezpieczeństwa, 

które jest istotnym atrybutem relacji tutorskiej, wyzwala autentyczność wza-

jemnych postaw tutora i podopiecznego. To z kolei sprawia, że tutoring może 

odegrać znaczącą prewencyjną rolę i przeciwdziałać pogłębianiu się proble-

mów, ujawniając w ten sposób swoje ważne walory profilaktyczne, szczególnie 

we wzmacnianiu czynników chroniących ucznia przed podejmowaniem ryzy-

kownych zachowań. Multiplikacja indywidualnych relacji tutorskich w szkole, 
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opartych na podmiotowym dialogu, może promieniować zarówno na innych na-

uczycieli, jak i uczniów, i w miarę ich przybywania coraz bardziej widoczna 

może stać się zmiana relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami społeczności 

szkolnej. To zaś może przyczynić się do poprawy atmosfery pracy szkoły – jej 

społecznego klimatu, a współpraca, współdziałanie i wzajemne wspieranie się 

nauczycieli może stać się w szkole codziennością i służyć budowie nowej kultu-

ry organizacyjnej. Gdyby tak się stawało, nie pozostawałoby to bez zauważal-

nego wpływu na efektywność i skuteczność pracy szkoły, choćby ze względu na 

synergetyczny walor działania zespołowego (ujawnia się prakseologiczny 

aspekt tutoringu). Działania podejmowane przez szkołę jako organizację uczącą 

się mogą być realizowane na coraz wyższym poziomie merytoryczno-orga- 

nizacyjnym, przebiegając coraz sprawniej i przynosząc zakładane efekty. Ta 

skuteczna praca zespołowa wydaje się sprzyjać także zmianie stylu kierowania 

ludźmi, co dotyczy zarówno relacji pomiędzy kadrą kierowniczą i nauczyciela-

mi, jak i pomiędzy nauczycielami i uczniami. Ostatecznie więc zmianie może 

ulec także model zarządzania szkołą – z administracyjno-menedżerskiego na 

przywódczy.  

1.3. Eksperymentalne Autorskie Licea Artystyczne  

i Akademickie ALA drogą do tutoringu szkolnego  

Uporządkowanej wiedzy o doświadczeniach i praktyce pedagogicznej ALA 

Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich dostarczyć może Czytelni-

kowi lektura kilku co najmniej publikacji (M. Budzyński 2000, 2006, 2009;  

P. Czekierda i in 2009; A. Sarnat-Ciastko 2015, 2016, 2017), wśród których na 

szczególną uwagę zasługuje poświęcona w całości tej szkole monografia pod 

redakcją Adrianny Sarnat-Ciastko
9
. Dlatego też w niniejszym podrozdziale po-

miniemy szereg aspektów funkcjonowania tych szkół opisanych w wymienio-

nych źródłach, a skoncentrujemy swoją uwagę na ukazaniu wkładu, jaki ALA  

w ciągu swego ponad dwudziestoletniego już istnienia wniosły do rozwoju tuto-

ringu w Polsce.  

Chcemy tak uczynić choćby dlatego, że nowatorskie rozwiązania stosowane 

w tych szkołach w okresie ich działalności mogą być bez wątpienia traktowane 

jako swoiste laboratorium dla dzisiejszego tutoringu szkolnego. Trzeba jednak 

zaznaczyć, iż sam tutoring nie pojawił się w ALA od początku ich istnienia i nie 

był gotowym do zastosowania modelem zindywidualizowanej pracy z uczniem, 

                                                 
9  Chodzi tu o publikację A. Sarnat-Ciastko (red.), Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na 

uczniu. Nowa kultura szkoły, wydanej w 2016 r. nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiej 

Szkoły Wyższej we Wrocławiu, która stanowi kompendium wiedzy o działalności tych 

szkół (od chwili ich powstania do 2014 r.) uzupełnione o wywiady z ich twórcą i założycie-

lem M. Budzyńskim. 
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z którym Mariusz Budzyński – ich twórca i założyciel – wcześniej się zetknął, 

zapoznał i postanowił wdrożyć w tworzonej przez siebie szkole. Jak sam pisał: 

[…] ALA […] są wynikiem poszukiwań formy – kształtu szkoły, która przybliży ją sta-

rożytnemu – greckiemu pojęciu „scholé”10 […]. Na ścieżkę tych poszukiwań naprowa-

dziły mnie osobiste doświadczenia jako ucznia, a później jako nauczyciela w różnych 

typach szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum, zasadniczej szkole zawodowej  

i eksperymentalnym liceum ASSA” (M. Budzyński 2006). 

Krytyczne nastawienie M. Budzyńskiego do rzeczywistości szkolnej stało 

się dla niego źródłem inspiracji, aby w oparciu o wybrane znaczenia owego 

greckiego słowa scholé wykreować wizję szkoły jako miejsca duchowego od-

poczynku w gronie życzliwych osób, które przebywając ze sobą, poświęcają 

czas na rozmowę, słuchanie siebie nawzajem i naukę po to, aby wspólnie po-

szukiwać prawdy, dobra i miłości. Jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało, 

trudno się dziwić, że ta przepojona duchem humanizmu wizja, w zestawieniu  

z pozbawioną owego ducha tradycyjną szkołą, poruszyła umysły tych, którzy 

się z nią zetknęli i zmotywowała ich do podjęcia w połowie lat dziewięćdziesią-

tych ub. wieku próby założenia szkoły autentycznie skoncentrowanej na dobru 

ucznia. Znalazło to swój wyraz w sformułowanym przez M. Budzyńskiego celu 

szkoły, który w cytowanym wyżej źródle brzmiał jako 

[…] wychowanie do Miłości, wartości i odpowiedzialności poprzez: 

a. budowanie życia szkoły w oparciu o zasady dialogu (wg. M. Bubera), 

b. nadanie szkole charakteru wspólnoty, 

c. stwarzania uczniom warunków dla podejmowania ważnych życiowych decyzji i po-

noszenia za nie odpowiedzialności, 

d. wypracowywanie postawy współodczuwania, niesienia pomocy i podejmowania 

współpracy (M. Budzyński 2006). 

W oparciu o ów cel, autor tej koncepcji pedagogicznej dodał także, że: 

Dla przejmowania przez ucznia odpowiedzialności za naukę i ogólnie wzrostu odpowie-

dzialności ważne jest tworzenie odpowiedniego dla niego klimatu. Atmosfery współpra-

cy i zaufania w całym środowisku szkolnym. […] Pomocą w tworzeniu klimatu odpo-

wiedzialności i zaufania jest dążenie do przyjęcia w całym środowisku naszej szkoły po-

stawy życia w dialogu personalnym. Dialogu pojmowanym nie jako technika porozu-

miewania się, ale jako międzyosobowa relacja polegająca na nieustannej wzajemnej 

                                                 
10  Język grecki na określenie wolnego czasu używa terminu scholé. Ma on kilka odcieni znacze-

niowych. Pierwszy mówi o bezczynności, spokoju, odpoczynku, wytchnieniu od czegoś bądź 

uldze. Drugi zwraca uwagę na to, czemu poświęca się czas wolny: rozmowie, słuchaniu, na-

uce, rozrywce bądź spotkaniom towarzyskim. Trzeci mówi o czynieniu czegoś powoli, bez po-

śpiechu, opieszale i leniwie. Niekiedy tłumaczy się go jako nieróbstwo i próżnowanie. Ozna-

cza on również szkołę jako miejsce, gdzie wykorzystuje się wolny czas. Paradoksalnie, dziś 

szkoła kojarzy się z trudem i pracą. Natomiast, co jest charakterystyczne, starożytni uważali ją 

za instytucję, która pozwalała we właściwy sposób wypełniać swoje życie owocami wolnych 

chwil (por. Z. Abramowiczówna 1958, s. 265–266). 
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wymianie dóbr – wzajemnego obdarowywania się: czasem, życzliwością, współpracą, 

zaufaniem […]. Dialog wychowawczy w ALA oparty jest też na zasadach, w których: 

1. słuchanie ma pierwszeństwo przed mówieniem, 

2. rozumienie ma pierwszeństwo przed osądzaniem,  

3. dzielenie się doświadczeniem ma pierwszeństwo przed pouczaniem (M. Budzyński 

2006).  

Aby wizja ta stała się możliwa do urzeczywistnienia, musiała zostać opisana 

językiem dydaktyczno-wychowawczego konkretu, a nadto uwzględniać ówcze-

sne realia szkolne i uwarunkowania formalnoprawne. Dlatego też, jak mówi  

M. Budzyński:  

Pracując nad systemem edukacyjnym „ALA”, założyłem utrzymanie możliwie wielu 

elementów występujących w tradycyjnej szkole. Moim zadaniem było przekształcenie 

ich w taki sposób, aby […] nabrały wymiaru zdecydowanie wspierającego ucznia w je-

go szkolnej pracy” (M. Budzyński 2006).  

Przyjął on zatem założenie, że ALA będzie wypełniać swe powinności  

w zakresie kształcenia i wychowywania uczniów, będzie sprawować wobec 

nich swą funkcję opiekuńczą, będzie realizować obowiązujące podstawy pro-

gramowe, oceniać, klasyfikować i promować uczniów, posiadać zestaw nie-

zbędnych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statut i regulaminy, 

oraz prowadzić dokumentację z przebiegu nauczania, tyle że w odmienny spo-

sób, wynikający i stanowiący istotę nowatorskiej koncepcji pedagogicznej. 

Aby tę kwestię unaocznić, przyjrzyjmy się kilkunastu rozwiązaniom, które 

znalazły się w owej koncepcji, będąc jednocześnie swoistym aktem założyciel-

skim ALA. W szkołach tych praktykowane były – i są nadal – następujące 

pryncypia pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz zasady i sposoby organiza-

cji nauczania, ujęte w postaci konkretnych założeń, takich jak: 

a. objęcie indywidualną opieką wychowawczą każdego ucznia poprzez za-

pewnienie mu prawa wyboru swojego indywidualnego opiekuna, który po-

przez jego głębsze poznanie i nawiązanie przyjaznej, podmiotowej relacji 

zagwarantuje mu poczucie bezpieczeństwa i udzieli wsparcia pedagogicz-

nego w planowaniu nauki, podejmowaniu decyzji szkolnych i życiowych;  

b. przyznanie każdemu uczniowi prawa do zmiany opiekuna w określonych, 

zapisanych w statucie szkół, okolicznościach, ale – adekwatnie – przyznanie 

prawa także nauczycielom sprawującym indywidualną opiekę wychowaw-

czą w szkole do rezygnacji z jej kontynuowania z danym uczniem w sytu-

acji, gdy wystąpią szczególne okoliczności wynikające z najszerzej pojmo-

wanego dobra wychowanka; 

c. zapewnienie każdemu uczniowi prawa do wyboru nauczyciela przedmioto-

wego, w ramach jego upodmiotowienia w relacjach z nauczycielami; 

d. zapewnienie możliwości swobodnego budowania przez ucznia struktury  

i planu swojej nauki w szkole, w formie zindywidualizowanego plan nauki, 

z możliwością dostosowania tempa oraz zakresu i poziomu nauki szkolnej 
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do własnych potrzeb i zdolności oraz podejmowania wyborów i decyzji  

w konstruowaniu własnego planu zajęć; 

e. danie uczniowi możliwości samodzielnej nauki bez konieczności udziału  

w zajęciach w ramach indywidualnego toku nauki, przy jednoczesnym zało-

żeniu, że sprawdzanie wiedzy i umiejętności następuje z inicjatywy samego 

ucznia poza zajęciami lekcyjnymi, w czasie konsultacji z nauczycielem,  

a czas lekcji przeznaczony jest wyłącznie na budowanie i rozwój jego zaso-

bów i kompetencji; 

f. udzielanie uczniowi prawa do określania poziomu swej wiedzy, umiejętności 

i kompetencji w danej dziedzinie wiedzy poprzez umożliwienie mu realizacji 

indywidualnego programu nauki i budowanie strategii uczenia się poprzez 

dostosowywanie wymagań nauczyciela do potrzeb ucznia w tym zakresie; 

g. oparcie procesu oceniania ucznia na jego samoocenie, z zachowaniem zasa-

dy, że ostateczną ocenę wystawia (proponuje) nauczyciel – po jej zaakcep-

towaniu przez ucznia (uczeń ma przy tym możliwość nieprzyjęcia oceny, 

która go nie satysfakcjonuje); 

h. przyjęcie zasady – na wniosek zewnętrznego nadzoru pedagogicznego – że 

podstawową formą klasyfikowania uczniów staje się egzamin klasyfikacyj-

ny z określonej dziedziny, przeprowadzany nawet bez obecności ucznia  

i polegający na przeniesieniu do protokołu egzaminu klasyfikacyjnego oce-

ny semestralnej ustalonej wcześniej przez nauczyciela w porozumieniu  

z uczniem i wpisanej do „Przedmiotowej karty programu i ocen”;  

i. niemal całkowite wyeliminowanie w przyjętej praktyce oceniania (opartej 

wprawdzie na obowiązującej skali ocen, lecz uwzględniającej samoocenę 

ucznia) stosowania oceny niedostatecznej ze względu na to, że każdy uczeń 

miał szansę na wykazanie się osiągnięciem określonych kompetencji w da-

nej dziedzinie i uzyskania oceny pozytywnej; 

j. przeciwdziałanie postawom rywalizacyjnym pomiędzy uczniami, m.in. po-

przez zaniechanie organizowania konkursów; rezygnacja ze statutowo zapi-

sanych kar i nagród; 

k. wprowadzenie zasady, że uczeń, który nie spełnił warunków pozwalających na 

otrzymanie promocji do klasy programowo wyżej, zachowuje wszystkie pozy-

tywne oceny ze zrealizowanego materiału programowego, czyli „nie powtarza 

klasy”; w kolejnym roku szkolnym może kontynuować bieg nauki, a po uzu-

pełnieniu braków może zaległą promocję uzyskać w ciągu roku szkolnego; 

l. prowadzenie dokumentacji z przebiegu nauczania z zachowaniem i uwzględ-

nieniem wszystkich elementów obowiązującej ustawy i innych przepisów 

prawa oświatowego, z jednoczesnym dostosowaniem sposobu jej prowa-

dzenia do przyjętej koncepcji pracy pedagogicznej szkoły; 

m. odejście od organizacji procesu nauczania i wychowania w oparciu o od-

działy i wychowawstwo klasowe, i zastąpienie jej zajęciami w grupach 

międzyoddziałowych, międzyklasowych, a nawet międzyszkolnych; 
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n. umożliwienie uczniom uczestnictwa w grupach zajęciowych innych niż te, 

do których należą;  

o. gwarantowanie uczniowi rozwoju własnych kompetencji i talentów wykra-

czających poza podstawy programowe;  

p. rezygnacja z tradycyjnych dzwonków szkolnych wyznaczających sztywny 

rytm pracy szkoły
11

.  

Z pewnością uważny Czytelnik odnotuje, że choć w żadnym miejscu po-

wyższego zestawienia paradygmatów, na których została oparta koncepcja pe-

dagogiczna ALA, nie pojawia się pojęcie „tutoringu”, to jednak – z perspekty-

wy wiedzy o tej metodzie pracy z uczniem, nabytej przez uczestników w czasie 

udziału w projekcie „Wychować Człowieka Mądrego”, oraz jej rocznego prak-

tykowania – wiele z owych założeń jest wręcz przepojonych duchem tutoringu, 

a sporą ich część stosuje się w opisie tego, czym w swej istocie jest tutoring 

szkolny. Mamy tu na uwadze przede wszystkim praktykowaną w ALA zasadę 

dobrowolności w wyborze przez ucznia swego tutora oraz możliwość jego 

zmiany w określonych okolicznościach, tworzenie przyjaznej relacji pomiędzy 

tutorem i jego podopiecznym opartej na dialogu personalnym, szacunku i po-

szanowaniu godności – gwarantujących obu podmiotom tej relacji poczucie 

bezpieczeństwa. Myślimy też o zasadzie dostosowywania wymagań wobec 

uczniów do ich możliwości, potrzeb, zdolności, predyspozycji i zainteresowań.  

Spójrzmy ponownie na przedstawione wyżej założenia, na których została oparta 

działalność szkół ALA, z nieco innego punktu widzenia. Trzeba bowiem podkreślić, 

że niemałej ekwilibrystyki prawnej oraz siły perswazji ze strony jej pomysłodawców 

wymagało sprostanie wszystkim obowiązującym wymogom prawa oświatowego  

w celu uzyskania zgody na założenie szkoły opartej na zindywidualizowanym podej-

ściu do każdego ucznia w najszerzej rozumianym zakresie. Udało się to jednak grupie 

osób, które M. Budzyński zdołał przekonać do swej idei, i po pokonaniu wszelkich 

trudności formalnych i prawnych ALA została ostatecznie zarejestrowana  

[…] w ewidencji wrocławskiego kuratora oświaty jako niepubliczna szkoła średnia 

młodzieżowa o charakterze liceum humanistycznego, posiadająca rozwinięty blok 

przedmiotów artystycznych o specjalnościach: projektowanie plastyczne, fotografia ar-

tystyczna i teatralna […] (Sarnat-Ciastko 2015, s. 73). 

Nastąpiło to w 1995 roku i w tym samym czasie  

[…] uznano, że należy rozpocząć starania o nadanie szkole statusu szkoły publicznej. 

Posiadanie owego statusu umożliwiało w pierwszej kolejności uzyskanie przez uczniów 

                                                 
11  Przedstawiony wykaz opracowano na podstawie dokumentu pn. Metoda ALA – opis celu, zało-

żeń i sposobu realizacji eksperymentu szkolnego w „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych  

i Akademickich przygotowanego przez autora koncepcji ALA Mariusza Budzyńskiego z udzia-

łem dyrektorów szkół ALA we Wrocławiu – Ewy Mizery-Raczkowskiej i Brygidy Dziatkie-

wicz-Buś, oraz ALA w Częstochowie – Doroty Wojciechowskiej i Zofii Ściebury, Wrocław 

2018 – materiał niepublikowany. 
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ALA świadectw lub dyplomów państwowych, w drugiej zaś staranie się o subwencję 

oświatową, która zasiliłaby budżet szkoły” (Sarnat-Ciastko 2015, s. 73). 

Warto choć przez chwilę zatrzymać się nad wyjaśnieniem, dlaczego ALA 

była w momencie swego powstania adresowana głównie do uczniów o arty-

stycznych zainteresowaniach. Wynikało to przede wszystkim z życiowego i za-

wodowego doświadczenia M. Budzyńskiego, który przez wiele lat był związany 

ze środowiskiem twórców i animatorów kultury, co ugruntowało w nim „pra-

gnienie pomocy młodym «artystom» w dopasowaniu szkoły do ich specyficz-

nych potrzeb” oraz „osobiste przekonanie o roli «pasji artystycznej», która jest 

zdolna działać jak swoistego rodzaju lokomotywa dla pokonania przeszkód  

w monotonnej (w odczuciu tej młodzieży) drodze szkolnej” (M. Budzyński 

2000). W tym kontekście wypowiedziała się też Mirosława Nowak-Dziemia- 

nowicz, która wyraziła opinię, że ALA powstała ze względu na autentyczne spo-

łeczne zapotrzebowanie związane z „[…] obecnością wśród klientów usług eduka-

cyjnych na poziomie szkoły średniej młodych ludzi o zainteresowaniach artystycz-

nych, postawach twórczych, otwartych umysłach i dużej potrzebie niezależności” 

(2001, s. 189). Z czasem jednak okazało się, jak zauważa A. Sarnat-Ciastko, że 

„[…] przyjęty w ALA sposób pracy z licealistami sprawdza się również w przy-

padku osób, które nie zdecydowały się na specjalności artystyczne. Tym samym 

przyjęta koncepcja czyniła z ALA szkołę uniwersalną […]” (2015, s. 81).  

Podkreślmy jednak, że ALA dość szybko, mimo formalnej zgody na jej istnie-

nie i uzyskania statusu szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,  

w stosunkowo krótkim czasie coraz bardziej stawała się placówką nieprzystającą do 

obowiązujących norm prawnych i standardów oświatowych. Im bardziej bowiem 

stawała się miejscem przyjaznym i uwzględniającym specyfikę każdego swego 

ucznia, tym bardziej owe standardy ją ograniczały. Nie uchodziło to uwadze nadzo-

rujących i kontrolujących jej pracę urzędników, którzy w czasie licznych wizytacji, 

w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, wskazywali na nierespektowa-

nie w szkole niektórych zapisów obowiązującego ówcześnie prawa oświatowego. 

Stawiane szkole zarzuty ogniskowały się głównie wokół stosowanego sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, (który został opisany w punk-

tach: „e”, „g”, „h”, „i” oraz „k” wyżej przedstawionego zestawienia). Skutkowało 

to szeregiem zaleceń mających doprowadzić działalność ALA do przestrzegania 

obowiązujących przepisów i jej zgodności z zapisami statutowymi szkoły. Najbar-

dziej jednak kwestionowaną przez zewnętrzny nadzór praktyką w ALA była stoso-

wana w niej zasada niepowtarzania przez ucznia klasy, do której nie otrzymał on 

promocji. Urzędnicy wskazywali tu na obowiązujące zapisy zawarte w rozporzą-

dzeniu ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 roku
12

, stanowiące, że 

                                                 
12  Chodzi o § 11 ust. 6. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków  

i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadza-

nia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, (Dz.U. 2007 nr 83, poz. 562). 
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uzyskanie przez ucznia klasyfikacji rocznej „polega na podsumowaniu osią-

gnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym pla-

nie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfi-

kacyjnej zachowania […]”. Niestety, ominięcie przez ALA tego przepisu czy 

jego odmienna interpretacja w warunkach szkoły niepublicznej – o uprawnie-

niach szkoły publicznej – było z prawnego punktu widzenia niemożliwe. Jed-

nakże, z drugiej strony, zastosowanie się do niego burzyłoby całą koncepcję 

pracy pedagogicznej szkoły, wedle której każdy uczeń był objęty indywidual-

nym planem nauczania, co miało na celu dostosowanie organizacji zajęć do jego 

uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych, o czym stanowiły zapisy 

statutowe szkoły
13

 i wynikająca z nich stosowana w ALA praktyka pedagogicz-

na. Sposobem na rozwiązanie tego istotnego problemu i wyjście z impasu oka-

zało się podjęcie w 2001 roku starań o uznanie koncepcji pracy pedagogicznej 

ALA i sposobu jej funkcjonowania jako eksperymentu pedagogicznego.  

Przyjrzyjmy się nieco bliżej zagadnieniu działalności eksperymentalnej  

w szkole z perspektywy prawa oświatowego. W ówczesnych realiach stanowiły 

o tym zapisy Ustawy o systemie oświaty z 1991 roku (t.j. Dz.U. 1991, nr 95, 

poz. 425, art. 7 ust. 2 i 3) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności 

innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. 

2002, nr 56, poz. 506). Ten ostatni akt prawny (wykonawczy do ww. ustawy)  

w tym względzie stanowił, że:  

§ 1.2. Eksperymentem pedagogicznym, zwanym dalej „eksperymentem”, są działania 

służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfi-

kowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowa-

dzone pod opieką jednostki naukowej. […] 

§ 7.1. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje do mini-

stra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzające-

go rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, 

który dołącza swoją opinię.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:  

1)  cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu,  

2)  opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jed-

nostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na dokonanie jego 

oceny,  

3)  zgodę rady pedagogicznej oraz opinię rady szkoły, 

4)  zgodę organu prowadzącego szkołę […]. 

                                                 
13  Chodzi o zapisy zawarte w Statucie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego ALA z 11 lute-

go 2011 r., § 5 pkt 1. 
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Spójrzmy na procedurę uzyskiwania statusu szkoły eksperymentalnej 

oczyma osób, które były w nią bezpośrednio zaangażowane, czyli kierownictwa 

szkół ALA. W cytowanym już wcześniej dokumencie (Metoda ALA – opis celu, 

założeń i sposobu realizacji eksperymentu szkolnego w „ALA” Autorskich Lice-

ach Artystycznych i Akademickich) opisali oni tę kwestię następująco: 

Ponieważ niektóre istotne działania szkolne, przyjęte w „Metodzie ALA” trudno było 

realizować w ograniczeniach formułowanych ustawą o systemie oświaty, w 2001 roku 

złożono wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego o uznanie szkół wrocławskich za eksperymentalne. Wraz z wnio-

skami złożono dokumentację konieczną do określenia obszarów działania szkół ALA, 

które nie naruszają wymogów prawa oświatowego oraz obszarów, w których konieczne 

jest odstąpienie od wymogów powszechnie obowiązującego prawa oświatowego. W do-

kumentacji zawarto: koncepcję szkół ALA, statuty szkół ALA oraz opinię o ekspery-

mencie z deklaracją sprawowania opieki naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.  

W roku 2006 obie wrocławskie szkoły otrzymały decyzje Ministra Edukacji Narodowej 

o uznaniu tych szkół za eksperymentalne na okres 3 lat. W decyzji określono, które  

z zapisów statutu wymagają określenia jako eksperymentalne, ponieważ naruszają obo-

wiązujące prawo. Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej, jak i Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do pozostałych regulacji sta-

tutowych. […] W roku 2008 analogiczną decyzję MEN uzyskało Liceum ALA w Czę-

stochowie. Po upływie 3 lat [...] uczelnie sprawujące opiekę naukową zarówno we Wro-

cławiu [Dolnośląska Szkoła Wyższa], jak i w Częstochowie [Akademia im. J. Długo-

sza], złożyły raporty o przebiegu i rezultatach prowadzonych eksperymentów. W na-

stępstwie […] Minister Edukacji Narodowej w 2011 roku uznał wszystkie trzy szkoły za 

eksperymentalne na czas nieokreślony […] (M. Budzyński 2018, s. 1). 

Pedagogicznym oraz formalnoorganizacyjnym i prawnym sukcesem wydaje 

się być fakt uzyskania przez te szkoły owego eksperymentalnego statusu, choć-

by dlatego, że pozytywne przejście przez niełatwą, trwającą kilka lat, procedurę 

uzyskiwania zgody na prowadzenie w szkole eksperymentu wymagało z pew-

nością od kierownictwa obu szkół i nauczycieli wyjątkowej wytrwałości, mo-

zolnej pracy, ustawicznego poddawania się różnorodnym formom kontroli. Nie 

byłoby to możliwe, gdyby nie głębokie przekonanie twórców i założycieli tych 

szkół o słuszności pedagogicznych oraz światopoglądowo-filozoficznych prze-

słanek, które stanowiły implikację do podjęcia przez nich stosownych działań.  

Należy jeszcze zauważyć, że przepisy prawne obligowały dyrektora szkoły 

prowadzącej eksperyment do przekazania, bezpośrednio po jego zakończeniu, 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, oceny eksperymentu 

dokonanej przez jednostkę naukową, która sprawowała opiekę nad jego prze-

biegiem, a także do poinformowania o jej dokonaniu organu prowadzącego 

szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jak zauważono w powyż-

szym cytacie, ocena taka została przeprowadzona w odniesieniu do ALA we 

Wrocławiu w 2009 roku przez Zespół ds. Diagnozy ALA Dolnośląskiej Szkoły 

Wyższej we Wrocławiu, który potwierdził to, co było istotą eksperymentu pe-

dagogicznego w ALA, czyli nowatorstwo stosowanego w szkole systemu dy-
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daktyczno-wychowawczego oraz jego organizacji pomagającej uczniom rozwi-

jać ich osobiste predyspozycje i pozwalającej na zaspokojenie ich własnych po-

trzeb uczenia się. Znalazło się także w tej ocenie stwierdzenie, że:  

Praca w szkołach oparta jest na zindywidualizowanym toku i planie nauki. Uczniowie 

mają możliwość dostosowania programu oraz tempa jego realizacji do osobistych moż-

liwości i zainteresowań” (P. Mikiewicz 2009).  

Z kolei w dokumencie oceniającym realizację eksperymentu w ALA w Czę-

stochowie stwierdzono, że:  

[…] uczeń ma możliwość samodzielnie zadecydować o wyborze swego opiekuna – tuto-

ra, przedmiotów alternatywnych i artystycznych, formy i terminu zaliczania materiałów, 

określania poziomu kompetencji, jakie chciałby osiągnąć z poszczególnych przedmio-

tów [w oparciu o podstawę programową określaną przez MEN – przyp. autorzy]. Wiąże 

się to również z proponowaniem przez niego oceny (z jego samooceną), a także wybo-

rem indywidualnego toku, planu bądź programu nauczania14. 

Zwróćmy jeszcze uwagę na fakt, który zasługuje na podkreślenie w kontek-

ście naszych rozważań. Otóż w zacytowanym powyżej fragmencie opinii zespo-

łu oceniającego przebieg eksperymentu pedagogicznego w ALA w Częstocho-

wie znalazło się stwierdzenie, że uczeń ma prawo wyboru swego opiekuna – tu-

tora. Jest to potwierdzeniem tego, że w tym czasie w obu szkołach ALA, we 

Wrocławiu i Częstochowie, dokonana już została zmiana nazewnictwa i stoso-

wany w nich do tego momentu przez wiele lat sposób pracy z uczniem – okre-

ślany mianem opiekuństwa bądź też systemu wychowawczo-opiekuńczego – 

był już definiowany jako tutoring. Stało się to dokładnie w 2007 roku, po wizy-

cie we wrocławskiej ALA profesora Zbigniewa Pełczyńskiego, który – o czym 

już wcześniej pisaliśmy – zapoznawszy się z modelem jej pracy wychowawczo-

pedagogicznej, uznał ją za tutoring szkolny. Jak zauważa A. Sarnat-Ciastko:  

[…] dzięki energii obudzonej przez Zbigniewa Pełczyńskiego Autorskie Licea Arty-

styczne i Akademickie stały się „katalizatorem” wprowadzenia tej metody (tutoringu – 

przyp. autorzy) do szkół publicznych. […] Decyzja zastąpienia opiekuństwa tutoringiem 

[…] pociągnęła za sobą konkretne konsekwencje, gdyż dla dotychczasowych opiekunów 

zmiana ta nie oznaczała tylko zmiany nazwy pełnionej przez nich funkcji, ale wiązała 

się ze swoistym awansem zawodowym. W ten sposób określona została ścieżka rozwo-

ju, która wskazywała na możliwość odpowiedniego szkolenia tutorskiego […] poszerza-

jącego wiedzę i umiejętności. Szkolenie to dawało dotychczasowym opiekunom także 

nowe narzędzia do pracy z uczniem […] (A. Sarnat-Ciastko 2015, s. 102).  

Szkolenie nauczycieli ALA, o którym pisze autorka (prowadzone przez Ko-

legium Tutorów), było dodatkową sprzyjającą okolicznością dla rozwoju tuto-

ringu szkolnego w tych placówkach, ponieważ ich nauczyciele, poprzez uczest-

                                                 
14  Informacja ta pochodzi z dokumentu „Ocena eksperymentu realizowanego w ALA Autorskim 

Liceum Artystycznym i Akademickim w Częstochowie, Zespół ds. diagnozy ALA Akademia 

im. Jana Długosza”, Częstochowa 2011, materiały niepublikowane. 
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nictwo w nim i rozwój kompetencji tutorskich, stawali się także późniejszymi 

trenerami oraz konsultantami tej metody, prowadząc kursy dla kolejnych grup 

nauczycieli w licznych szkołach zainteresowanych tą koncepcją pracy pedago-

gicznej. W ten sposób upowszechniano to, co początkowo było udziałem nie-

wielkiej grupy osób.  

W podsumowaniu tego podrozdziału chcemy wyrazić przekonanie, że to 

właśnie zawarte w koncepcji ALA myślenie o szkole oraz definiowanie jej po-

winności, a także rzeczywiste stosowanie nowatorskich, eksperymentalnych 

praktyk w tych placówkach, legło u podstaw tego, co dziś w środowisku na-

uczycieli i osób skupionych wokół ITS określane jest mianem tutoringu szkol-

nego. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że to, co w ALA stało się po-

wszechnie stosowaną zasadą, a więc prawo każdego ucznia do indywidualnego 

planu, programu i toku nauki, byłoby w szkołach publicznych trudne z różnych 

powodów do zastosowania, nie oznacza to jednak, że niemożliwe. Prawo oświa-

towe nie zastrzega bowiem, że z takiej możliwości nie mógłby korzystać każdy 

uczeń (sic!). Z tego można wyprowadzić wniosek, że „alowy” model zindywi-

dualizowanej pracy z uczniem jest potencjalnie możliwy do implementacji  

w każdej publicznej placówce oświatowej poprzez wykorzystanie wszystkich 

jego założeń w całości, gdyby szkoła zdecydowała się na wdrożenie ekspery-

mentu pedagogicznego. Zdecydowanie łatwiejszym rozwiązaniem, proponowa-

nym uczestnikom projektu WCM, wydaje się jednak implementacja tutoringu 

szkolnego jako innowacyjnego modelu pracy wychowawczej i profilaktycznej, 

który wyrósł na doświadczeniach opisywanych w tym podrozdziale placówek.  



 

2 

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE I FORMALNOPRAWNE 

PROJEKTU „WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO” 

Mimo podejmowanych na całym świecie od ponad stulecia prób reformo-

wania i przebudowy tradycyjnej, herbartowskiej szkoły, nadal aktualne są nie-

mal te same postulaty dotyczące niezbędnych kierunków jej zmiany. Żadna bo-

wiem z podejmowanych w tym okresie reform, ewolucji czy prób zmiany mo-

delu szkoły nigdzie nie powiodła się na tyle, aby szkołę, w sensie instytucjonal-

nym, uczynić miejscem, gdzie najważniejsze stałoby się dobro każdego ucznia. 

Może jednak napawać optymizmem to, że  

Zmiany już zachodzą. Na całym świecie jest dużo świetnych szkół, wspaniałych na-

uczycieli i inspirujących liderów, którzy kreatywnie pracują, by zapewnić uczniom taką 

edukację, jakiej potrzebują – spersonalizowaną, wrażliwą i zorientowaną na społeczno-

ści” (K. Robinson 2015, s. 13). 

Również w naszym kraju nie brakuje takich szkół, takich nauczycieli oraz 

takich liderów. Przybywa bowiem wiele placówek, zarówno publicznych, jak  

i niepublicznych, działających i pracujących w tym duchu, szukających kre-

atywnych i innowacyjnych rozwiązań. Dowodem tego jest rosnące z roku na 

rok zainteresowanie tutoringiem. Egzemplifikacją tego zainteresowania jest 

ogólnopolski projekt edukacyjny „Wychować Człowieka Mądrego”, stanowiący 

realizację zadania publicznego ogłoszonego w 2016 roku przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, finansowanego w całości z resortowych środków, którego 

celem było wdrożenie tutoringu w kilkudziesięciu placówkach oświatowych na 

terenie całego kraju. Poniżej chcemy przybliżyć Czytelnikowi formalnoprawne 

i organizacyjne założenia owego projektu i ukazać zarówno proces jego przygo-

towania, jak i przebiegu realizacji poszczególnych zadań ujętych w harmono-

gramie, w okresie od sierpnia 2016 roku do grudnia 2018 roku.  

2.1. Regulamin otwartego konkursu ofert MEN na realizację 

zadania publicznego 

Niewątpliwie znaczącym odzwierciedleniem rosnącego w ostatnich latach 

w Polsce zainteresowania tutoringiem, nie tylko ze strony samego środowiska 

oświatowego, ale także ze strony władz samorządowych oraz państwowych, by-
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ło ogłoszenie w sierpniu 2016 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Metoda tuto-

ringu innowacyjnym sposobem pracy wychowawczej, profilaktycznej i re-

socjalizacyjnej
15

.  

Jego regulamin, w § 1 ust. 1, określał szczegółowo „cele konkursu, sposób 

informowania, warunki uczestnictwa w otwartym konkursie ofert, finansowanie 

zadania oraz kryteria i sposób oceny ofert”. Wśród celów tego konkursu wy-

mieniono: 

 stworzenie w szkole i jej otoczeniu warunków do wdrażania modelu profi-

laktyki pozytywnej problemów w szkole i do radzenia sobie w życiu,  

 tworzenie warunków do rozwoju określonych kompetencji, które pozwolą 

młodemu człowiekowi przejść od porażki w szkole do sukcesu w życiu,  

 zastosowanie interwencji edukacyjnej i społecznej ukierunkowanej na indywi-

dualną pracę z uczniem od etapu trudności w szkole do radzenia sobie w życiu,  

 podejmowanie wyzwań, rozwiązywanie problemów, tworzenie własnej dro-

gi, wygrywanie własnego życia przez uczniów przy wykorzystaniu metody 

tutoringu, 

 rozpoznawanie i wzmacnianie zasobów i potencjału uczniów, 

 przygotowanie grupy tutorów.  

W § 1 ust. 3 pkt 1 przedstawione zostały szczegółowe zadania do realizacji, 

wśród których znalazły się:  

a)  szkolenie tutorów do pracy z uczniami szkół dla dzieci i młodzieży, zwanych dalej 

„uczniami”, zagrożonymi wykluczeniem społecznym,  

b)  testowanie praktycznego wykorzystywania umiejętności tutoringu,  

c) upowszechnianie metody tutoringu, jako skutecznej metody pracy z uczniem,  

d)  włączanie programu tutoringu do głównego nurtu profilaktyki na poziomie szkoły, 

społeczności lokalnej, gminy,  

e)  wybór odbiorców bezpośrednich programu (docelowych) – uczniów ze szkół na tere-

nie całego kraju; liczba uczniów i szkół w poszczególnych województwach powinna 

być proporcjonalna, odpowiednio do liczby szkół i uczniów w danym województwie,  

f)  diagnoza problemów odbiorców docelowych,  

g)  wypracowanie metod pracy dostosowanych do odbiorców,  

h)  bezpośrednia praca z uczniami w zakresie: nabycia umiejętności konstruktywnego 

wglądu w swoje emocje, umiejętności identyfikacji własnego systemu wartości, 

umiejętności twórczego rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji z uni-

wersalnym systemem wartości, umiejętności prawidłowego planowania przyszłości, 

umiejętności pracy w grupie, umiejętności integracji,  

i)  ewaluacja efektów działań, 

j)  promocja nowego modelu oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych i resocja-

lizacyjnych – rozpoznawanie i wzmacnianie zasobów i potencjału uczniów, 

k) publikacja i dystrybucja raportów finalnych. 

                                                 
15  Regulaminu tego otwartego konkursu ofert nr DE-WZP-262.1.8.2016 znaleźć można na stronie 

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/ogloszenie-regulamin-konkursu- 

zasady-przyznawania-i-rozliczania-dotacji.pdf [dostęp on-line: 10.07.2018]. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, należy zauważyć, że wymagania stawiane  

w konkursie MEN uruchamiały podjęcie szeroko zakrojonych i kompleksowych 

działań oznaczających nie tylko wdrożenie tutoringu w placówkach oświato-

wych, których obecność w projekcie wynikała ze spełnienia przez nie określo-

nych warunków, ale także uczynienie z niego zmiany mającej znaczenie dla 

środowiska owych placówek, jak również weryfikację i promocję aktywności 

podejmowanych przez wykonawcę. 

Warto w tym miejscu nawiązać do tego, co zostało opisane w podrozdziale 

1.2, że tutoring szkolny wykazuje możliwość wieloaspektowego oddziaływa-

nia na funkcjonowanie szkoły, w tym przede wszystkim w odniesieniu do ob-

szaru wychowawczo-profilaktycznego. Oznacza to, że może on w istotny spo-

sób wpisywać się także w tworzenie w szkole i jej otoczeniu warunków do 

wdrażania modelu profilaktyki pozytywnej, co jest jednym z wymienionych ce-

lów konkursu MEN. Tutoring bowiem, koncentrując się na mocnych stronach 

ucznia, na jego indywidualnych predyspozycjach, zdolnościach, a zatem na po-

zytywnych zasobach, wzmacniając jednocześnie jego poczucie własnej wartości 

i wiary w siebie, jest w stanie nie tyle usunąć czy zredukować czynniki ryzyka, 

ile uruchomić czynniki chroniące uczniów przed zachowaniami ryzykownymi. 

Atmosfera dialogu, szacunku i poszanowania godności ucznia, wzajemna dba-

łość o zaspokajanie potrzeb psychospołecznych, stwarzają szansę pozytywnej 

zmiany relacji pomiędzy podmiotami społeczności szkolnej. Ta zaś może mieć 

wpływ na poprawę klimatu społecznego w szkole, tworząc przyjazne środowi-

sko wychowawcze, stanowiące samo w sobie znaczący czynnik chroniący 

uczniów przed podejmowaniem różnorodnych niepożądanych działań.  

Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że w tytule konkursu tutoring traktowany 

jest jako innowacyjny sposób pracy wychowawczej i profilaktycznej, co nie 

tylko jest podkreśleniem jego nowatorstwa, ale także wskazuje na to, że w sen-

sie formalnoprawnym może stać się innowacją pedagogiczną w myśl przepisów 

prawa oświatowego
16

. Warto zatem zauważyć, że autorska koncepcja tutoringu 

szkolnego, opracowana przez M. Budzyńskiego z uwzględnieniem koncepcji 

indywidualnej opieki wychowawczej praktykowanej w ALA Autorskich Lice-

ach Artystycznych i Akademickich oraz w oparciu o założenia pedagogiki dia-

                                                 
16  Chodzi tu o następujące akty prawne: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej  

i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 56, poz. 506, z późn. 

zm.). Od 1 września 2017 r. obowiązują już inne przepisy dotyczące prowadzenia w szkołach 

działalności eksperymentalnej i innowacyjnej. Nowe regulacje prawne dotyczące działalności 

innowacyjnej szkoły przeniesiono na poziom ustawy – Prawo oświatowe, rezygnując jedno-

cześnie z upoważnienia ministra edukacji do określenia w drodze rozporządzenia warunków 

jej prowadzenia przez szkoły (patrz: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.  

z 2017 r., poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, 

art. 86 ust. 1). 

https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_44_u_2_p_3_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_86_u_1_p_0_l_0_i_0
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logu, jest stosowana od wielu lat przez ITS i proponowana szkołom do wdroże-

nia właśnie jako innowacja pedagogiczna spełniająca wszelkie wymogi prawne 

określone w tym względzie. Zgodnie z § 1 ust. 1 cytowanego w przypisie Roz-

porządzenia MENiS, innowacją pedagogiczną prowadzoną w publicznych szko-

łach i placówkach, są: „nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne 

lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły”. W § 4 ust. 3 te-

goż dokumentu ustawodawca wskazał także na konieczność dokonania przez 

autora lub zespół autorski opisu zasad innowacji, który powinien obejmować: 

celowość prowadzenia innowacji, jej tematykę, sposób realizacji, zakres i czas 

trwania, a także zasady ewaluacji, z uwzględnieniem przewidywanych efektów.  

W tej perspektywie, na podstawie zebranych i sprawdzonych doświadczeń 

ITS, na potrzeby projektu powstała innowacja pedagogiczna pn. „Wychować 

Człowieka Mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjali-

zacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozy-

tywnej problemów w polskiej szkole” (patrz: załącznik nr 1 niniejszego Rapor-

tu
17

). Ta stanowić miała dla przyszłych beneficjentów projektu WCM punkt od-

niesienia przy podejmowaniu przez nich ostatecznej decyzji odnośnie do wybo-

ru jednej z proponowanych przez ITS ścieżek wdrożenia tutoringu
18

 oraz pod-

stawę dla ich adaptacji do potrzeb i specyfiki danej placówki. Dokument ten 

spełniał wszystkie przedstawione wyżej wymogi formalnoprawne. 

2.2. Podstawowe założenia wniosku TEO o przystąpieniu do 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Rada Programowa oraz Zarząd Instytutu Tutoringu Szkolnego, w trakcie 

posiedzenia odbytego w dniach 11–13.08.2016 roku, przeprowadziły analizę za-

łożeń ogłoszonego przez MEN otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego, opisanego w poprzednim podrozdziale. Dokonano oceny dotych-

czasowego doświadczenia Towarzystwa Edukacji Otwartej we wdrażaniu tuto-

ringu w wielu szkołach i placówkach na terenie całego kraju w latach 2006–

2016. Odwołano się także do praktyki indywidualnej opieki wychowawczej sto-

sowanej już od 1995 roku w ALA Autorskich Liceach Akademickich i Arty-

stycznych we Wrocławiu i od 2003 roku w ALA w Częstochowie, i wynikają-

cych stąd implikacji dla tutoringu szkolnego. Uwzględniono także efekty  

i wnioski płynące z realizacji przez Kolegium Tutorów w latach 2008–2013, we 

współpracy z ówczesnym Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocła-

                                                 
17  Jest także dostępny na stronie http://www.tutoringszkolny.pl/files/pliki/dokumenty/ 

Innowacja%20pedagogiczna.pdf [dostęp on-line: 10.07.2018].  
18  Szersze informacje dotyczące proponowanych placówkom ścieżek tutoringu znajdują się  

w podrozdziale 2.5. 
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wiu, programu „Wsparcie Tutoringu we Wrocławskich Gimnazjach”
19

. Na tej 

podstawie uznano, iż Instytut Tutoringu Szkolnego, będący kontynuatorem 

działań w zakresie upowszechniania tutoringu, jest w stanie wypełnić wszystkie 

kryteria i wymogi merytoryczne, a także formalnoprawne, organizacyjne i ka-

drowe, określone przez MEN w regulaminie konkursu ofert. Postanowiono za-

tem zaproponować Towarzystwu Edukacji Otwartej, organowi prowadzącemu 

ITS, przystąpienie do konkursu poprzez złożenie stosownego wniosku oferto-

wego. Pozytywne stanowisko TEO wyrażone w tym względzie spowodowało, 

że wyłoniony ze składu Rady Programowej ITS zespół, pod kierunkiem dyrek-

tora ITS Piotra Nity, opracował stosowny wniosek zgodnie z założeniami Regu-

laminu konkursu MEN, nadając mu jednocześnie nazwę: „Wychować Człowie-

ka Mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej  

z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej pro-

blemów w polskiej szkole”, który TEO złożyło w Ministerstwie w terminie 

określonym przez regulamin. Wniosek najpierw pozytywnie przeszedł przez 

ocenę formalną, a następnie, w wyniku przeprowadzonej procedury konkurso-

wej, uzyskał najwyższą ocenę spośród pozostałych 16 złożonych ofert. Zostało 

to podane do publicznej wiadomości w komunikacie Ministerstwa Edukacji Na-

rodowej, wydanym 23 września 2016 roku. Oznaczało to, iż Towarzystwo Edu-

kacji Otwartej i działający w jego imieniu Instytut Tutoringu Szkolnego zostali 

wskazani jako wykonawcy zadania publicznego. Zadanie to, wg uzgodnionego 

harmonogramu działań, było prowadzone od 4 listopada 2016 do 31 grudnia 

2018 roku. 

Odnieśmy się teraz do najistotniejszych, podstawowych założeń wniosku 

TEO. W rozdziale III tego dokumentu znalazł się opis szczegółowego zakresu 

rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji. W jego punkcie 1 

została przedstawiona krótka jego charakterystyka, w której m.in. czytamy, że:  

Projekt „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej  

i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozy-

tywnej problemów w polskiej szkole” skonstruowany jest z myślą zarówno o szkołach 

służącym uczniom w środowisku pełnym wsparcia i stymulacji do rozwoju, jak również 

o szkołach, które służą uczniom wymagającym szczególnego wsparcia w zakresie sze-

                                                 
19  W latach 2008–2011 program ten nosił nazwę „Wsparcie tutoringu opiekuńczego we wro-

cławskich gimnazjach nr 3, 8, 16 i 25”. W miarę upływu czasu do programu zgłaszało się co-

raz więcej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie uczestniczyło w nim 30  

z ogólnej liczby 40 wrocławskich gimnazjów i 4 szkoły ponadgimnazjalne. Zamysłem jego re-

alizatorów było objęcie nim wszystkich wrocławskich gimnazjów, jednak stopniowe ograni-

czanie wsparcia finansowego zapewnianego przez Urząd Miasta Wrocławia i ostateczne wyco-

fanie się z niego w 2016 roku (por. S. Krzychała 2018, s. 34) spowodowało, że tutoring nie 

przyniósł zakładanych efektów i nie wywołał oczekiwanej, jakościowej zmiany we wrocław-

skim środowisku oświatowym. Z naszych informacji wynika (choć nie są one potwierdzone 

badaniami), że niemała grupa nauczycieli do chwili obecnej stara się jednak we własnym za-

kresie stosować tutoring w swej pracy pedagogicznej. 
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roko pojętego rozwoju prowadzącego do pełni ich dojrzałości i przeciwdziałającego 

różnym formom wykluczenia społecznego. Zdobyte przez oferenta doświadczenia sto-

sowania i pomocy we wdrażaniu metody tutoringu pokazują, iż ta wzmacnia kompeten-

cje społeczne i emocjonalne uczniów, ich poczucie własnej wartości oraz przynależno-

ści, wiarę we własne możliwości i skuteczne realizowanie życiowych celów. Tworzenie 

spersonalizowanych (a zatem uwzględniających osobę) relacji uczeń/podopieczny – tu-

tor/nauczyciel staje się prawdziwie chroniącym czynnikiem, fundamentem działalności 

profilaktycznej, który stworzony jest z autentycznej uważności na drugiego człowieka, 

postawy dialogu oraz towarzyszenia wyzwalającego samodzielność i odpowiedzialność 

podopiecznego. […] Ważnym elementem projektu będzie zilustrowanie skuteczności 

metody tutoringu szkolnego w różnych środowiskach, w których zostanie on wykorzy-

stany: zarówno w środowiskach stymulujących, gdzie zagrożenie wykluczeniem spo-

łecznym jest niskie, jak i w takich, gdzie uczniowie zagrożeni są wykluczeniem spo-

łecznym w wysokim stopniu. Zakłada się, że metoda tutoringu jest bowiem metodą 

uniwersalną, mogącą wzmacniać potencjał tych osób, które ją wykorzystują zarówno  

w przestrzeni profilaktyki, jak i resocjalizacji. 

Z kolei w pkt 3 rozdziału III został określony opis grup adresatów działań 

planowanych w projekcie. Ten miał być skierowany w pierwszej kolejności do:  

[…] nauczycieli różnych szczebli szkół (szkół podstawowych oraz zasadniczych szkół 

zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników), jak również do pracowników 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

oraz pracowników zakładów poprawczych […]. 

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że ostatecznie, w toku prowadzo-

nych z MEN rozmów i negocjacji, ta ostatnia z wymienionych grup beneficjen-

tów została wyłączona z wykazu docelowych odbiorców, ponieważ zakłady po-

prawcze pozostają w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości, co wykluczyło moż-

liwość ich udziału w projekcie. Dalej w tym punkcie zapisano, że  

Z perspektywy procesu wdrażania tutoringu do szkół należy dostrzec jeszcze dwie inne 

grupy adresatów. W pierwszej kolejności będą nimi uczniowie, jak i wychowankowie 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

[…] zaproszeni do współtworzenia relacji tutorskiej. W drugiej, rodzice uczniów 

(szczególnie szkół podstawowych), którzy zgodnie z założeniami tutoringu szkolnego 

realizowanego w szkołach podstawowych, będąc pierwszymi opiekunami swoich dzieci, 

są nieodzowni w realizacji tej metody […].  

W dalszej części rozdziału III, w pkt 6 zostały opisane zakładane cele reali-

zacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji. I tak, cel główny został 

sformułowany jako: „Wdrożenie modelu pracy zapobiegającej wykluczeniu 

społecznemu poprzez wczesne rozpoznanie problemów, a w razie potrzeby pod-

jęcie działań przywracających do społeczeństwa i wyprowadzających ucznia  

z sytuacji kryzysowej z perspektywą na sukces”. Wśród sposobów realizacji 

opisanego celu wskazano m.in. na:  

 wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach, w 6 młodzieżowych ośrod-

kach wychowawczych i 6 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 
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 objęcie wychowawczą opieką tutorską około 10 tysięcy uczniów w Polsce, 

w tym również uczniów wywodzących się ze środowisk niezapewniających 

warunków do właściwego rozwoju, stwarzającego szansę na wygranie wła-

snego życia, bądź takich, którzy znaleźli się w sytuacji, w której podejmo-

wane są działania pomagające im powrócić do społeczeństwa, 

 wspieranie superwizjami i konsultacjami pracy tutorów w 64 szkołach oraz 

w 6 MOW-ach i 6 MOS-ach, 

 wspieranie szkoleniami i moderowaniem spotkań w placówce 76 dyrekto-

rów jako liderów zmiany, 

 przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1300 nauczycieli i wy-

chowawców, 

 stworzenie i sprawdzenie w praktyce tutorskiej innowacji pedagogicznej na 

potrzeby MOW-ów i MOS-ów, 

 rozwijanie i propagowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dia-

logu w Polsce, 

 objęcie ewaluacją wszystkich kursów tutorskich oraz wdrożeń zaplanowa-

nych w projekcie, jak również stworzenie diagnozy potrzeb w placówkach 

wdrażających tutoring szkolny, 

 opracowanie podręcznika – poradnika tutora szkolnego w formie publikacji. 

W uzupełnieniu i niejako w podsumowaniu podrozdziału Raportu, przy-

toczmy jeszcze jedną przesłankę, którą kierowała się Rada Programowa i Za-

rząd ITS, zgłaszając swoją gotowość do realizacji zaproponowanego przez 

MEN zadania. Oprócz realnej oceny swych możliwości, ważne było mianowi-

cie dotychczasowe doświadczenie ITS we wdrażaniu tutoringu szkolnego  

w wielu placówkach oświatowych. Jednym z istotnych elementów tego do-

świadczenia i wiedzy o tym, jak w szkole działa tutoring, były informacje 

zwrotne oraz refleksje, którymi dzielili się z trenerami i tutorami ITS nauczycie-

le, którzy podejmowali się pracy z zastosowaniem metody tutoringu. Wskazy-

wały one na to, że praktykując tutoring szkolny, dostrzegli oni wyjątkowość tej 

metody w przywracaniu swojej pracy pedagogicznej głębokiego humanistycz-

nego sensu. Tutoring bowiem – jak wielu z nich stwierdzało – ponownie po-

zwalał im dostrzec to, co było z różnorakich powodów przez dekady marginali-

zowane, a mianowicie osobowy, spersonalizowany wymiar relacji i znaczenie 

dialogu w ich budowaniu. Ich zdaniem, w wielu sytuacjach tutoring stawał się 

także skutecznym antidotum na wypalenie zawodowe nauczycieli, a szkoła 

przestawała być postrzegana przez nich jedynie jako miejsce pracy i nauki, sta-

wała się natomiast miejscem spotkania człowieka z człowiekiem. Pedagodzy 

szkolni i dyrektorzy szkół z kolei zwracali uwagę na zmniejszającą się systema-

tycznie dzięki tutoringowi liczbę zachowań agresywnych uczniów wobec siebie 

i nauczycieli, i spadającą dzięki temu liczbę koniecznych interwencji oraz dzia-

łań dyscyplinujących. W tym sensie uwidaczniał się jednocześnie profilaktycz-

ny wymiar tutoringu. Biorąc powyższe pod uwagę, interesujące wydaje się to, 



52 ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE I FORMALNO-PRAWNE… 

czy i na ile wdrożenie tutoringu szkolnego w ramach projektu WCM potwierdzi 

tę opisaną, choć niezweryfikowaną empirycznie, wiedzę. Wyniki z przeprowa-

dzonych badań ewaluacyjnych prezentowane w niniejszym Raporcie powinny 

taką szansę stworzyć. 

2.3. Harmonogram realizacji projektu 

Harmonogram projektu „Wychować Człowieka Mądrego” obejmował za-

dania o różnym charakterze, tzn. realizowane jednorazowo, trwające przez 

określony czas oraz zadania ciągłe, odbywające się sukcesywnie przez cały 

okres trwania projektu. Adresatami tychże zadań byli bądź to beneficjenci pro-

jektu, do których zaliczali się zarówno jego uczestnicy (dyrektorzy szkół oraz 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjo-

terapii, nauczyciele w szkołach oraz nauczyciele i wychowawcy placówek 

MOW i MOS), bądź też osoby zaangażowane w merytoryczną, organizacyjną, 

formalnoprawną oraz księgową obsługę projektu. W tej grupie znaleźli się tre-

nerzy prowadzący zajęcia w ramach kursu tutorskiego dla nauczycieli i wycho-

wawców oraz kursu dla dyrektorów, osoby sprawujące opiekę merytoryczną 

nad procesem przygotowania i wdrożenia tutoringu szkolnego do placówek,  

a także osoby zarządzające projektem, czyli koordynator oraz specjaliści wy-

wodzący się z Instytutu Tutoringu Szkolnego, którzy sprawowali nadzór nad 

właściwą realizacją poszczególnych działań projektowych. Były to także osoby 

zatrudniane dodatkowo w projekcie, m.in. do administrowania stroną interne-

tową projektu, jego informatycznej i medialnej obsługi, do projektowania mate-

riałów promocyjnych i szkoleniowych oraz szkoleniowcy, moderatorzy i prele-

genci zewnętrzni.  

Osoby sprawujący funkcje zarządcze tworzyły tzw. zespół projektowy,  

w skład którego wchodzili:  

 Piotr Nita – koordynator projektu, 

 Izabela Kozyra – kierownik projektu, 

 Mariusz Budzyński – opiekun merytoryczny projektu, 

 Adrianna Sarnat-Ciastko – kierownik badań ewaluacyjnych, 

 Dorota Cichecka – specjalista ds. komunikacji ze szkołami, 

 Joanna Kwiatkowska – specjalista ds. szkoleń w szkołach podstawowych, 

 Dorota Wojciechowska – specjalista ds. szkoleń w szkołach ponadpodsta-

wowych, 

 Zofia Ściebura – koordynator kierowników szkoleń, 

 Elżbieta Nerwińska – konsultant ds. MOW i MOS, 

 Zbigniew Zalewski – specjalista ds. wdrożenia. 

W ostatecznej wersji wniosku (uaktualnionej na podstawie uzgodnień z Mi-

nisterstwem Edukacji Narodowej), która stanowiła podstawę do zawarcia 4 li-
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stopada 2016 roku umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy oferen-

tem – Towarzystwem Edukacji Otwartej, a zleceniodawcą – MEN, w jego czę-

ści odnoszącej się do harmonogramu zadań projektu WCM, ujęte zostały nastę-

pujące działania: 

 ogólnopolska konferencja informacyjna, 

 medialna kampania informacyjna, 

 rekrutacja szkół, 

 wizyty studyjne w szkołach chcących zaprezentować swoje doświadczenie 

w zakresie tutoringu szkolnego, 

 spotkanie robocze trenerów metody tutoringu, 

 szkolenia tutorów w 76 placówkach uczestniczących w projekcie, 

 wsparcie dyrektorów placówek w stworzeniu innowacji pedagogicznej, 

 superwizje dla trenerów metody tutoringu, 

 spotkanie robocze superwizorów wdrożenia tutoringu, 

 wdrożenie tutoringu szkolnego w 76 placówkach biorących udział w pro-

jekcie, 

 indywidualne konsultacje dla superwizorów wdrożenia tutoringu, 

 ewaluacja projektu, 

 ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt. 

Warto dodatkowo zauważyć, że poszukując wsparcia zewnętrznego w reali-

zacji podjętych działań, TEO podpisało dwie umowy o współpracę. Pierwsza  

z nich, zawarta 15 listopada 2016 roku z Akademią im. Jana Długosza w Czę-

stochowie (obecnie Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana 

Długosza w Częstochowie), zapewniała pomoc w organizacji ogólnopolskich 

konferencji otwarcia i zamknięcia projektu, zaplecze osobowe i materialne 

związane z realizacją badań ewaluacyjnych, a także gotowość do podjęcia prac 

związanych z publikacją Poradnika dla tutorów oraz niniejszego Raportu przez 

Wydawnictwo AJD (UJD). Druga umowa została zawarta 3 lutego 2017 roku  

w Częstochowie z Fundacją Szkoła Liderów i dotyczyła przeprowadzenia 40 

godzin konsultacji dla opiekunów wdrożeń, którzy mieli bezpośrednio wspierać 

placówki w realizowaniu ich projektowych zobowiązań. 

Odnosząc się do wymienionych wyżej zadań, poniżej zamieszczono opis ich 

realizacji wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku. Dane i informacje tu zawar-

te pochodzą głównie ze sprawozdań częściowych z wykonania zadania publicz-

nego za okresy od 4 listopada 2016 do 31 grudnia 2016 roku oraz od 1 stycznia 

2017 do 31 grudnia 2017 roku, złożonych w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

i przyjętych, co warte podkreślenia, bez uwag. Wynikało to przede wszystkim  

z faktu, że wszystkie działania przewidziane harmonogramem projektu po 

uaktualnieniach zostały w całości w wymienionych okresach sprawozdaw-

czych zrealizowane. Wprawdzie w trakcie trwania projektu następowały zmia-

ny i przesunięcia realizacji niektórych zadań, odbywało się to jednak zawsze 

przy akceptacji i za pisemną zgodą MEN, o którą każdorazowo występował ko-
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ordynator projektu. Z zamieszczonego poniżej opisu harmonogramu realizacji 

projektu zostały jednak wyłączone niektóre zadania projektowe, które omówio-

no w osobnych podrozdziałach Raportu. Odnosi się to do rekrutacji szkół, wizyt 

studyjnych w szkołach realizujących tutoring szkolny, szkoleń tutorów w 76 

placówkach uczestniczących w projekcie, wsparcia dyrektorów placówek  

w stworzeniu innowacji pedagogicznej, wdrożenia tutoringu w 76 placówkach 

biorących udział w projekcie oraz ewaluacji projektu. Biorąc to pod uwagę, po-

niżej opisano pozostałe zadania projektowe w następującej kolejności: ogólno-

polska konferencja informacyjna, medialna kampania informacyjna, spotkanie 

robocze trenerów tutoringu, superwizje dla trenerów metody tutoringu, spotka-

nie robocze superwizorów wdrożenia tutoringu, indywidualne konsultacje dla 

superwizorów wdrożenia tutoringu oraz ogólnopolska konferencja podsumowu-

jąca projekt.  

Ogólnopolska konferencja informacyjna „Tutoring szkolny – Wycho-

wać Człowieka Mądrego” została zorganizowana przez osoby wywodzące się 

z zespołu projektowego, we współpracy i wsparciu ze strony władz oraz pra-

cowników naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Konfe-

rencja, która miała miejsce 28 listopada 2016 roku, była oficjalną inauguracją 

projektu, choć w sensie formalnym (mimo podpisania przez oferenta umowy  

z MEN 4.11.2016 r.) przedsięwzięcie rozpoczęto 3 października 2016 roku.  

W konferencji udział wzięło 234 uczestników, wśród których znaleźli się dyrek-

torzy szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, pedagodzy, psycho-

lodzy, przedstawiciele organów prowadzących i kuratoriów, a także co najmniej 

50 nauczycieli akademickich oraz studentów AJD. Została ona udokumentowa-

na filmami dostępnymi na stronie internetowej www.tutoringszkolny.pl oraz na 

kanale YouTube
20

. Przebieg konferencji można było też śledzić, nie wychodząc 

z domu, gdyż wydarzenie to było na żywo transmitowane w Internecie, dzięki 

zastosowaniu streamingu prowadzonego za pośrednictwem kanału YouTube 

Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Zgodnie z programem konferencji, w jej trakcie przedstawione zostały zało-

żenia i cele projektu oraz warunki, od których spełnienia uzależniony był udział 

w nim szkół, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz placówek socjo-

terapii. Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania wystąpień ekspertów, ułożo-

nych w komplementarny ciąg rozważań o tutoringu, od jego teoretycznego do 

praktycznego wymiaru. Wśród prelegentów znaleźli się: dr hab. Małgorzata 

Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Piotr Mikiewicz z Dolnośląskiej 

Szkoły Wyższej we Wrocławiu, dr Adrianna Sarnat-Ciastko z Akademii im. Ja-

na Długosza w Częstochowie, Mariusz Budzyński – reprezentujący Instytut Tu-

toringu Szkolnego we Wrocławiu, Elżbieta Nerwińska – ekspert ds. pomocy 

                                                 
20 https://www.youtube.com/channel/UCE4GanW1bYE2lgnmHlsclIg/featured. 
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psychologiczno-pedagogicznej, oraz Renata Fluder – dyrektor Gimnazjum nr 3 

we Wrocławiu, które od wielu lat doświadczało efektów wdrożenia tutoringu. 

Odbyły się także moderowane panele dyskusyjne, w których wzięli udział re-

prezentanci placówek oświatowych, gdzie aktualnie realizowany jest tutoring 

szkolny, pedagodzy i psycholodzy szkolni, rodzice oraz uczniowie, którzy dzie-

lili się swoimi refleksjami o tutoringu z perspektywy własnych doświadczeń. 

Konferencja, w opinii zarówno uczestników, jak i organizatorów, spełniła ich 

oczekiwania. Była ważnym źródłem wiedzy o tutoringu szkolnym oraz o sa-

mym projekcie. Od strony organizacyjnej przebiegła bardzo sprawnie i dobrze 

wpisała się w trwającą już wtedy medialną kampanię informacyjną oraz stała 

się impulsem zachęcającym dyrektorów szkół oraz młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii do składania aplikacji 

do udziału w projekcie. 

Medialna kampania informacyjna – była działaniem o charakterze cią-

głym i trwała przez cały okres realizacji projektu. Rozpoczęła się wiele tygodni 

przed zaplanowaną na dzień 28 listopada 2016 roku konferencją inaugurującą 

projekt i rozpoczęciem naboru do niego placówek oświatowych z terenu całego 

kraju. W tym czasie służyła głównie rozpowszechnieniu informacji o projekcie, 

konferencji otwarcia, zasadach aplikowania szkół do projektu oraz w ogólnym 

sensie wspierała promocję tutoringu. W jej ramach podjęto szeroki wachlarz 

działań, za których realizację odpowiedzialna była osoba mająca profesjonalne 

doświadczenie w tym względzie, która opracowała przede wszystkim całościo-

wą strategię kampanii informacyjnej oraz promocji medialnej i wizualnej pro-

jektu, przy wykorzystaniu do tego celu portali i profili społecznościowych oraz 

strony internetowej projektu WCM. Dzięki tym działaniom wszystkie materiały 

promocyjne, takie jak: foldery informacyjne, ulotki, torby lniane dla uczestni-

ków konferencji otwarcia, skoroszyty itp., a także strona internetowa projektu 

były jednolite pod względem wizualnym i graficznym, co było ich niewątpli-

wym walorem. Za działanie ciągłe uznano także utworzenie, a następnie sukce-

sywne administrowanie stronami internetowymi, takimi jak: https://wp.ajd. 

czest.pl/tutoring_ewaluacja, www.tutoringszkolny.pl, oraz profilami na porta-

lach YouTube, Facebook, Pinterest, w wyniku czego mógł powstawać zbiór ze-

branych w konkretnych miejscach merytorycznie odnoszących się do tutoringu 

szkolnego materiałów, artykułów, publikacji, zdjęć, filmów czy nagrań z prze-

prowadzanych wywiadów – co zapewniało zainteresowanym odbiorcom ła-

twość dostępu. Późniejsza praktyka dowiodła, że z tych zasobów korzystali dy-

rektorzy szkół, nauczyciele/tutorzy, rodzice oraz sami uczniowie, a także trene-

rzy czy superwizorzy. Ze statystyk strony www.tutoringszkolny.pl (monitoro-

wanych przez administratora) wynika, że ma ona od 50 do około 100 wejść 

dziennie. Nowi użytkownicy stanowią 88% tej liczby, a rekordowa ilość wejść 

jednego dnia wyniosła 157. Także na stronach internetowych beneficjentów – 

szkół i ośrodków (dostępnych również dla uczniów oraz rodziców) umieszczane 



56 ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE I FORMALNO-PRAWNE… 

były sukcesywnie informacje o projekcie oraz linki do materiałów źródłowych. 

Prezentowane były efekty działań, inspiracje dla uczestników projektu, wska-

zywane były materiały edukacyjne i rozpowszechniane dobre praktyki. Odby-

wało się to poprzez gromadzenie materiałów, zdjęć i danych dokumentujących 

realizację zadań projektowych, monitorowanie umieszczania informacji  

o udziale w projekcie na stronach internetowych beneficjentów, redagowanie 

tekstów reklamowych i innych związanych z pojawiającymi się na bieżąco po-

trzebami projektu. Ten element kampanii informacyjnej realizował specjalista 

ds. komunikacji ze szkołami, wspierany przez innych specjalistów, w szczegól-

ności specjalistę ds. wdrożeń, konsultanta ds. MOW i MOS, a zwłaszcza admi-

nistratora strony WWW.  

Spotkanie robocze trenerów metody tutoringu. Celami nadrzędnymi tego 

zadania projektowego było zaznajomienie z zawartością merytoryczną 64- 

-godzinnego kursu tutorskiego dla nauczycieli, wyłonionej wcześniej, kilku-

dziesięcioosobowej grupy osób mających doświadczenie trenerskie w pracy  

z dorosłymi, oraz przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z nauczycielami  

w ramach projektu „Wychować Człowieka Mądrego”, w wybranych modułach 

szkoleniowych. Program wyżej wymienionego kursu składa się z ośmiu, kom-

plementarnych wobec siebie modułów tematycznych i jest od lat stosowany 

przez zespół trenerów związanych z Instytutem Tutoringu Szkolnego w trakcie 

prowadzonych przez nich szkoleń przygotowujących nauczycieli do pracy me-

todą tutorską. Wśród trenerów-tutorów są także autorzy lub współautorzy 

wspomnianych modułów tematycznych, i to im właśnie powierzone zostało za-

danie przeprowadzenia zajęć teoretycznych i warsztatowych ze wspomnianą 

wyżej grupą osób. Spotkania te miały w założeniu służyć zaznajomieniu przy-

szłych trenerów tutoringu z treścią całego szkolenia oraz jego celami w kontek-

ście kompetencji tutorskich, które uczestniczący w kursie tutorskim nauczyciel 

powinien w jego trakcie nabywać, aby mógł skutecznie podejmować się roli tu-

tora w swojej placówce. Chodziło także o to, aby osoby zaproszone do udziału 

w tych roboczych spotkaniach zapoznali się ze sobą, wymienili się dotychcza-

sowymi doświadczeniami, uzyskali ujednoliconą wiedzę o zawartości meryto-

rycznej całego, proponowanego im do stosowania w ramach projektu WCM 

kursu tutorskiego oraz jego poszczególnych modułów, mogli praktycznie prze-

ćwiczyć wybrane fragmenty poszczególnych modułów i uzyskać tym samym 

koleżeńską ocenę i wsparcie. Ważne było to, aby po odbyciu tych spotkań ich 

uczestnicy mieli świadomość, że zostali dobrze przygotowani do czekających 

ich w projekcie WCM zadań, że stają się trenerami metody tutoringu reprezen-

tującymi Instytut Tutoringu Szkolnego oraz uczestnikami ważnego i inspirują-

cego przedsięwzięcia edukacyjnego, jakim jest wdrożenie tutoringu szkolnego 

do polskiego systemu oświatowego, w niemającej dotychczas precedensu skali. 

Dla zrealizowania tego zadania zostały przeprowadzone trzy dwudniowe spo-

tkania. Pierwsze odbyło się w dniach 3–4 grudnia 2016 roku, drugie w dniach 
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17–18 grudnia 2016 roku, trzecie natomiast w dniach 7 i 8 stycznia 2017 roku. 

Autorzy poszczególnych modułów szkoleniowych, przed serią roboczych spo-

tkań oraz w ich trakcie, w szczególności zrealizowali następujące działania me-

rytoryczne: 

 przygotowali scenariusze i materiały szkoleniowe dla uczestników spotkań 

roboczych, zapewniając także ich jednolitą formę wizualną i edytorską 

dzięki współpracy z grafikiem zatrudnionym w projekcie, 

 wprowadzili tychże trenerów w zadania, jakie mieli realizować w ramach 

projektu, stanowiące treść merytoryczną zarówno całego kursu tutorskiego, 

jak i jego poszczególnych modułów, 

 przeprowadzili modelowe szkolenia z grupami trenerów przypisanych do 

danego modułu, 

 prowadzili superwizje, zarówno od strony merytorycznej, jak i ogólnych 

kompetencji szkoleniowych, dla trenerów realizujących wybrane fragmenty 

poszczególnych modułów, przy uczestnictwie grupy pozostałych trenerów 

przypisanych do danego modułu, 

 zapewnili możliwość stałego kontaktu trenerów z autorami poszczególnych 

modułów w celu uzgodnień dotyczących wprowadzania ewentualnych 

zmian w scenariuszach i materiałach szkoleniowych tak, aby jak najlepiej 

służyły trenerom i nauczycielom, którzy byli przygotowywani do pracy tu-

torskiej w szkołach i placówkach. 

Z perspektywy późniejszej praktyki projektowej należy uznać realizację te-

go zadania za niezwykle ważną w kontekście zapewnienia optymalnego pozio-

mu kompetencji, jaki był możliwy do osiągnięcia przez tę liczną grupę trenerów 

w ramach ich udziału w omawianych tu trzech spotkaniach roboczych. Nie tyl-

ko uzyskali oni niezbędną wiedzę i wsparcie, które później mogli efektywnie 

wykorzystywać w projektowej praktyce szkoleniowej, ale także, przekazując 

autorom poszczególnych modułów szkoleniowych spostrzeżenia własne oraz 

nauczycieli na temat treści tych modułów, przyczynić się do uwzględnienia 

wielu z tych uwag w ostatecznym, merytorycznym kształcie i zawartości póź-

niejszego Poradnika tutora szkolnego, który jest jednym z materialnych, trwa-

łych efektów projektu. 

Superwizje dla trenerów metody tutoringu. Niezależnie od trzech prze-

prowadzonych i opisanych spotkań roboczych dla trenerów tutoringu, których 

celem było ich optymalne przygotowanie do przeprowadzenia szkoleń z na-

uczycielami i wychowawcami w ramach realizacji programu kursu tutorskiego, 

w trosce o jakość tych szkoleń oraz o rozwój i wsparcie trenerów tutoringu, 

przewidziano przeprowadzenie z nimi 30 godzin superwizji grupowych. Zostały 

one zrealizowane w ramach dwóch spotkań superwizyjnych w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii nr 1 „SOS” w Warszawie, z których pierwsze odbyło się  

9 września, a drugie 4 listopada 2017 roku.  

W ramach pierwszej z wymienionych superwizji przeprowadzono:  
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 spotkanie plenarne poświęcone prezentacji wstępnych wniosków z ewalu-

acji dotychczas zrealizowanych modułów szkoleniowych
21

 w ramach kursu 

tutorskiego dla nauczycieli, które to wnioski zebrała i przedstawiła A. Sar-

nat-Ciastko – kierownik badań ewaluacyjnych, 

 superwizje w grupach, które służyły wymianie doświadczeń i refleksji nt. za-

wartości merytorycznej szkoleń w oparciu o zebrane w czasie odbytych szko-

leń uwagi i sugestie uczestniczących w nich nauczycieli; superwizje te zostały 

przeprowadzone przez autorów poszczególnych modułów z trenerami, którzy 

je realizowali w ramach przeprowadzonych szkoleń z nauczycielami,  

 superwizje dla całej grupy trenerów w zakresie radzenia sobie z oporem 

grupowym w trakcie prowadzonych szkoleń,  

 moderowane wspólne forum wymiany doświadczeń trenerów oraz superwi-

zorów wdrożeń, co było możliwe dzięki temu, że wśród 26 superwizorów
22

 

aż 24 pełniło jednocześnie rolę trenerów, co – jak się okazało – stanowiło 

istotną wartość dodaną, ponieważ pozwalało na poszerzenie spektrum oceny 

tego procesu.  

Drugie spotkanie, które odbyło się 4 listopada 2017 roku, zostało przepro-

wadzone w konwencji dwuczęściowego forum wymiany doświadczeń, którymi 

dzielili się między sobą trenerzy tutoringu, prezentując w pierwszej części róż-

norodne sytuacje, z którymi mieli do czynienia w trakcie prowadzonych przez 

siebie szkoleń. W drugiej części superwizji trenerzy, w nawiązaniu do zaprezen-

towanych wcześniej doświadczeń, udzielali sobie nawzajem wsparcia, poszuku-

jąc skutecznych rozwiązań w odniesieniu do konkretnych sytuacji. Ponadto 

przeprowadzono superwizję tutorską adresowaną do trenerów kursu tutorskiego, 

którzy prowadzili szkolenia dla nauczycieli w ramach modułów
23

 od 3 do 6, 

podczas której podzielili się oni swoimi dotychczasowymi refleksjami poszko-

leniowymi, szczególnie w kontekście uwag zgłaszanych przez uczestników  

w odniesieniu do treści wymienionych modułów szkoleniowych oraz propozycji 

rozważenia ich modyfikacji. Dodatkowo tutorka ze Szkoły Liderów Agnieszka 

Szelągowska, która „superwizowała” przebieg tego spotkania, poinformowała 

biorących w nim udział opiekunów wdrożeń o możliwości i zasadach skorzy-

stania przez nich z superwizji indywidualnych, które była gotowa przeprowa-

dzić w ramach wspomnianej już wcześniej umowy zawartej przez TEO z Fun-

dacją Szkoła Liderów.  

                                                 
21  Realizacja szkoleń w placówkach zakwalifikowanych do projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 

2017 roku. 
22  Początkowo w nomenklaturze projektowej posługiwano się pojęciami: superwizor wdrożenia 

oraz moderator spotkań nt. innowacji; w praktyce okazało się jednak, że obie te funkcje może 

pełnić jedna osoba, w związku z czym ustalono połączenie ich, a wobec osób, którym powie-

rzono realizację tego zadania, zaczęto stosować określenie: opiekun wdrożeń (OW), które to 

określenie stosowane jest w niniejszym Raporcie. 
23  Patrz: podrozdział 2.6. 
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Generalnie, oba opisane tu spotkania superwizyjne z trenerami tutoringu 

oraz OW były niezwykle istotnym czynnikiem wzmacniającym realizowane 

przez nich działania. Wzajemna wymiana doświadczeń, superwizorskie wspar-

cie, które otrzymali w ich trakcie, pozwoliły na rozszerzenie ich kompetencji  

w zakresie samego tutoringu szkolnego, a także dostarczyły im cennych wska-

zówek, pomocnych w różnorodnych sytuacjach, które pojawiały się lub poten-

cjalnie mogły się pojawić w trakcie szkoleń.  

Spotkanie robocze opiekunów wdrożeń (OW), czyli superwizorów wdro-

żenia tutoringu. Spotkania te odbyły się w dniach 25 i 26 marca oraz 29 i 30 

kwietnia 2017 roku, a ich merytoryczny zakres obejmował przygotowanie gru-

py 26 OW do pracy zarówno w charakterze moderatorów spotkań nt. innowacji, 

jak i superwizorów. Przebiegały one zgodnie ze scenariuszem opracowanym 

przez opiekuna merytorycznego projektu oraz specjalistę ds. wdrożeń. Przewi-

dywał on m.in. warsztat dotyczący procedury przeprowadzenia przez placówki 

uczestniczące w projekcie adaptacji – innowacji pedagogicznej, umożliwiającej 

wdrożenie tutoringu szkolnego w ramach projektu WCM, poprzez określenie 

elementów tej innowacji, które: 

 nie mogą podlegać zmianie i powinny być wdrażane zgodnie z proponowa-

ną przez ITS ścieżką tutoringu wychowawczo-rozwojowego, 

 mogą być zmienione i stanowić adaptację proponowanej ścieżki dokonaną 

przez beneficjenta, za zgodą autora koncepcji tutoringu szkolnego M. Bu-

dzyńskiego, 

 powinny być zmienione i dostosowane przez szkołę/MOW/MOS zgodnie  

z ich specyfiką, potrzebami i możliwościami pedagogicznymi oraz organi-

zacyjnymi, w kontekście przewidywanych celów, których osiągnięcie za-

kładało wdrożenie wybranego przez placówkę modelu tutoringu.  

W ramach omawianego tu warsztatu opiekunowie wdrożeń dokonali analizy 

przygotowanego dokumentu, który był szczegółowym opisem i wykazem moż-

liwych do zastosowania w placówce ścieżek tutoringu z uwzględnieniem zmian, 

które przedstawiono powyżej. Ponadto uczestnicy tych spotkań roboczych mieli 

możliwość zapoznania się z przygotowaną przez opiekuna merytorycznego pro-

jektu oraz specjalistę ds. wdrożeń ujednoliconą formułą prowadzenia superwizji 

indywidualnych i zespołowych z nauczycielami oraz konsultacji z dyrektorami 

placówek oświatowych. Uzyskali także informacje o ustalonej, w porozumieniu 

z kierownikiem badań ewaluacyjnych, formie dokumentowania przebiegu ww. 

superwizji dla potrzeb procesu monitorowania wdrażania tutoringu w danej 

szkole i ewaluacji jego efektów.  

Oba spotkania robocze miały głównie charakter ćwiczeniowy i warsztato-

wy, co sprzyjało nabyciu przez opiekunów wdrożeń niezbędnych umiejętności 

wykorzystywanych później przez nich w całym okresie realizacji przypisanych 

im zadań projektowych, w szczególności w zakresie udzielania beneficjentom 

projektu niezbędnego i profesjonalnego wsparcia w procesie wdrażania tutorin-
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gu. Dodajmy, że ważnym elementem przygotowania OW do pracy superwizyj-

nej było 8-godzinne szkolenie eksperckie w zakresie metod prowadzenia su-

perwizji indywidualnych i zespołowych, które zostało przeprowadzone  

29 kwietnia 2017 roku przez Agnieszkę Szelągowską, w ramach wspomnianej 

wcześniej umowy konsorcyjnej. 

W późniejszym czasie opiekunowie wdrożeń wielokrotnie podkreślali, że te 

dwa spotkania robocze odegrały znaczącą rolę, zarówno w sensie merytorycz-

nym, ale także formalno-organizacyjnym, w przygotowaniu ich do pracy i suk-

cesywnej realizacji nałożonych na nich – niezwykle ważnych i wymagających 

odpowiedzialności – zadań projektowych i skutecznym, efektywnym wspiera-

niu szkół, MOW i MOS przez cały roczny okres wdrażania tutoringu szkolnego. 

W dużej mierze to od opiekunów wdrożeń zależało powodzenie całego projektu 

WCM i osiągnięcie zakładanych w nim celów (co zostało poddane weryfikacji 

w dalszej części Raportu). Dlatego też, oprócz opisanych spotkań roboczych,  

w trakcie trwania procesu wdrażania tutoringu mieli oni możliwość bieżącego 

korzystania ze wsparcia i konsultowania się we wszystkich sprawach, które tego 

wymagały, ze specjalistą ds. wdrożeń oraz opiekunem merytorycznym projektu.  

Indywidualne konsultacje dla superwizorów wdrożenia tutoringu. Prze-

prowadzenie indywidualnych konsultacji dla opiekunów wdrożeń – o czym była 

już mowa wcześniej – zostało powierzone Szkole Liderów w ramach zawartej 

przez Towarzystwo Edukacji Otwartej umowy konsorcyjnej. Konsultacje te,  

w łącznym wymiarze 40 godzin, prowadziła Agnieszka Szelągowska, która 

uczestnicząc w drugim spotkaniu roboczym OW w dniach 29 i 30 kwietnia 

2017 roku, przedstawiła cel i sposób komunikowania się z nią. Wsparcie to od-

bywało się w czasie całego okresu wdrażania tutoringu w szkołach oraz MOS-ach 

i MOW-ach uczestniczących w projekcie.  

Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt. W chwili sporzą-

dzania niniejszego Raportu końcowego z ewaluacji projektu „Wychować Czło-

wieka Mądrego” znana była jedynie data konferencji oraz jej miejsce. Odbyć 

się ma ona 5 grudnia 2018 roku w murach Uniwersytetu Humanistyczno- 

-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (dawnej Akademii im. Ja-

na Długosza w Częstochowie). W trakcie opracowywania jest szczegółowy 

program konferencji, nad którym pracuje zespół projektowy.  

Pozostałe kluczowe aspekty realizowania działań projektowych zostały 

omówione w kolejnych podrozdziałach. 

2.4. Przebieg rekrutacji szkół do projektu 

Zgodnie z harmonogramem, rekrutacja placówek oświatowych do projektu 

„Wychować Człowieka Mądrego” została zaplanowana na okres od 28 listopa-

da do 9 grudnia 2016 roku. Przewidywano, że będzie to wystarczający czas, aby 
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zagwarantować jej pomyślny przebieg i zakończenie. Jak się jednak okazało, 

mimo iż w I turze naboru zgłosiła się wystarczająca liczba szkół oraz MOW-ów 

i MOS-ów, po uwzględnieniu przyjętych w projekcie kryteriów formalnych  

i merytorycznych, komisja rekrutacyjna mogła zakwalifikować do udziału  

w projekcie tylko 44 placówki. Z tego też względu niezbędne okazało się prze-

prowadzenie rekrutacji uzupełniającej, tzw. II tury naboru, która rozpoczęła się 

19 grudnia 2016 roku i trwała do 24 lutego 2017 roku. Ostatecznie komisja re-

krutacyjna ogłosiła końcowe, łączne wyniki naboru, wydając i umieszczając na 

stronie internetowej projektu stosowny komunikat, do którego dołączony został 

wykaz wszystkich zakwalifikowanych 76 placówek oświatowych, w tym 64 

szkół oraz 6 MOW-ów i 6 MOS-ów, (patrz: zał. nr 4 do niniejszego Raportu). 

Szczegóły merytoryczne, formalne i organizacyjne, a także dane liczbowe ilu-

strujące przebiegu procesu rekrutacji placówek oświatowych do udziału w pro-

jekcie WCM zaprezentowano poniżej.  

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia w dniu 28 listopada 2016 roku procesu 

naboru szkół oraz MOW-ów i MOS-ów do projektu, została powołana komisja re-

krutacyjna, w składzie: Mariusz Budzyński, Elżbieta Nerwińska, Dorota Wojcie-

chowska i Zbigniew Zalewski, która w trakcie roboczego spotkania (9 listopada 

2016 roku w ALA w Częstochowie) przyjęła do stosowania pakiet dokumentów 

rekrutacyjnych, opracowanych w konsultacji z kierownikiem badań ewaluacyjnych 

Adrianną Sarnat-Ciastko. Pakiet ten stanowiły: Regulamin rekrutacji szkół do pro-

jektu (patrz: zał. nr 2), Wytyczne dla pracy Komisji Rekrutacyjnej do przeprowa-

dzenia rekrutacji szkół i placówek oświatowych do projektu, a ponadto:  

a. arkusz aplikacyjny (patrz: zał. nr 3), na podstawie którego została opraco-

wana jego wersja elektroniczna, umieszczona na stronie internetowej pro-

jektu: www.tutoringszkolny.pl,  

b. zawiadomienie dyrektora szkoły o wynikach etapu formalnego rekrutacji,  

w oparciu o który specjalistka ds. komunikacji ze szkołami przygotowała li-

stę mailingową adresowaną do dyrektorów szkół, którzy pomyślnie przeszli 

etap formalny rekrutacji, i uzgadniała z nimi harmonogram ich udziału  

w rozmowach kwalifikacyjnych (tzw. etap merytoryczny rekrutacji), które 

odbyły się zgodnie z wykazem przedstawionym w podpunkcie „d”, 

c. wzór protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do sporządzenia osta-

tecznego protokołu przedstawiającego wyniki rekrutacji szkół i placówek 

oświatowych do projektu, 

d. harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej w etapie merytorycznym rekrutacji, 

e. wykaz kryteriów merytorycznych, według których dyrektor szkoły powi-

nien przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną
24

,  

f. opis procedury wdrażania innowacji pedagogicznej w szkole wg stanu 

prawnego obowiązującego w dniu rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 

                                                 
24  Dokumentacja stanowiąca podstawę do rekrutacji placówek oświatowych do projektu znajduje 

się na stronie http://www.tutoringszkolny.pl/o-projekcie [dostęp on-line: 10.07.2018]. 
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W dniu 28 listopada 2016 roku nastąpiło rozpoczęcie naboru szkół oraz 

MOW-ów i MOS-ów do projektu poprzez uruchomienie na jego stronie interne-

towej elektronicznego arkusza aplikacyjnego, który był aktywny do 9 grudnia 

2016 roku. Arkusz aplikacyjny zawierał oprócz niezbędnych danych osobo-

wych i adresowych, także ustalone kryteria kwalifikacyjne, w tym dwa najistot-

niejsze, dotyczące wielkości placówek – zgłaszająca się do udziału w projekcie 

placówka powinna zatrudniać nie mniej niż 18 nauczycieli, a uczęszczać do niej 

powinno nie mniej niż 126 uczniów. Ponadto w arkuszu dyrektor został zobligo-

wany do podania procentowego wskaźnika poziomu bezrobocia dla miejscowo-

ści, w której zlokalizowana jest szkoła (wg danych z lokalnego urzędu pracy), 

oraz dokonania syntetycznego opisu środowiska szkoły, posiłkując się podanymi 

w arkuszu pomocniczymi określeniami, stanowiącymi dla komisji ważną infor-

mację o tym, w jakim stopniu środowisko, w którym funkcjonuje szkoła, jest po-

tencjalnie czynnikiem wspierającym, czy też ograniczającym rozwój uczniów. 

W pierwszym okresie prowadzenia naboru szkół i placówek oświatowych 

komisja rekrutacyjna, w ramach etapu formalnego, na bieżąco śledziła napływa-

jące do zbiorczego arkusza aplikacyjnego zgłoszenia szkół oraz MOW-ów  

i MOS-ów, a w dniu zamknięcia rekrutacji sporządziła, wg ustalonych okręgów 

rekrutacyjnych, ostateczne wykazy placówek, których dyrektorzy zostali za-

kwalifikowani do merytorycznego etapu rekrutacji – do rozmowy z komisją.  

W wymiarze liczbowym działania komisji rekrutacyjnej w I turze naboru pla-

cówek do projektu przedstawiały się, jak opisano poniżej: 

 w wyznaczonym czasie prawidłowo wypełnione arkusze aplikacyjne złoży-

ło łącznie 80 szkół oraz 34 MOW-y i MOS-y,  

 spośród wskazanych placówek do etapu merytorycznego rekrutacji, czyli 

udziału ich dyrektorów w rozmowach kwalifikacyjnych, zostało zakwalifi-

kowanych 51 szkół i 8 MOW-ów oraz MOS-ów,  

 w wyniku przeprowadzonych – w dniach 12–16 grudnia 2016 roku, w Po-

znaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Warszawie – rozmów, po odbytej  

16 grudnia 2016 roku naradzie, komisja ostatecznie zakwalifikowała do 

udziału w projekcie 36 szkół oraz 8 MOW-ów i MOS-ów, a także zadecy-

dowała o umieszczeniu 6 szkół na tzw. liście rezerwowej. Ponadto, biorąc 

pod uwagę przebieg oraz wyniki końcowe I tury rekrutacji szkół do udziału 

w projekcie, postanowiła ogłosić 19 grudnia 2016 roku nabór uzupełniający 

do projektu, w pierwszej kolejności w odniesieniu do szkół z województw: 

dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, lubuskiego, opol-

skiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz 

zachodniopomorskiego, co wiązało się z przyjętym wymogiem zapewnienia 

proporcjonalności liczby rekrutowanych placówek oświatowych z poszcze-

gólnych województw. W związku z powyższym, został umieszczony na 

stronie internetowej projektu stosowny komunikat oraz ponownie urucho-

miony elektroniczny, zbiorczy arkusz aplikacyjny, 
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 podjęto decyzję, by ponownie rozpatrzyć, w trakcie kolejnego, plenarnego 

posiedzenia komisji rekrutacyjnej po przeprowadzeniu II tury, możliwość 

zakwalifikowania szkół, które zostały umieszczone na liście rezerwowej lub 

których dyrektorzy nie przybyli na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczo-

nych terminach. 

W czasie II tury naboru do udziału w projekcie zgłosiły się łącznie 54 szko-

ły, w tym 40 szkół spełniających ustalone kryteria formalne odnoszące się do 

liczby nauczycieli i uczniów. W tym czasie komisja przeprowadziła z dyrekto-

rami szkół oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii roz-

mowy kwalifikacyjne, które odbyły się w następujących terminach oraz miej-

scach:  

 9 stycznia 2017 roku w Warszawie, 

 27 stycznia 2017 roku w Poznaniu, 

 8 lutego 2017 roku w Warszawie, 

 17 lutego 2017 roku w Częstochowie.  

Łącznie, komisja przeprowadziła rozmowy z 33 dyrektorami, w tym  

z 29 dyrektorami szkół i 4 dyrektorami MOW-ów i MOS-ów, i zadecydowała  

o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie 20 szkół oraz umieszczeniu kolej-

nych 9 na liście rezerwowej, a także przyjęciu do projektu 4 ośrodków młodzie-

żowych (co w przypadku tych placówek oznaczało zamknięcie rekrutacji, po-

nieważ tak jak przewidywał projekt, zakwalifikowano 6 MOW-ów oraz  

6 MOS-ów). Uwzględniając zatem dokonany nabór 36 szkół w I turze rekrutacji 

oraz 20 szkół w II turze, komisja postanowiła, że w przypadku braku kolejnych 

zgłoszeń, po 17 lutego 2017 roku dokona weryfikacji wszystkich placówek, któ-

re zostały umieszczone na liście rezerwowej, i podejmie ostateczną decyzję  

o uzupełnieniu naboru w celu uzyskania zakładanej w projekcie liczby 64 szkół. 

Ostatecznie, 24 lutego 2017 roku, komisja rekrutacyjna podjęła taką decyzję  

i zakwalifikowała, wobec braku kolejnych zgłoszeń, 8 szkół z listy rezerwowej, 

osiągając tym samym ustaloną w projekcie ich liczbę. Po sporządzeniu wykazu 

placówek zakwalifikowanych do udziału w projekcie komisja zakończyła pro-

ces rekrutacji. 

W podsumowaniu niniejszego podrozdziału warto podkreślić, iż rozmowy 

kwalifikacyjne prowadzone z dyrektorami aplikujących placówek były w nie-

wielkim tylko stopniu sformalizowane i w żadnej mierze nie miały charakteru 

przesłuchania konkursowego. Członkowie komisji rekrutacyjnej dbali o to, aby 

każda z nich przebiegała w przyjaznej, rzeczowej atmosferze oraz partnerskim 

klimacie, aby dawała asumpt do przyszłego, efektywnego współdziałania  

w procesie wdrażania tutoringu szkolnego w ramach realizacji projektu „Wy-

chować Człowieka Mądrego”. Z tego też względu rozmowy te służyły zebraniu, 

ważnych z perspektywy zakładanych celów projektu, danych i informacji  

o szkole, MOW-ach czy MOS-ach, a także środowisku, w którym dana placów-

ka funkcjonuje, o nastawieniu jej dyrektora do udziału w projekcie i oczekiwa-
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niach, a także potrzebach szkoły oraz MOW-ów i MOS-ów, którym wdrożenie 

tutoringu będzie sprzyjało. Wypowiedzi dyrektorów w trakcie przeprowadza-

nych z nimi rozmów ukazywały też obraz placówki w kontekście skuteczności 

jej działań, poziomu kreatywności nauczycieli, klimatu społecznego w niej pa-

nującego. Każdy dyrektor był także proszony o pisemne przedstawienie osobi-

stej wizji przewidywanych efektów wdrożenia tutoringu w swojej placówce 

oraz poinformowanie komisji o ustalonej przez niego formie gratyfikacji dla 

nauczycieli, którzy będą pełnić funkcje tutorów. Z każdej przeprowadzonej  

z dyrektorami rozmowy sporządzany był wspólnie dokument, opracowany we 

współpracy z kierownikiem badań ewaluacyjnych, pn. „Opinia komisji rekruta-

cyjnej o szkole aplikującej do projektu”. Komplet tych dokumentów został 

przekazany kierownikowi badań ewaluacyjnych do wykorzystania i ustalenia 

stanu wyjściowego niektórych czynników, ważnych z perspektywy czynionych 

później analiz. 

2.5. Przygotowanie dyrektorów placówek do pełnienia roli 

liderów szkolnych oraz promotorów zmiany edukacyjnej 

Dyrektorom szkół i placówek oświatowych uczestniczących w projekcie 

„Wychować Człowieka Mądrego” przypisywano od początku realizacji projek-

tu szczególną rolę. Nie do przecenienia było bowiem to, czy i jak dalece będą 

oni w stanie przyjąć na siebie rolę liderów i skutecznie przeprowadzić swoje ze-

społy nauczycieli-tutorów przez zmianę edukacyjną, której istotą było wdroże-

nie tutoringu szkolnego. Zakładano także, że przyjęcie i zaakceptowanie przez 

dyrektorów roli promotorów tej zmiany będzie miało znaczący i bezpośredni 

wpływ na realizację zadań ujętych w projekcie, osiągnięcie jego celów oraz 

skuteczne wdrożenie metody tutoringu w ich placówkach oświatowych. 

W kontekście powyższego, przygotowanie dyrektorów do pełnienia roli li-

derów szkolnych oraz promotorów zmiany edukacyjnej było nadrzędnym celem 

przeznaczonej dla nich formy szkoleniowej (tzw. kursu dyrektorskiego), złożo-

nej z 4 ośmiogodzinnych modułów, w łącznym wymiarze 32 godzin szkolenio-

wych. Każdy z dyrektorów miał, poprzez uczestnictwo w takim działaniu, moż-

liwość nabycia, poszerzenia, ugruntowania lub zweryfikowania swojej dotych-

czasowej wiedzy i poziomu skuteczności stosowanego w praktyce stylu kiero-

waniu zespołami ludzkimi, zarówno dzięki prezentowanym przez trenerów tre-

ściom, jak i aktywnemu udziałowi w ćwiczeniach i warsztatach oraz w prowa-

dzonych w seminaryjnej formie dyskusjach i wymianie poglądów z innymi 

uczestnikami.  

W celu zapewnienia właściwego poziomu merytorycznego tego kursu oraz 

wysokiej jakości samego prowadzenia szkoleń, trenerzy zostali wybrani spośród 

osób z największym doświadczeniem w pracy z dyrektorami szkół, z ugrunto-
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wanymi kompetencjami i doświadczeniem trenerskimi oraz ze szczegółową 

znajomością specyfiki tutoringu szkolnego. Osobą pełniącą rolę koordynatora 

procesu przygotowania programu szkoleniowego, jego przebiegu oraz realizacji 

merytorycznych celów był, z ramienia zespołu projektowego, specjalista ds. 

wdrożeń. 

Kurs dyrektorski zorganizowany został w ramach trzech zjazdów. W pierw-

szym, przeprowadzonym 20 i 21 marca 2017 roku, wzięło udział 76 z 84 zapro-

szonych dyrektorów (wśród uczestników było także kilkoro wicedyrektorów lub 

liderów zespołów tutorskich), w drugim – przeprowadzonym 11 i 12 kwietnia 

2017 roku – wzięło udział 69 z 85 zaproszonych dyrektorów i liderów, a w trze-

cim, kończącym realizację tego zadania projektowego, przeprowadzonym od  

3 do 6 lipca 2017 roku, wzięło udział 12 dyrektorów.  

Program kursu obejmował następujące moduły tematyczne realizowane  

w ciągu jednego dnia szkoleniowego z podziałem na grupy:  

 „Rozpoznawanie mocnych stron (własnych oraz współpracowników) jako 

podstawa budowania satysfakcjonujących relacji z innymi”, 

 „Tutor – mądry Dorosły. Analiza transakcyjna – narzędziem diagnozy oso-

bowości i relacji”, 

 „Zasady i style skutecznego przywództwa. Budowanie i kierowanie zespo-

łem w modelu przywództwa sytuacyjnego”, 

 „Dyrektor szkoły w roli lidera zmiany edukacyjnej”. 

Podczas dwóch pierwszych zjazdów, niezależnie od zajęć szkoleniowych, 

organizowano również plenarne spotkania robocze dla dyrektorów, pogłębiające 

dodatkowo ich wiedzę z zakresu tutoringu szkolnego oraz służące przekazywa-

niu dyrektorom merytorycznych wskazówek dotyczących adaptacji innowacji 

pedagogicznej proponowanej w projekcie przez ITS i ułatwiających im dokona-

nie wyboru konkretnej ścieżki lub ścieżek tutoringu szkolnego dostosowanych 

do potrzeb i specyfiki szkoły, MOW-u czy MOS-u. Warto w tym miejscu 

wspomnieć, że w ramach projektu WCM, z całej gamy opisanych w pierwszym 

rozdziale Raportu modeli, zaproponowana została jego uczestnikom możliwość 

wyboru i wdrożenia w swych placówkach pięciu podstawowych ścieżek/form 

tutoringu szkolnego. We wniosku TEO złożonym w MEN do konkursu ofert na 

realizację opisywanego tu zadania publicznego, w punkcie dotyczącym wdro-

żenia tutoringu szkolnego, zapisano: 

Przewiduje się trzy ścieżki wdrożenia tutoringu szkolnego – do wyboru w zależności od 

potrzeb i zainteresowań środowiska w danej szkole: 

A. Tutoring wychowawczo-rozwojowy polegający na zmodyfikowaniu systemu szkol-

nej opieki wychowawczej. Tradycyjny wychowawca klasy zostaje zastąpiony przez 

zespół złożony z dwóch lub trzech wychowawców-tutorów, którzy pracują w sposób 

zindywidualizowany. 

B. Tutoring rozwojowy realizowany przy zachowaniu w szkole tradycyjnego systemu 

wychowawstwa klasowego. W ramach zajęć dodatkowych w szkole pracuje grupa 

tutorów, którzy w sposób indywidualny wspierają ucznia w rozwoju jego mocnych 
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stron i budowaniu drogi do sukcesu. Podstawą zbudowania relacji jest wybór tutora 

przez ucznia i jego rodziców. 

C. Tutoring dydaktyczny realizowany przez nauczycieli konkretnych przedmiotów, 

którzy rozpoznając u ucznia predyspozycje do zgłębiania konkretnej dziedziny wie-

dzy, zaprasza go do indywidualnej współpracy w ramach zajęć dodatkowych (Uaktu-

alniony wniosek TEO do projektu WCM 2016, s. 7). 

W trakcie prac związanych z realizacją projektu, zespół projektowy doszedł 

jednak do wniosku, że należy spośród wymienionych powyżej form wyodrębnić 

dodatkowo dwie, które mogą okazać się interesuje dla placówek. Były to ścieżki 

tutoringu adaptacyjnego i rodzicielskiego. Ta pierwsza została przeznaczona dla 

uczniów, którzy zmagają się z doświadczeniem zmiany etapu edukacyjnego (np. 

przejściem z etapu nauczania zintegrowanego do IV klasy szkoły podstawowej). 

Propozycja ta miała charakter obligatoryjny i była realizowana na wzór tutoringu 

wychowawczo-rozwojowego. Z kolei tutoring rodzicielski był ścieżką przeznaczo-

ną dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej i służył zbudowaniu spójnej koalicji 

wychowawczej wokół ucznia (szkoły i rodziców/opiekunów). Miało to wiązać się 

ze wspieraniem rodziców/opiekunów w zadaniu wychowania dziecka, poprzez za-

proszenie ich do bezpośredniej współpracy z tutorem.  

Warsztatowe pochylenie się nad proponowanymi formami okazało się waż-

nym punktem programu kursu dla dyrektorów, którzy tym samym mogli jeszcze 

bardziej precyzyjnie projektować zakładaną zmianę. Poza tym poszczególne dni 

realizacji tego kursu stały się okazją do bliższego poznania się i nawiązania re-

lacji, a także dyskusji i wymiany poglądów nie tylko o projekcie, ale ogólnie  

o edukacji. Udzielano w ich trakcie odpowiedzi na pytania zadawane przez dy-

rektorów i wyjaśniano wątpliwości związane z projektem i jego realizacją. Ich 

uzupełnieniem było wspólne oglądanie filmów tematycznie związanych ze sty-

lami kierowania ludźmi, nowatorstwem w edukacji czy psychologią. Spotkania 

te prowadzili opiekun merytoryczny projektu oraz specjalista ds. wdrożeń,  

a także zaangażowani w kurs dyrektorski trenerzy.  

Wydaje się, że opisywany kurs przyczynił się do realizacji celu projektu po-

przez wzmacnianie w dyrektorach gotowości do przyjęcia roli lidera szkoły oraz 

promotora zmiany edukacyjnej, zbudowanie z nimi relacji opartej na zaufaniu  

i skoncentrowanej na rozwiązaniach, co mogło okazać się kluczowe dla sku-

tecznej implementacji tutoringu w placówkach uczestniczących w projekcie. 

Dyrektorzy szkół w doskonaleniu swojej roli liderskiej oraz w skutecznym za-

rządzaniu zmianą edukacyjną wspierani byli także pracą opiekunów wdrożeń, któ-

rych zadaniem było najpierw uczestniczyć w dwóch moderowanych przez dyrekto-

ra spotkaniach nt. innowacji pedagogicznej, a następnie, przez cały okres wdrażania 

tutoringu, towarzyszyć i wspierać szkoły oraz MOW-y i MOS-y w tym procesie, 

poprzez comiesięczne konsultacje z dyrektorem, superwizje indywidualne i zespo-

łowe z nauczycielami bądź wychowawcami (opisane w podrozdziale 2.7). 

We wspieranie dyrektorów placówek biorących udział w projekcie WCM,  

z racji pełnionych w nim funkcji, byli szczególnie zaangażowani: specjalista ds. 
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wdrożeń, konsultant ds. MOW-ów i MOS-ów oraz opiekun merytoryczny pro-

jektu, którzy przez cały okres wdrażania tutoringu szkolnego w placówkach ści-

śle ze sobą współpracowali, m.in. w zakresie: 

 monitorowania pracy opiekunów wdrożeń oraz utrzymywania z nimi syste-

matycznego kontaktu, omawiania i wspierania ich w rozwiązywaniu poja-

wiających się trudności, 

 opracowania procedury formalnych i merytorycznych działań, związanych  

z przygotowaniem OW do właściwego i efektywnego realizowania zadań 

określonych w projekcie, związanych z procesem wdrażania innowacji  

w placówkach, 

 utrzymywania bieżącego kontaktu z dyrektorami szkół oraz MOW-ów  

i MOS-ów, i udzielania im informacji oraz służenia radą, w miarę zgłasza-

nych przez nich potrzeb, a także merytorycznego wspierania dyrektorów we 

wszystkich sprawach związanych z wdrażaniem innowacji, 

 ustalenia, w porozumieniu z kierownikiem badań ewaluacyjnych, jednolite-

go sposobu zbierania danych i dokumentowania procesu wdrażania tutorin-

gu w celu jego właściwej ewaluacji, 

 opracowywania zestawu narzędzi, które stanowiły konkretną, merytoryczną 

pomoc dla OW oraz dyrektorów i znalazły zastosowanie w realizacji zadań 

projektowych. 

Realizacji wszystkich opisanych w powyższym podrozdziale zadań towa-

rzyszyła troska o ich właściwy poziom merytoryczny oraz systematyczne osią-

ganie zakładanych w projekcie celów i wskaźników. 

2.6. Program przygotowania nauczycieli do pracy metodą 

tutorską w ramach kursu tutorskiego 

Przygotowaniu nauczycieli do pracy metodą tutorską służyły trzy uzupełnia-

jące się zadania projektowe. Były to: 

a. 64-godzinny kurs tutorski, zawierający osiem 8-godzinnych modułów szko-

leniowych, 

b. udział nauczycieli w dwóch moderowanych spotkaniach nt. innowacji pe-

dagogicznej, których celem było zapoznanie ich z koncepcją tutoringu 

szkolnego opracowaną przez ITS (w maju i czerwcu 2017 roku),  

c. comiesięczne superwizje indywidualne oraz zespołowe prowadzone przez 

26-osobowy zespół opiekunów wdrożeń w całym okresie wdrażania tuto-

ringu w szkole, czyli od września 2017 roku do czerwca 2018 roku. 

Na wymieniony w podpunkcie „a” kurs tutorski złożyły się następujące mo-

duły tematyczne
25

:  

                                                 
25  Uwagi pomocne dla zrozumienia treści zawartych w poszczególnych modułach znajdują się  

w publikacji Poradnik tutora szkolnego wydanej pod redakcją P. Nity.  
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MODUŁ 1. Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,  

 którego celem było przedstawienie jego filozoficzno-pedagogicznych źródeł 

zawartych w personalistycznych i egzystencjalnych tezach oraz pedagogice 

dialogu Janusza Tarnowskiego, Martina Bubera, Victora Frankla, Carla Ro-

gersa oraz Janusza Korczaka, a także omówienie takich zagadnień, jak 

m.in.: tożsamość tutora, ścieżki tutoringu szkolnego i etapy procesu tutor-

skiego, opór w relacji tutorskiej oraz granica między tutoringiem a terapią. 

MODUŁ 2. Budowanie relacji oraz współpracy z rodzicami w tutoringu 

szkolnym,  

 który był skoncentrowany na zagadnieniu tworzenia dobrych, opartych na 

dialogu, szacunku i zaufaniu relacji pomiędzy tutorem i podopiecznym. 

Moduł ten zwracał uwagę na zagadnienie pozytywnego klimatu społeczne-

go i relacji interpersonalnych w szkole jako warunków rozwoju i poczucia 

bezpieczeństwa każdego ucznia, oraz na rolę wsparcia społecznego nie-

zbędnego w procesie dorastania i w wychowaniu – jako wspólnego zadania 

rodziców i szkoły, a także znaczenie empatycznej komunikacji. 

MODUŁ 3. Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie  

w pracy tutorskiej,  

 który służył podkreśleniu istoty tutoringu jako pracy na mocnych stronach 

(a nie deficytach podopiecznego) i wskazywał skuteczne metody odkrywa-

nia przez ucznia jego zasobów i potencjału, przy wsparciu ze strony tutora – 

mądrego dorosłego. 

MODUŁ 4. Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i progra-

mów ich osiągania,  

 który podkreślał znaczenie świadomego i celowego działania tutora z pod-

opiecznym i jego wpływ na wzrost wiary ucznia w siebie i jego poczucia 

własnej wartości, także wpływ na budowanie realnej samooceny przez pod-

opiecznego. Moduł ten opisywał również pięć konstytutywnych cech tuto-

rialu, omawiał rolę mocnych stron w określaniu celów, przybliżał warunek 

SMART w ich formułowaniu oraz przedstawiał korzyści z prowadzenia do-

kumentacji tutorskiej.  

MODUŁ 5. Towarzyszenie i monitorowanie realizacji planów i ścieżek rozwoju,  

 którego celem było zaprezentowanie sposobów i metod stosowanych przez 

tutora – wspólnie z podopiecznym – aby móc dokonać najbardziej zobiek-

tywizowanej oceny rozwoju ucznia. Poruszał on m.in. zagadnienie pozio-

mów, w jakich przebiega relacja między tutorem a podopiecznym, rozwijał 

wątki o kosztach podawania gotowych recept, których stosowanie w tuto-

ringu jest niewskazane, o reakcji ludzi w sytuacji pomagania, o postawach 

życiowych i o poziomach słuchania. 
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MODUŁ 6. Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pra-

cy ucznia i ewaluacja pracy tutora,  

 który koncentrował się na roli i znaczeniu wzajemności oceny tutora i pod-

opiecznego w trakcie realizacji kolejnych zadań i osiągania zakładanych ce-

lów współpracy – dla zbudowania trwałej relacji tutorskiej i wzajemnego 

uczenia się od siebie. Przedstawiał znaczenie ewaluacji jako formy wspar-

cia, a także dialogu motywującego jako jednego z narzędzi komunikacji. 

Prezentował skuteczne metody autorefleksji oraz tutorskie sposoby rozwią-

zywania problemów, opisywał ponadto przykładowe rozmowy tutorskie, 

które znajdują zastosowanie w ewaluacji pracy podopiecznego. 

MODUŁ 7. Kreatywność tutora i jego wychowanka w świetle pedagogiki  

i psychologii twórczości,  

 którego celem było zwrócenie uwagi na istotę pracy tutora z podopiecznym 

wedle triady „Integracja – Współdziałanie – Współtworzenie”; postawa ta 

skłania ucznia do kreatywności, twórczych poszukiwań i odwagi w przekra-

czaniu granic swoich rzeczywistych lub wyimaginowanych niemożności. 

MODUŁ 8. Etyka, wartości jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora,  

 który zwracał uwagę na istotę autentyzmu i osobistego przykładu w budo-

waniu przez tutora swego pedagogicznego autorytetu. 

W nawiązaniu do realizacji kursu tutorskiego zakładano, że trwałym rezul-

tatem tego działania staną się uzyskane przez nauczycieli i wychowawców wie-

dza oraz umiejętności niezbędne w pracy tutora, a w konsekwencji nabycie no-

wych kompetencji pedagogicznych, dzięki którym ich praca stać się może 

przede wszystkim źródłem satysfakcji i radości, a nie przedwczesnego wypale-

nia zawodowego. Zakładano, że uczestniczenie w tym szkoleniu powinno także 

przynieść zauważalny wzrost ich gotowości do wejścia w relacje tutorskie. 

Obok szkolenia, które stanowiło jedno z kluczowych działań merytorycz-

nych przewidzianych w projekcie, nie mniej ważne były także te, wymienione 

wyżej w podpunktach „b” oraz „c”. Udział nauczycieli i wychowawców w spo-

tkaniach nt. innowacji pedagogicznej, które w założeniu miały być prowadzone 

przez dyrektorów szkół i ośrodków wychowawczych oraz socjoterapii, z jednej 

strony dostarczał im wiedzy o tutoringu szkolnym, zaspokajał ich ciekawość  

w tym względzie oraz umożliwiał znalezienie odpowiedzi na szereg pytań  

i wątpliwości związanych z tą innowacją pedagogiczną. Z drugiej zaś – pozwa-

lał im na uświadomienie, że w procesie wchodzenia w zupełnie nową rolę tutora 

szkolnego mogą liczyć na rzeczowe i życzliwe wsparcie ze strony swego dyrek-

tora – jako lidera zmiany edukacyjnej – oraz ze strony opiekuna wdrożenia, któ-

ry w sposób profesjonalny udzielał kompetentnego i profesjonalnego wsparcia 

przez cały okres wdrażania tutoringu w ramach comiesięcznych superwizji in-

dywidualnych i zespołowych.  
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Realizacja obu tych działań projektowych w dużym stopniu potwierdziła 

przyjęte założenia. Znacząca część opiekunów wdrożeń, w comiesięcznych 

sprawozdaniach przekazywanych specjaliście ds. wdrożeń stwierdzała, że były 

to, szczególnie w odniesieniu do superwizji, bardzo pożądane i potrzebne formy 

wsparcia, z którymi nauczyciele nie mieli dotychczas do czynienia w przypadku 

wdrażania innych programów czy projektów edukacyjnych. Mimo tego, że była 

to zwykle nowość zarówno dla dyrektorów, nauczycieli, jak i części OW,  

w krótkim czasie dostrzegli oni pozytywy korzystania z takiej formy wsparcia, 

co wydaje się, że sprzyjało procesowi wdrażania tutoringu i uwidaczniania się 

zmian zachodzących w placówkach w związku z projektem WCM. Oczywiście, 

co należy jednak zauważyć, nie było to udziałem wszystkich beneficjentów pro-

jektu, na co wpływ miał cały szereg różnorodnych czynników, od osobistych 

poczynając, na organizacyjnych czy finansowych kończąc. 

2.7. Organizacja wspierania szkół w procesie wdrażania 

tutoringu – konsultacje dla dyrektorów, superwizje dla 

nauczycieli oraz wizyty studyjne 

Jak to już w kilku miejscach niniejszego rozdziału zauważono, znaczącym 

wsparciem procesu wdrażania tutoringu szkolnego w placówkach oświatowych 

uczestniczących w ramach realizacji projektu WCM były działania podejmowa-

ne przez zespół opiekunów wdrożeń. W czasie ich drugiego roboczego spotka-

nia, które odbyło się w dniach 29–30 kwietnia 2017 roku w Warszawie, mieli 

oni możliwość dokonania wyboru szkół i młodzieżowych ośrodków wycho-

wawczych oraz socjoterapii, którym mieli towarzyszyć i które mieli wspierać 

przez cały zakładany okres wdrażania tutoringu.  

Ponieważ, jak to już też zostało opisane, OW łączyli w sobie role moderato-

rów spotkań nt. innowacji pedagogicznej w szkołach/ośrodkach oraz superwizo-

rów wdrożenia tutoringu, ich kontakt z wybranymi przez siebie placówkami zo-

stał już nawiązany na przełomie kwietnia i maja 2017 roku, a więc na kilka 

miesięcy przed rozpoczęciem procesu wdrażania tutoringu. Pozwoliło to na 

wcześniejsze zapoznanie się z nauczycielami i wychowawcami, poznanie spe-

cyfiki placówki, panującego w niej klimatu oraz przyjrzenie się jej kulturze or-

ganizacyjnej, a także stylowi zarządzania placówką, którą stosował dyrektor, 

jak również na uzyskanie informacji o stosunku nauczycieli/wychowawców do 

projektu w ogóle, a do tutoringu szkolnego w szczególności, oraz ich wiedzy  

w tym względzie. Spotkania te były też okazją do udzielenia odpowiedzi na py-

tania i zgłaszane wątpliwości oraz – ważnego z psychospołecznego punktu wi-

dzenia – wsparcia dyrektora i szkoły u progu planowanej zmiany edukacyjnej. 

Zdaniem znaczącej części OW, spotkania te odegrały ważną rolę w obniżeniu 

poziomu niepewności i obaw, które zwykle towarzyszą działaniom naruszają-
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cym dotychczasowe status quo, co w równym stopniu odnosiło się do nich sa-

mych, jak i do uczestników. Łatwiejsza więc i bardziej przyjazna dzięki temu 

stała się perspektywa rozpoczęcia przez nich współpracy z placówkami, zapla-

nowana od września 2017 roku.  

Odnosząc się do kwestii organizacji owego wsparcia, polegało ono przede 

wszystkim na comiesięcznych wizytach opiekunów wdrożenia w placówkach, 

nad którymi sprawowali opiekę merytoryczną, i przeprowadzaniu: 

 dwugodzinnych konsultacji z dyrektorem placówki, których celem było 

uzyskanie informacji zwrotnej o przebiegu realizacji projektu, zauważonych 

pozytywach i pojawiających się trudnościach oraz udzielanie wsparcia dy-

rektorowi w wypracowywaniu skutecznych sposobów radzenia sobie z do-

strzeżonymi problemami, a także zachęcanie dyrektora do wyznaczania so-

bie kolejnych zadań do realizacji w okresie do następnej konsultacji, mają-

cych głównie związek z realizacją projektu, 

 superwizji zespołowych lub indywidualnych z nauczycielami przy zastoso-

waniu metod superwizyjnych, w miarę zgłaszanych przez tutorów potrzeb,  

i tutorskiego moderowania tych superwizji tak, aby to nauczyciele udzielali 

sobie nawzajem wsparcia (zespołowego), lub sprawianie – poprzez odpo-

wiednie formułowanie pytań – aby tutor sam znajdował możliwości sku-

tecznego radzenia sobie w trudnych czy budzących wątpliwości sytuacjach 

(wsparcie indywidualne). 

W celu zapewnienia właściwych od strony formalnej, organizacyjnej i meryto-

rycznej warunków do wypełniania przez opiekunów wdrożeń ich obowiązków, 

specjalista ds. wdrożeń we współpracy z opiekunem merytorycznym projektu, kon-

sultantem ds. MOW-ów i MOS-ów oraz kierownikiem badań ewaluacyjnych za-

planowali realizację i podjęcie następujących działań szczegółowych:  

 opracowanie ramowego harmonogramu merytorycznych działań opiekunów 

wdrożeń dla zapewnienia właściwego i efektywnego wypełniania przez nich 

zadań określonych w projekcie, na cały okres wdrażania tutoringu, tj. od 

września 2017 roku do czerwca 2018 roku;  

 pozostawanie do dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych uczestni-

czących w projekcie oraz opiekunów wdrożeń, w celu udzielania im nie-

zbędnych informacji lub służenia radą w miarę zgłaszanych przez nich po-

trzeb, w ramach merytorycznego wsparcia we wszystkich sprawach związa-

nych z wdrażaniem innowacji; 

 ustalenie jednolitego sposobu i form prowadzenia dokumentacji z przebiegu 

realizacji przez OW przypisanych im zadań i obowiązków, w celu zapew-

nienia właściwego monitorowania i ewaluacji procesu wdrażania tutoringu 

w danej szkole, MOW i MOS;  

 opracowanie niezbędnych narzędzi pomocniczych, ułatwiających komuni-

kację z opiekunami wdrożeń, zapewniających właściwe dokumentowanie 

ich pracy oraz usprawniających działania podejmowane przez OW. 
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Jednym z uzupełniających zadań, służących wspieraniu szkół i placówek 

wychowawczych oraz ośrodków socjoterapii uczestniczących w projekcie 

WCM, w procesie wdrażania tutoringu szkolnego, były wizyty studyjne  

w szkołach, które już miały doświadczenie w tym względzie, od lat praktykują 

tutoring oraz wyraziły zgodę na jego zaprezentowanie. W trakcie realizacji pro-

jektu okazało się jednak, że żaden z uczestniczących w nim MOW ani MOS ta-

kim doświadczeniem nie mógł się wykazać, w związku z czym placówki te po-

tencjalnie byłyby pozbawione możliwości podzielenia się między sobą swymi 

refleksjami i spostrzeżeniami uwzględniającymi ich specyfikę. Mając to na 

uwadze, konsultant ds. MOW i MOS E. Nerwińska w ramach współpracy z ni-

mi ustaliła, że tego zadania mogą podjąć się MOW w Herbach oraz MOS w 

Łomiankach.  

Wizyty studyjne ze względu na ich znaczący walor poznawczy i inspirujący 

uznano za obligatoryjne. Planowano, iż z każdej placówki w tych wizytach bę-

dzie mogło wziąć udział do 20 nauczycieli/wychowawców, w tym dyrektor.  

W wykazie placówek, które zdecydowały się na przyjęcie przedstawicieli in-

nych uczestników projektu, zaprezentowanie im swego dorobku w zakresie 

praktyki tutorskiej oraz swych dotychczasowych doświadczeń (nawet jeśli, jak 

w przypadku wspomnianych wyżej MOW i MOS, odnosiły się one tylko do 

okresu ich udziału w projekcie), znalazły się: 

 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Mal-

borku, 

 Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Arcybiskupa Juliana Antoniego 

Nowowiejskiego w Płocku; 

 ALA Autorskie Liceum Artystyczne i Akademickie w Częstochowie, 

 AGA Gimnazjum Artystyczne i Akademickie w Częstochowie, 

 ALA Autorskie Liceum Artystyczne – Liceum Plastyczne we Wrocławiu, 

 Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Szkolne Przedszkole 

w Milanówku, 

 Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym, 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Żywioły” w Skierniewicach, 

 Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Króla Dawida w Po-

znaniu, 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Łomiankach, 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, 

 Liceum Ogólnokształcące Społeczne nr 17 w Warszawie, 

 Zespół Szkół Katolickich im. św. Jadwigi Królowej w Tczewie. 

Łącznie wg stanu na koniec maja 2018 roku w wizytach studyjnych wzięło 

udział niemal 1000 nauczycieli z placówek uczestniczących w projekcie, co nie-

wątpliwie potwierdza, że zadanie to było oczekiwane przez nauczycieli, wchodzą-

cych niejako w praktykę tutorską. Dokonana ewaluacja także w odniesieniu do tego 

zadania projektowego pozwoliła na ostateczną, jakościową ocenę tych wizyt.  



 

3 

ZAŁOŻENIA EWALUACJI PROJEKTU 

Jak zauważyliśmy już w rozdziale 2.1, odnoszącym się do wymagań stawianych 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wykonawcy projektu, jednym z nich miała 

być ewaluacja podejmowanych działań. Wydaje się, że tego typu zadanie jest zupeł-

nie zrozumiałe, szczególnie w kontekście tej swoistej inwestycji. Wpisuje się to 

przecież we współczesne standardy wynikające z wymogów weryfikacji efektów 

kształcenia z wykorzystaniem kategorii tzw. rozliczalności (ang. accountability), 

która prowadzić ma „[…] do dokonywania osądu alokacji i wykorzystania środków 

(nie tylko ekonomicznych) czy dostarczenia danych dotyczących standardów i osią-

ganych rezultatów, ale nade wszystko wspomagania ustawicznego rozwoju kadry  

i programów” (B.D. Gołębniak 2003, s. 30–31), obejmujących wybranych aktorów 

sceny edukacyjnej. Owa „rozliczalność” to jednak nie tylko wskazanie na to, czy 

przyznane środki (w tym przypadku publiczne) zostały wykorzystane w efektywny 

sposób, ale także wzięcie odpowiedzialności za podejmowane działania, które mają 

przynieść efekty bezpośrednie i długerminowe w placówkach biorących udział  

w projekcie. Stąd też, z uwagi na opisaną wyżej wielowymiarowość i zakres podej-

mowanych działań, ewaluacja miała trwale towarzyszyć każdej aktywności w ra-

mach projektu, nie po to, aby kontrolować jej jakość, przyrównywać do nieistnieją-

cego wzorca, ale – idąc za Grzegorzem Mazurkiewiczem – próbować uruchamiać 

procesy refleksji, integrować informacje pochodzące z różnych źródeł
26

, wreszcie 

prowokować do dialogu i planowania działań (por. G. Mazurkiewicz 2012, s. 17), 

które mogłyby trwać w szkole już po zakończeniu projektu „Wychować Człowieka 

Mądrego”. Taka perspektywa wskazywała, że przyjęta procedura ewaluacji będzie – 

jak sam projekt – wielowymiarowa i wymagająca, szczególnie że – jak zauważają 

Sławomir Krzychała i Beata Zamorska – w placówce oświatowej „[…] nie mamy do 

czynienia z wyizolowanymi działaniami, zadaniami i sytuacjami. Stanowią one boga-

ty kalejdoskop możliwości, nakładają się na siebie, wzajemnie warunkują i modyfi-

kują” (S. Krzychała, B. Zamorska 2008, s. 23). W przestrzeni przedstawianego Ra-

portu opis przyjętych założeń ewaluacji i standardów, na których oparto się przy two-

rzeniu procedur
27

, a także wykazanie samych procedur – okazują się zatem kluczowe. 

                                                 
26  Najczęstszym tego typu źródłem wiedzy o szkole/placówce jest system egzaminów zewnętrz-

nych (por. G. Mazurkiewicz 2012, s. 32), jednakże z uwagi na specyfikę podejmowanych 

rocznych działań w ramach wdrażania tutoringu – aspekt ten nie będzie tu brany pod uwagę. 
27  Za ustalenie procedur ewaluacyjnych odpowiedzialny był Zespół Badawczy ds. Ewaluacji Pro-

jektu „Wychować Człowieka Mądrego” funkcjonujący w Akademii im. Jana Długosza w Czę-

stochowie, o którym więcej w podrozdziale 3.2. 
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3.1. Ewaluacja działań edukacyjnych i profilaktycznych 

Warto zauważyć już na wstępie, że istotnym wyzwaniem dla realizatorów 

ewaluacji stała się jedna zasadnicza kwestia, która później miała swoje odnie-

sienie w bezpośrednim kontakcie z placówkami projektu – wskazanie, czym jest 

(bądź nie jest) sama ewaluacja. Oczywiście pojęcie to nie jest obce szkołom czy 

młodzieżowym ośrodkom wychowawczym bądź placówkom socjoterapii. Te 

przecież nawykły do prowadzenia ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych, 

choćby przy realizacji licznych projektów unijnych, a także możliwości wyko-

rzystania Systemu Ewaluacji Oświaty (SEO), którego celem stało się wspoma-

ganie wdrażania nowego modelu nadzoru pedagogicznego w polskiej oświacie  

i oceny jakości pracy szkoły (http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/ – dostęp 

6.08.2018). Dotychczasowe doświadczenia placówek „z ewaluacją” mogły jed-

nak odbiegać od zakładanych działań – planowanych przy realizacji projektu 

WCM. W odróżnieniu np. od założeń SEO nie następowała tutaj weryfikacja 

tego, czy i w jakim stopniu dana placówka spełniła wymagania nakładane na 

nią przez państwo, uwagę skupiano natomiast na tym, jak placówka poradziła 

sobie z proponowaną, przyswojoną przez siebie, innowacją, umożliwiającą im-

plantację tutoringu szkolnego. Pojawiające się tu (dostrzegalne zresztą w prak-

tyce) skojarzenia ewaluacji z pojęciem „nadzór pedagogiczny” prowadzić mo-

gły z kolei do różnych reperkusji wynikających z problemu wskazania, czym 

ewaluacja może się stać. Jej pojmowanie najczęściej sytuuje się przecież na 

płaszczyźnie semantycznej między ocenianiem
28

, szacowaniem wartości
29

  

a wzmacnianiem i uzdalnianiem
30

. Z perspektywy projektu WCM bliższe oka-

zało się przyjęcie środka tego „kontinuum”, gdyż ewaluacja miała służyć z jed-

nej strony oszacowaniu wartości wdrożeń, z drugiej – wzmocnieniu placówek, 

które się na nie zdecydowały. Wartymi szczególnego rozwijania celami ewalu-

acji są przecież nie tyle działania kontrolne, sprawozdawcze i pomiarowe, ile 

wspierające, refleksyjne czy inspirujące (por. L. Korporowicz 2012, s. 55, 67),  

a w samej ewaluacji najistotniejsze może być „[…] odkrywanie i animowanie 

endogennych, a więc wewnętrznych, potencjałów rozwoju” (L. Korporowicz 

2012, s. 62).  

Jak zauważono powyżej, realizowanie działań ewaluacyjnych w edukacji 

czy profilaktyce winno zacząć się od ustalenia, czym ewaluacja sama w sobie 

jest. Tu literatura przedmiotu podpowiada różne definicje, które uwypuklają jej 

poszczególne właściwości. Dla jednych autorów istotą ewaluacji staje się kon-

                                                 
28  Interesująco o ocenianiu w tym kontekście pisze H. Mizerek – „Spotykana często maniera 

utożsamiania ewaluacji z ocenianiem prowadzi do jej wulgaryzacji, a także drastycznie ogra-

nicza możliwość wykorzystania wyników ewaluacji w praktyce” (H. Mizerek 2012b, s. 235). 
29  „Ewaluacja (fr. évaluation) – oszacowanie, określenie wartości” (J. Tokarski 1980, s. 205). 
30  Łac. ēvalescō – wyrastać, wzrastać w siłę, umacniać się, wyrastać, przechodzić w coś (J. Kor-

panty 2001, s. 251). 
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centrowanie na weryfikacji celu podejmowanego działania. W tym względzie 

ewaluacja będzie rozumiana jako proces  

[…] określania, do jakiego stopnia zadania oświatowe zostały zrealizowane. Przy czym 

zadania [te definiowane są – dop. autorzy] jako pożądane zmiany w zachowaniach 

uczniów (R. Tyler, za: E. Potulicka 2003, s. 18).  

Inni autorzy skupiają się na tym, iż ewaluacja ma służyć określeniu warto-

ści opisywanego działania. Na ten aspekt zwracają uwagę Leszek Korporowicz, 

dla którego  

Ewaluacja to refleksyjne rozpoznanie wartości konkretnego działania lub obiektu na 

podstawie przyjętej metody i kryteriów, w wyniku uspołecznionego procesu, którego ce-

lem jest jego poznanie, zrozumienie i rozwój (L. Korporowicz 2012, s. 64),  

oraz Henryk Mizerek, który dostrzega w niej „[…] proces odkrywania war-

tości (często ukrytych) w ludzkim działaniu” (2012a, s. 47). Idąc dalej, na inte-

resujący aspekt ewaluacji zwraca uwagę Jagoda Latkowska, podkreślając, że 

jest ona nie tylko końcową oceną wartości, gdyż  

Ewaluacja to również, a może przede wszystkim, towarzysząca projektom pragmatyczna 

refleksja – myślenie i działanie na rzecz zwiększania sprawstwa i sensu (J. Latkowska 

2014, s. 3).  

Wydaje się, że owo poczucie sensu wynika z pozyskiwania i porządkowa-

nia danych, dla wielu bowiem autorów  

Podstawowym zadaniem ewaluacji jest gromadzenie i komunikowanie wiedzy pozwala-

jącej na sensowne orzekanie o wartości działania. Wiedza, którą gromadzi się, respektu-

jąc surowe rygory metodologiczne obowiązujące w naukach społecznych, pełni wiele 

funkcji. Spośród nich najważniejszą jest dostarczanie danych do refleksji (H. Mizerek 

2012 a, s. 46).  

To także działania służące podejmowaniu decyzji istotnych dla przyszło-

ści, co w bardzo wyraźny sposób sugeruje Zbigniew Gaś, pisząc, że  

Ewaluacja to systematyczne gromadzenie informacji o programie w celu umożliwienia 

podejmowania decyzji o przyszłości programu (np. kontynuacji, replikacji, modyfikacji, 

zaniechaniu) (Z. Gaś 2006, s. 203).  

Co ciekawe, interesującą i łączącą wszystkie wymienione wątki jest defini-

cja uznana przez MEN, dla którego przez ewaluację należy rozumieć  

[…] proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości 

działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzysty-

wane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości 

organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub 

placówce (Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedago-

gicznego, § 2. p. 5). 
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Odnosząc się do poczynionego tutaj przeglądu definicji ewaluacji, należy 

zaznaczyć, że ich brzmienie jest wynikiem jej ewolucji. Sama ewaluacja to zja-

wisko datowane na 2 poł. XX wieku (por. H. Mizerek 2012a, s. 41), bądź nawet 

na jego początek (por. E. Potulicka 2003, s. 17), gdzie wspierać miała naukowe 

zarządzanie tak w przemyśle, jak później w edukacji. Przy czym od tego czasu 

praktyka, a przede wszystkim efekty podejmowanych działań ewaluacyjnych, 

pokazały, że można wyróżnić aż pięć etapów jej rozwoju, którymi są: pomiar  

(I generacja), wychodzący poza zbieranie mierzalnych danych opis (II genera-

cja), koncentracja ewaluacji na efektach badanych działań dla zarządzania i or-

ganizacji (III generacja), ewaluacja dialogu i demokracji zapraszająca do współ-

tworzenia wniosków wszystkie zainteresowane strony (IV generacja), aż po 

ewaluację respektującą wymogi społeczeństwa wiedzy (V generacja) (por.  

L. Korporowicz 2012, s. 62–63). Tym sposobem działania ewaluacyjne były 

ubogacane szeregiem różnych rozwiązań i punktów odniesień, które w osta-

teczności przyczyniały się do zmiany ról ewaluatorów i podmiotów ewaluacji. 

To powoduje, że – idąc za Leszkiem Korporowiczem – ewaluacja osadza się 

ostatecznie na rzeczywistości konkretnego podmiotu, konkretnej placówki.  

Takie zakorzenienie procesu ewaluacyjnego stanowi o tożsamości ewaluacji, jeśli nie 

ma się ona przeistoczyć w zwykłe badania, a trzeba o tym pamiętać, ponieważ bardzo 

trudno byłoby je obronić, gdyby miały odpowiadać poprawnościom i rygorom badań 

naukowych właściwym badaniom socjologicznym czy pedagogicznym. Ewaluacja nie 

jest badaniem naukowym, choć posługuje się metodami naukowymi w takim stopniu,  

w jakim jest to tylko możliwe. Jest to jedno z najczęściej spotykanych nieporozumień, 

które odbiera ewaluacji jej własną tożsamość społeczną, zawsze nakierowaną na kon-

kretny obiekt, a nie zmierzającą do odkrywania ogólnych prawidłowości, praw o zasięgu 

ponadindywidualnym (L. Korporowicz 2012, s. 61–62).  

Należy zaznaczyć, że zdanie cytowanego tu autora ma bardzo duże znacze-

nie dla projektowania i realizacji procedury ewaluacyjnej, o czym zresztą bez-

pośrednio przekonali się jej wykonawcy. Dynamika projektu „Wychować 

Człowieka Mądrego” – z uwagi na współpracę z „żywą tkanką” przedstawicieli 

szkół, MOW-ów i MOS-ów, jego zleceniodawców (MEN) i realizatorów – 

sprawiła, że podejmowane przez zespół ewaluatorów kroki musiały być adap-

towane do częstokroć zmieniających się warunków. Poczucie braku wpływu
31

, 

zastępowane było jednak przez nich poczuciem odpowiedzialności za stworze-

nie jak najlepszego procesu zbierania danych, który uwzględniałby zapewnienie 

jego uczestnikom poczucia bezpieczeństwa budowanego na wzajemnym zaufa-

niu (por. G. Mazurkiewicz 2012, s. 33). Pomocne w tym były przyjęte w prak-

tyce i opisane w literaturze przedmiotu rodzaje ewaluacji. Wymienił je m.in. 

                                                 
31  Występowanie owego poczucia zauważyli S. Krzychała i B. Zamorska, którzy stwierdzili, że  

„W praktyce badacz działa ograniczony wymaganiami czasowymi, celowym określeniem środków, 

konfrontowany jest z oczekiwaniami polityków, administracji i realizatorów projektów. Nie ma 

możliwości pełnego i celowego doboru próby do badań” (S. Krzykała, B. Zamorska 2008, s. 36). 
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Zbigniew Gaś, wskazując, że wyróżniamy: ewaluację celów (która ma wyka-

zać, czy przyjęte cele programu zostały osiągnięte), ewaluację procesu (odno-

szącą się do sposobu realizacji programu, opisującą, co spowodowało, że jego 

cele zostały, bądź też nie zostały, osiągnięte, zwracając uwagę na potrzeby 

uczestników, kompetencje realizatorów oraz ich opinie o programie), a także 

ewaluację wyników (wykazującą, jakie korzyści uczestnicy wynoszą z programu 

profilaktycznego w postaci ich wiedzy, umiejętności postaw, jakie są skutki jego 

zastosowania i jakie są wskaźniki owych skutków) (por. Z. Gaś 2006, s. 203–

205). Nieco inaczej ujmuje ten podział Jagoda Latkowska w publikacji przyjętej 

za podręcznik ewaluacji wewnętrznej programów profilaktycznych. Wskazuje 

ona, że ewaluacja procesu ma koncentrować się na ocenie jakości podejmowa-

nych działań, określeniu stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników, a także je-

go adekwatności względem grupy beneficjentów (wydaje się zatem, że tak ujęta 

ewaluacja procesu obejmuje wskazaną przez Gasia ewaluację celu). Następnie 

Autorka wyróżnia ewaluację wyniku, koncentrującą się na badaniu efektów i ob-

serwacji obecności zakładanej zmiany. Co ważne, Latkowska wskazuje także na 

obecność ewaluacji formatywnej, która realizowana jest z myślą o udoskonala-

niu programu (por. J. Latkowska 2014, s. 5). Należy zaznaczyć, że te rozróżnienia 

okazały się istotne dla precyzowania celów realizowanej w projekcie procedury 

ewaluacji, której ostateczny kształt został opisany w poniższym podrozdziale. 

3.2. Przyjęta procedura ewaluacji  

Jak zauważa Henryk Mizerek, ewaluację należy projektować w taki sposób, 

[…] by w powszechnym rozumieniu stała się [...] zbiorowym procesem autorefleksji nie 

tylko nad skutecznością działania, ale również nad wartością jego celów i efektów  

(H. Mizerek 2012a, s. 48).  

To swoiste wyzwanie z pewnością przyświecało twórcom procedury ewalu-

acyjnej przyjętej w projekcie „Wychować Człowieka Mądrego”. Warto już na 

wstępie określić, kim byli owi twórcy.  

Na mocy umowy konsorcyjnej zawartej przez Towarzystwo Edukacji 

Otwartej z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, w uczelni mógł za-

cząć funkcjonować zespół badawczy ds. ewaluacji projektu WCM, pod kierun-

kiem dr Adrianny Sarnat-Ciastko (wieloletniego badacza tutoringu). Powołanie 

zespołu wiązało się z zaproszeniem innych badaczy, którzy widzieli siebie jako 

narzędzia do zbierania informacji nt. wartości przypisywanych działaniu, byli 

osobami posiadającymi kompetencje metodologiczne, ale także społeczne
32

, po-

                                                 
32  O tym wspomina także L. Korporowicz, pisząc, że badacze powinni „[…] oprócz znajomości 

warsztatu badawczego, dysponować odpowiednią wyobraźnią społeczną, umiejętnościami in-

terakcyjnymi, animacyjnymi i komunikacyjnymi” (L. Korporowicz 2012, s. 58). 
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zwalające im na wejście w relacje z osobami funkcjonującymi w badanych pla-

cówkach, jak również wykazującymi się umiejętnością czytelnego formułowa-

nie wniosków oraz elastycznością pozwalającą dopasować się do zmiennych 

warunków realizacji projektu i funkcjonowania placówek (por. H. Mizerek 

2012a, s. 46). W zespole badawczym, na różnym etapie jego pracy, byli obecni: 

prof. AJD, dr hab. Jarosław Jagieła (pedagog, psychoterapeuta, kierownik Ze-

społu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej), dr Zbigniew Łęski 

(pedagog, badacz nowych mediów), dr Anna Pierzchała (pedagog, terapeuta pe-

dagogiczny, badacz zjawiska pasywności w szkole), dr Dorota Gębuś (pedagog, 

socjolog, badacz rodziny, zajmujący się pedagogiką twórczości), Beata Zajęcka 

(pedagog, wieloletni badacz efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych),  

dr Anna Irasiak (pedagog, prowadząca badania w zakresie wielokulturowości  

i kształcenia nauczycieli) – jako przedstawiciele AJD, a także dr Agnieszka 

Zembrzuska (filozof, pedagog, badacz aspektów związanych z poradnictwem, 

wielokulturowością oraz tutoringiem), dr Maria Sitko (pedagog, badacz tutorin-

gu) – obie z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, dr Katarzyna Nowak (psycholog, 

psychoterapeuta, badacz jakości życia) z Uniwersytetu Technologiczno-Huma- 

nistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz mgr Sławomir Kania 

(pedagog, badacz oddziaływań profilaktyki pozytywnej) z Uniwersytetu Opol-

skiego. Wymieniona tu grupa mogła zaoferować zestaw uzupełniających się 

kompetencji i zainteresowań badawczych, który wpisywał się w realizowaną  

w ramach WCM działalność. Warto podkreślić, że podstawowymi celami funk-

cjonowania zespołu badawczego było: 

 dokonanie wyboru zmiennych służących weryfikacji efektywności prowa-

dzonych działań projektowych (tu przede wszystkim szkoleń i opieki wdro-

żeniowej), a także implementowanego tutoringu w placówkach; 

 operacjonalizacja przyjętych zmiennych, w tym określenie procedur i stwo-

rzenie zestawu narzędzi do realizacji badań ewaluacyjnych; 

 przeprowadzenie badań; 

 analiza i interpretacja zebranych danych; 

 stworzenie niniejszego Raportu, a także tzw. raportów indywidualnych udo-

stępnionych poszczególnym placówkom. 

Podejmowane przez zespół działania w dużej mierze wpisane były już w za-

rysowane ramy wniosku konkursowego do MEN oraz przyjęty kosztorys obej-

mujący m.in. prace ewaluacyjne. Na przykład w punkcie 6. wniosku jednym ze 

wskazanych do realizacji celów było:  

Objęcie ewaluacją wszystkich kursów tutorskich oraz wdrożeń zaplanowanych w pro-

jekcie, jak również stworzenie diagnozy potrzeb w placówkach wdrażających tutoring 

szkolny.  

Zatem ta „kanwa” była w trakcie prac zespołu badawczego wypełniana tre-

ścią. Ważnym wyzwaniem dla podjętych przez zespół badawczy aktywności 

okazał się również czas, gdyż terminarz projektowy nie pozwalał na żadne 
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opóźnienia, a ilość towarzyszących mu wydarzeń wymagała ciągłej ewaluator-

skiej czujności i obecności. Równie istotny i odczuwalny przez członków ze-

społu badawczego okazywał się brak możliwości kontrolowania wszystkich 

aspektów związanych z prowadzonymi działaniami, które musiały być dosto-

sowywane do bieżących możliwości uczestników projektu (dla ewaluatorów by-

li to zarówno członkowie zespołu projektowego, komisji rekrutacyjnej, trene-

rzy, opiekunowie wdrożeń, jak i dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy czy 

uczniowie/wychowankowie placówek projektowych i ich rodzice). Dla nich 

ewaluacja miała stać się ważnym elementem realizacji projektu, ale nie naj-

istotniejszym – dla członków zespołu, przyzwyczajonych do realizacji nauko-

wych projektów badawczych, było to swoistym wyzwaniem. 

W toku przygotowania działań ewaluacyjnych dla projektu WCM istotnym 

punktem odniesienia okazało się poszukiwanie standardów przypisanych tego 

typu działalności. Wspomina o nich m.in. Z. Gaś, wyróżniając: standardy uży-

teczności (dające możliwość wykorzystania wyników ewaluacji), wykonalności 

(określające możliwości jej realizacji z perspektywy efektywności finansowej, 

ale również wolności od nacisków zewnętrznych), poprawności (w odniesieniu 

do prawa, kodeksu etycznego, a także szacunku do potrzeb każdej ze stron ewa-

luacji) i dokładności (rzetelnego określenia wartości ewaluowanego podmiotu) 

(Z. Gaś 2006, s. 209–210). Nieco inne założenia, warte tutaj przywołania, zosta-

ły przyjęte w trakcie realizacji Systemu Ewaluacji Oświatowej
33

. Uznano wów-

czas, że te będą w pełni demokratyczne, transparentne, elastyczne i zespołowe 

(G. Mazurkiewicz 2012, s. 26–27). Warto odnieść te założenia do prezentowa-

nej tutaj procedury ewaluacyjnej, aby wskazać tym samym jej specyfikę.  

I. Ewaluacja w projekcie „Wychować Człowieka Mądrego” była częściowo 

demokratyczna. Zgodnie z przyjętymi we wniosku konkursowym założe-

niami, badania w placówkach miały objąć minimum 70% uczestników pro-

jektu (tutorów, podopiecznych tutorów i dyrektorów), a także wszystkich 

wykonawców zadań projektowych (m.in. trenerów czy opiekunów wdro-

żeń). Założono jednak, że w ewaluacji będą mogli uczestniczyć, jeśli będą 

chcieli, rodzice uczniów/wychowanków zaangażowanych w projekt. Bada-

nia nie nogły być zatem skierowane do wszystkich chętnych członków śro-

dowiska każdej z placówek. 

II. Przyjęta procedura ewaluacyjna była, zgodnie z przyjętą intencją, w znacz-

nym stopniu transparentna. W pierwszej kolejności o przebiegu ewaluacji 

zostali dokładnie poinformowani członkowie zespołu projektowego oraz 

trenerzy – nastąpiło to podczas jednego ze zjazdów trenerskich, który odbył 

się jeszcze w 2016 roku. Taka sama sytuacja dotyczyła dyrektorów placó-

wek, którzy mieli okazję uczestniczyć w kursie dyrektorskim wiosną 2017 

                                                 
33  Odwołanie się do tego doświadczenia ma swoje uzasadnienie choćby w tym, że zgodnie z da-

nymi ze strony https://www.npseo.pl/ w realizowanej prze SEO ewaluacji wzięło udział ponad 

32 tysiące szkół. 
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roku. Wówczas dostali oni bardzo wyraźne wskazówki dotyczące planowa-

nych działań i ich harmonogramu. Istotną dla ww. grup okazywała się infor-

macja o przebiegu badań ewaluacyjnych realizowanych za pośrednictwem 

osobnej strony internetowej (https://wp.ajd.czest.pl/tutoring_ewaluacja) i zin-

tegrowanej z nią platformy Lime-Survey pozwalającej na realizację badań 

internetowych, gdyż w większej części w takiej formule miały być one re-

alizowane (choćby z uwagi na ich skalę). Podczas spotkań przekazywana 

była instrukcja logowania się na stronę, a także podawane były odpowiednie 

dane logowania. Co istotne, aby nie zakłócić samego procesu zbierania da-

nych, badanym prezentowano jedynie formę narzędzi badawczych, ale nie 

omawiano ich merytorycznej zawartości, która przez ten czas była dopra-

cowywana w zespole badawczym. 

III. Procedura ewaluacyjna okazała się elastyczna na etapie dopasowywania opra-

cowywanych narzędzi badawczych do poszczególnych grup odbiorców. 

Uwzględniano ich możliwości rozwojowe (uczniowie), a także posiadany czas. 

W ten sposób opracowano np. cztery – różnorodne pod kątem trudności i tła 

zadawanych pytań – kwestionariusze, odpowiednio dla uczniów klas I–III, IV–

V szkoły podstawowej, uczniów z klas VI–VII i starszych ze szkół ponadgim-

nazjalnych, a także wychowanków MOW-ów i MOS-ów. Uwzględniano także, 

aby kwestionariusze on-line były udostępniane przez optymalny okres tak, aby 

badani mogli wybrać właściwe dla siebie miejsce i moment ich uzupełnienia.  

IV. Realizowanie działań ewaluacyjnych, w których wzięło udział kilkanaście 

tysięcy osób, nie mogło obyć się bez pracy zespołowej. Podjęcie takiej ak-

tywności wiązało się z zaangażowaniem przedstawicieli placówek do udzie-

lania wsparcia i przede wszystkim uczestniczenia w prowadzonych bada-

niach. Wymagało to decyzji o realizacji części działań w formule on-line, na 

co wpływ miała także ograniczona liczba samych ewaluatorów, którzy po-

jawili się osobiście jedynie w osiemnastu losowo wybranych placówkach, 

gdzie prowadzili obserwacje ich funkcjonowania oraz wywiady grupowe  

z tutorami, podopiecznymi tutorów bądź rodzicami. Warto zaznaczyć, że 

wsparcia zespołowi badawczemu udzielał zespół projektowy, przekazując 

na bieżąco np. harmonogram realizowanych szkoleń bądź informacje  

o zmianach w ich organizacji. Dodatkowo w każdej z placówek projekto-

wych troskę o przebieg ewaluacji wyrażał jej dyrektor bądź kierownik kursu 

powołany do wpierania organizacji kursów tutorskich w szkołach.  

Należy zaznaczyć, że powyższe informacje jedynie sygnalizują przebieg re-

alizowanych działań; opierał się on na konkretnych wytycznych teorii Donalda 

Kirkpatrcka, służącej m.in. do ustalania efektywności szkoleń (J. Woźniak 

2012, s. 52), jak i programów edukacyjnych i rozwojowych (J. Latkowska 2014, 

s. 23). Wg tej teorii, ocena efektywności może występować na czterech pozio-

mach, które składają się na swoisty łańcuch przyczynowo-skutkowy (J. Woź-

niak 2012, s. 71). W tym względzie mierzone są następujące elementy: 
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I. poziom reakcji uczestników na podejmowane działania (np. wg opinii nt. 

szkolenia); 

II poziom uczenia się – poprzez obserwowanie możliwej zmiany w poziomie 

wiedzy, umiejętności bądź postaw uczestników; 

III. poziom zastosowania – poprzez obserwowanie możliwej zmiany w zacho-

waniu bądź postawach uczestników, wynikającej z transferu zdobytej wie-

dzy i umiejętności do codziennej praktyki;  

IV. poziom efektów uczestnictwa w danym działaniu – badanie wpływu na or-

ganizację, instytucję, w której funkcjonują uczestnicy owych działań, w tym 

analiza rozwiązania istniejących problemów, dla których podejmowane były 

dane działania (por. J. Woźniak 2012, s 53–54; J. Latkowska 2014, s. 24). 

Jagoda Latkowska zwróciła uwagę na pewien brak we wskazanym modelu, 

a mianowicie poziomu określonego przez nią mianem podstawowego, bądź po-

ziomu „0”, który w pewnym sensie odnosiłby się do ewaluacji procesu (opisy-

wanej w poprzednim podrozdziale), a dotyczyłby tzw. twardych rezultatów po-

dejmowanych działań, takich jak frekwencja udziału uczestników w projekcie 

bądź liczba zrealizowanych zadań (por. J. Latkowska 2014, s. 25–26). Z uwagi 

na wartość tego poziomu, choćby w kontekście monitoringu podejmowanych 

zadań, został on uwzględniony i dołączony do opisywanego wyżej modelu Kir-

kpatricka. W ten sposób odniesienie się do 5 poziomów ewaluacji z uwzględ-

nieniem harmonogramu działań w projekcie pozwala na zilustrowanie przyjętej 

w projekcie WCM procedury ewaluacyjnej, co prezentuje tabela 2. 

Tabela 2. Poziomy ewaluacji w odniesieniu do etapów realizacji działań projektowych 

 

Etapy realizacji działań projektowych 

Rekrutacja  

placówek 

Szkolenia dyrekto-

rów i nauczycieli 

(wychowawców) 

Wdrożenie tutoringu 

Opieka  

wdrożeniowa 
Realizacja innowacji 

Poziom 

ewaluacji 
0 I/II II/III II/III/IV 

Cel  

ewaluacji 

Zebranie wstęp-

nych informacji  

o placówkach 

wskazujących 

również na ich 

potrzeby 

Ustalenie reakcji 

uczestników na pro-

ponowane działania, 

a także ich gotowości 

do ich realizacji 

Zebranie opinii  

o stosowanym tu-

toringu przez 

uczestników 

szkoleń 

Określenie efektów 

wprowadzanego wdro-

żenia 

Źródło: opracowanie własne. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zaznaczyć, że działania ewaluacyjne 

przypisane poziomowi „0” realizowane były w największym stopniu podczas re-

krutacji placówek do projektu. Moment ten stwarzał okazję do nawiązania pierw-

szego kontaktu z przedstawicielami danych szkół, MOS-ów bądź MOW-ów, jego 
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efektem było zebranie wstępnych informacji o placówkach (o ich wielkości, ro-

dzaju, umiejscowieniu, nastawieniu do projektu, potrzebach czy obrazie ich 

środowiska). Dokonywała tego (po konsultacji z kierownikiem badań ewalu-

acyjnych) komisja rekrutacyjna, uzupełniając stworzony na potrzebę rozmów  

z dyrektorami kwestionariusz ankiety „Opinia Komisji Rekrutacyjnej o szkole 

aplikującej do projektu”. Dzięki temu pojawiły się pierwsze dane o placówkach, 

pozwalające tworzyć ich indywidualny obraz. 

Kolejnym momentem uwzględnionym w procedurze ewaluacyjnej były re-

alizowane szkolenia dla dyrektorów (kurs dyrektorski) i nauczycieli/wycho- 

wawców (szkolenia tutorskie). Pozwalały one na uchwycenie dwóch poziomów 

ewaluacji – pierwszego określającego poziom reakcji uczestników na tego typu 

spotkania (m.in. ich opinie o szkoleniach, projekcie, pracy trenerów), a także 

poziom uczenia się. W przypadku tego drugiego poziomu nie tyle istotne było 

ustalenie, czy uczestnikom szkoleń wzrosła wiedza bądź umiejętności (nie wy-

konywano testu wiedzy ani nie sprawdzano ich umiejętności, które de facto 

miały być weryfikowane poprzez czynny udział uczestników w realizacji wdro-

żeń przy okazji ewaluacji III i IV poziomu), ile zwrócenie uwagi na postawy, 

dla których wskaźnikiem była m.in. gotowość do wejścia w relację tutorską.  

Z uwagi na to, że szkolenia zazwyczaj realizowane były w znacznych odstępach 

czasowych, „zahaczając” o realizację samego wdrożenia – obserwacja tego 

konkretnego aspektu nabierała kluczowego znaczenia. Co też istotne, skala re-

alizowanych działań badawczych, skierowana do wszystkich ich uczestników, 

nie pozwalała określić, jaki był początkowy poziom wiedzy i umiejętności tu-

torskich uczestników kursów. To zatem też stanowiło argument, aby koncen-

trować się na ich postawach oraz ostatecznych efektach ich prac. 

Poszukując sposobu na dostrzeżenie zmiany w funkcjonowaniu uczestni-

ków szkoleń w ich codziennej szkolnej/ośrodkowej praktyce (która odnosiłaby 

się do poziomu III ewaluacji – poziomu zastosowania), zespół badawczy zde-

cydował się skorzystać z kilku możliwości. Z jednej strony chodziło o zebranie 

opinii samych zainteresowanych, ich podopiecznych bądź przełożonych. Istot-

nych informacji dostarczali także opiekunowie wdrożeń pełniący m.in. rolę su-

perwizorów w placówkach projektowych, a zatem osoby, które „[…] mają oka-

zję często obserwować uczestników szkolenia” (J. Woźniak 2012, s. 63) i tym 

sposobem dostrzegać ewentualne zmiany w ich zachowaniu. Ważną rolę ode-

grali także badacze, którzy – niestety, na mniejszą skalę, bo tylko w 18 losowo 

wybranych miejscach – mogli przeprowadzić obserwacje bezpośrednie.  

Badanie poziomu efektów realizowanych działań (poziom 4) stanowiło 

najbardziej skomplikowany i rozbudowany etap procedury ewaluacyjnej. Zało-

żono bowiem, że zgodnie ze standardami przyjętymi na tym etapie badań zosta-

nie wykorzystana procedura pretest i posttest
34

, która miała być skierowana do 

                                                 
34  J. Latkowska określa ten schemat mianem pre-eksperymentalnego (2014, s. 17). 
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wszystkich tutorów i ich podopiecznych. Z uwagi na kluczowe dla tego Ra-

portu informacje dotyczące przyjętej metodologii realizowania tego etapu 

ewaluacji, dokładne jej wyjaśnienie znajdzie się w rozdziale 4. Ten etap miał 

na celu swoiste rozstrzygnięcie, wskazujące nie tylko na to, czy projekt został 

zrealizowany, czy odpowiedział na potrzeby uczestników, czy był stosowany, 

ale nade wszystko – czy przyniósł zakładane efekty w postaci dostrzegalnej 

zmiany funkcjonowania tutorów, ich podopiecznych oraz placówek. Stąd też 

konieczne było jego rozłożenie w czasie, aby móc wykonać obserwacje na po-

czątku (pretest) i końcu (posttest) wdrożenia. Wydaje się, że dopiero tego typu 

procedura i ten poziom ewaluacji  

[…] pozwala zidentyfikować, co jest skuteczne w programie, co nie jest skuteczne,  

a tym samym możliwe staje się udoskonalenie programu i w efekcie zapewnienie 

uczestnikom najwyższej jakości usług (Z. Gaś 2006, s. 202); 

 – co też zresztą wskazuje na dodatkową obecność ewaluacji formatywnej.  

Oparcie się o przyjęty i opisany powyżej wzór realizacji działań ewaluacyj-

nych jedynie zapowiada, lecz nie wskazuje precyzyjnie na postawione przez ze-

spół badawczy założenia metodologiczne, które odnosiły się do przyjętych ce-

lów, problemów badawczych, wykorzystywanych technik i narzędzi zbierania 

danych. Te ujęte zostały zbiorczo w tabeli 3. 

Tabela 3. Metodologiczne ujęcie przyjętej procedury ewaluacyjnej 

Przyjęta metodologia badań ewaluacyjnych 

Cel badań ewaluacyjnych 

Weryfikacja realizacji projektu „Wychować Człowieka Mądrego. 

Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z za-

stosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytyw-

nej problemów w polskiej szkole” 

Cele szczegółowe 

1. Zebranie wstępnych informacji o placówkach – wskazujących 

również na ich potrzeby* 

2. Ustalenie reakcji uczestników na proponowane działania, a także 

gotowości do ich realizacji 

3. Zebranie opinii o tutoringu stosowanym przez uczestników szko-

leń 

4. Określenie efektów wprowadzanego wdrożenia 

Problematyka 

badawcza 

p
o

zi
o

m
 e

w
al

u
ac

ji
 

„0” 
Czy i w jakim stopniu założone działania zostały zrealizowane? 

Jaki jest obraz placówek, które przystąpiły do projektu? 

I Jaki był odbiór działań projektowych wśród jego uczestników?  

II 
Jakie zmiany zaobserwowano wśród uczestników projektu (tutorów, 

dyrektorów placówek)? 

III 
Czy i w jakim stopniu uczestnicy projektu (tutorzy) wykorzystują 

zdobyte kompetencje w praktyce? 

IV 

Czy nastąpiły oczekiwane rezultaty w postaci zmian funkcjonowania 

uczestników projektu w placówkach (tutorów i ich podopiecznych 

biorących udział w projekcie)?** 
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Tabela 3. Metodologiczne ujęcie przyjętej procedury ewaluacyjnej (cd.) 

Przyjęta metodologia badań ewaluacyjnych 

Metody i techniki  

badawcze 

Sondaż diagnostyczny***, wywiad grupowy, obserwacja, analiza lite-

ratury, procedura pretest–posttest 

Narzędzia służące  

gromadzeniu danych 

Kwestionariusze ankiet dla komisji rekrutacyjnej, uczestników szko-

leń, trenerów, opiekunów wdrożeń, dyrektorów, dyspozycje do wy-

wiadów, „karta obserwacji”, zestaw kwestionariuszy „Ja w mojej 

szkole/placówce” dla tutorów i podopiecznych tutorów, kwestiona-

riusz „Tutoring w szkole/placówce mojego dziecka” dla rodziców. 

*  Cel ten – wskazany we wniosku, jako jedno z zadań ewaluacyjnych – z uwagi na ramy niniejsze-

go Raportu, przede wszystkim został zrealizowany w raportach indywidualnych przekazanych 

placówkom. W niniejszej publikacji, uzyskane obserwacje zostały jedynie zasygnalizowane. 
**  Dokładny opis problemu wraz z ustaleniem szczegółowej metodologii zastosowanej do okre-

ślenia owej zmiany znajduje się w rozdziale IV. 
*** Sondaż diagnostyczny jest metodą wykorzystywaną do celów opisowych, wyjaśniających  

i eksploracyjnych (E. Babbie 2009, s. 275–276.) To sposób „[…] gromadzenia wiedzy o inte-

resujących badacza zjawiskach, zdarzeniach czy procesach zachodzących w środowisku spo-

łecznym, w oparciu o sondowanie opinii i poglądów osób dobranych z określonego punktu 

widzenia” (A.W. Maszke 2008, s. 172). 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak można zauważyć, przy opracowaniu powyższych założeń zespół ba-

dawczy sięgnął po dorobek metodologii badań społecznych, przy czym uznał, 

że zostaną użyte tutaj dwa porządki badawcze pozwalające na analizy ilościowe 

i jakościowe, co też jest wykorzystywane w tego typu przedsięwzięciach (por. 

B. Ciężka 2012, s. 278–279). Co jednak istotne, w większości posłużono się ba-

daniami ilościowymi pozwalającymi ująć w analizach statystycznych skalę opi-

sywanego tutaj projektu. Badania jakościowe (realizowane poprzez obserwację, 

analizę dokumentów i wywiady grupowe) miały na celu uzupełnienie badań ilo-

ściowych/pomiarowych, po to, by skoncentrować się na indywidualnych kon-

tekstach – niemierzalnych i niedostrzegalnych z pułapu kwestionariuszy (por.  

S. Krzychała, B. Zamorska 2008, s. 29). Warto zauważyć, że w projekcie wyko-

rzystywano autorskie narzędzia badawcze, które zostały zaprojektowane na po-

trzeby ewaluacji, przy czym część z nich (zestawy kwestionariuszy do badania 

efektywności tutoringu) były zweryfikowane pod kątem ich jakości pomiaru 

przez sędziów kompetentnych i pilotaż, co umożliwiło w dużym stopniu zwery-

fikowanie ich trafności i rzetelności (por. System rekomendacji programów pro-

filaktycznych i promocji zdrowia 2010, s. 24). 

Należy przyznać, że zawarte w tabeli 3. zestawienie jest pozbawione jeszcze 

jednego, istotnego z perspektywy metodologii, aspektu – wskazania zmiennych, 

a także wskaźników  

[…] które pomagają trafnie określić informacje, jakie powinny być gromadzone do 

udzielania odpowiedzi na pytania ewaluacyjne (Z. Gaś 2006, s. 214). 
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 Te bowiem są – jak zauważa dalej Z. Gaś –  

[…] udokumentowaniem zmian pojawiających się w zakresie wiedzy, cech osobowości 

zachowań, postaw, relacji międzyludzkich, kompetencji społecznych itd. (Z. Gaś 2006, 

s. 214).  

A zatem wśród zmiennych niezależnych
35

 ujętych w badaniach ewaluacyj-

nych znalazły się, m.in.: umiejscowienie placówki, jej typ, wielkość, deklaro-

wana przez dyrektora ocena szkoły, a także jej środowiska (w tym poziom reje-

strowanego w nim bezrobocia), poziom zaangażowania dyrektora szkoły, reali-

zacja tutoringu (wybrana ścieżka tutoringu), staż pracy nauczycieli/wycho- 

wawców, rodzaj realizowanego przez nich przedmiotu, płeć tutorów i pod-

opiecznych tutorów, wiek bądź klasa, do której uczęszczają podopieczni. Z ko-

lei wśród zmiennych zależnych znalazły się, m.in.: postawy badanych wzglę-

dem szkoleń i wdrożenia, kompetencje tutorskie, klimat szkoły, postawa twór-

cza, strategie pasywne i pozycje życiowe
36

. Wskaźnikami były dane uzyskane  

z poszczególnych kwestionariuszy bądź ankiet, tj. np.: ocena środowiska pla-

cówki, poziom satysfakcji z udziału w szkoleniu, poziom gotowości do wejścia 

w relację tutorską, ocena poczucia bezpieczeństwa w szkole, ocena jakości rela-

cji szkolnych, rodzaj pozycji życiowej, rodzaj przejawianej strategii pasywnej 

bądź postawy twórczej. Więcej o wykorzystanych wskaźnikach można przeczy-

tać w rozdziałach poświęconych analizie badań (V i VI). Warto tutaj jeszcze 

zauważyć, kończąc opis procedury ewaluacyjnej, że założono, iż frekwencja 

udziału w badaniach beneficjentów projektu nie będzie niższa niż 70% ujętej 

we wniosku liczby dyrektorów, tutorów i ich podopiecznych. 

3.3. Opis przebiegu ewaluacji projektu 

Jak już wspomniano powyżej, procedura ewaluacji, która w adekwatny spo-

sób miała towarzyszyć projektowi „Wychować Człowieka Mądrego”, weryfiku-

jąc jego realizację oraz efektywność, okazała się wielowymiarowa i skompliko-

wana. Aby zatem jak najlepiej móc przedstawić jej przebieg, w tabeli 4. zesta-

wiono podejmowane przez zespół badawczy ds. ewaluacji działania na podstawie 

wykorzystanych narzędzi badawczych, które angażowały uczestników projektu, 

wraz ze wskazaniem terminów oraz sposobów ich uzupełnienia. Co ważne, ze-

stawienie to nie uwzględnia prac zespołu, które wiązały się np. z opracowywa-

niem procedury ewaluacyjnej i wykorzystywania narzędzi badawczych.  

                                                 
35  W metodologii badań społecznych określenie zmiennych pozwala uszczegółowić problematy-

kę badań (A.W. Maszke 2008, s. 114). W tym względzie wymieniona tu zmienna niezależna 

będzie cechą, za pomocą której można wyjaśniać zmiany w wartościach innych zmiennych 

zwanych zależnymi (por. A.W. Maszke 2008, s. 116). 
36  Wyjaśnienie obecności ostatnich czterech zmiennych zależnych znajduje się w rozdziale IV. 



 

Tabela 4. Harmonogram wykorzystania narzędzi badawczych z uwzględnieniem ich odbiorców oraz sposobu użycia 

Lp. Nazwa narzędzia badawczego Termin wykorzystania Odbiorca Sposób użycia 

1. 
„Opinia Komisji Rekrutacyjnej o szkole 

aplikującej do projektu” 
12.12.16–17.02.2017 r. 

Członkowie komisji rekrutacyj-

nej, dyrektorzy 

Ankieta wypełniana tradycyjnie na wy-

druku papierowym 

2. 

„Ankieta ewaluacyjna szkolenia dedyko-

wanego dyrektorom” (4 wersje ankiety dla 

modułów I, II, III i VI) 

20.03–17.04.2017 r. Dyrektorzy placówek  

Ankieta dostępna on-line (logowanie 

przez stronę szkoły/placówki przez indy-

widualne dane do logowania: loginy, ha-

sła i tokeny dla dyrektorów) 

3. 

„Ankieta ewaluacyjna szkolenia dedyko-

wanego dyrektorom – trener” (4 wersje 

ankiety dla grup I, II, III i VI) 

20.03–17.04.2017 r. Trenerzy kursu dyrektorskiego 

Ankieta dostępna on-line (dostępna ze 

strony trenera projektu, indywidualne da-

ne logowania)  

4. 

„Ankieta ewaluacyjna szkolenia” (4 wer-

sje ankiety dla modułów I–II, III–VI,  

V–VI i VII–VIII) 

1.04.2017 r.–9.07.2018 r. Uczestnicy szkoleń tutorskich 

Ankieta dostępna on-line (logowanie 

przez stronę szkoły/placówki przez 

wspólne dla danej grupy loginy, hasła) 

5. 

„Ankieta ewaluacyjna szkolenia – trener” 

(4 wersje ankiety dla modułów I–II, III–

VI, V–VI i VII–VIII) 

1.04.2017 r.–9.07.2018 r. Trenerzy szkoleń tutorskich 

Ankieta dostępna on-line (dostępna ze 

strony trenera projektu, wspólne dane lo-

gowania) 

6. 
„Ankieta ewaluacyjna opieki wdrożenio-

wej” dla dyrektorów 
23.06–10.07.2017 r. Dyrektorzy placówek 

Ankieta dostępna on-line (link rozsyłany 

w indywidualnych mailach do dyrekto-

rów, bądź do wykorzystania po zalogo-

waniu się na stronę szkoły z użyciem in-

dywidualnych danych dostępu) 

7. 
„Ankieta ewaluacyjna opieki wdrożenio-

wej” dla opiekunów wdrożeń 
23.06–10.07.2017 r. Opiekunowie wdrożeń 

Ankieta dostępna on-line – ze strony 

opiekuna wdrożenia projektu, wspólne 

dane logowania 

 



 

Tabela 4. Harmonogram wykorzystania narzędzi badawczych z uwzględnieniem ich odbiorców oraz sposobu użycia (cd.) 

Lp. Nazwa narzędzia badawczego Termin wykorzystania Odbiorca Sposób użycia 

8. 

Zestaw kwestionariuszy „Ja w mojej szko-

le” dla nauczycieli ze szkół nienależących 

do grupy placówek typu MOS/MOW, 

składający się z narzędzi: „Moja szkoła”, 

„Ja i moi uczniowie”, „Szkolne sytuacje” 

I etap badań: 

–  30.10–20.11.2017 r. dla 

nauczycieli szkół podstawowych, 

–  16.10–6.11.2017 r. dla 

nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych 

II etap badań: 

21.05–10.06.2018 r. dla wszystkich 

nauczycieli z tej grupy 

Tutorzy ze szkół 

Ankieta dostępna on-line (dostęp do linku 

ankiety z wykorzystaniem indywidualne-

go dla pojedynczej grupy tokenu przez 

stronę szkoły) 

9. 

Kwestionariusz „Ja w mojej szkole” dla 

uczniów klas I–III szkoły podstawowej  

(w tym klas „0”) 

I etap badań: 

30.10–20.11.2017 r. 

II etap badań: 

21.05-10.06.2018 r. 

Uczniowie klas I–III (w tym 

klas „0”) szkół podstawowych 

Ankieta dostępna on-line (dostęp do linku 

ankiety z wykorzystaniem indywidualne-

go dla pojedynczej grupy tokenu przez 

stronę szkoły) 

10. 

Zestaw kwestionariuszy „Ja w mojej szko-

le” dla uczniów klas IV–V szkoły podsta-

wowej, składający się z narzędzi: „Moja 

szkoła”, „Ja i moi nauczyciele” 

I etap badań: 

30.10–20.11.2017 r. 

II etap badań: 

21.05–10.06.2018 r. 

Uczniowie klas IV–V szkół 

podstawowych 

Ankieta dostępna on-line (dostęp do linku 

ankiety z wykorzystaniem indywidualne-

go dla pojedynczej grupy tokenu przez 

stronę szkoły) 

11. 

Zestaw kwestionariuszy „Ja w mojej szko-

le” dla uczniów klas VI–VII szkoły pod-

stawowej (w tym klas gimnazjalnych) 

oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

składający się z narzędzi: „Moja szkoła”, 

„Ja i moi nauczyciele” oraz „Szkolne sy-

tuacje” 

I etap badań: 

–  30.10–20.11.2017 r. dla uczniów 

szkół podstawowych 

–  16.10–6.11.2017 r. dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych 

II etap badań: 

21.05–10.06.2018 r. 

Uczniowie od klasy VI szkoły 

podstawowej do klas matural-

nych 

Ankieta dostępna on-line (dostęp do linku 

ankiety z wykorzystaniem indywidualne-

go dla pojedynczej grupy tokenu przez 

stronę szkoły) 

 



 

Tabela 4. Harmonogram wykorzystania narzędzi badawczych z uwzględnieniem ich odbiorców oraz sposobu użycia (cd.) 

Lp. Nazwa narzędzia badawczego Termin wykorzystania Odbiorca Sposób użycia 

12. 

Zestaw kwestionariuszy „Ja w mojej szko-

le” dla maturzystów, składający się z na-

rzędzi: „Moja szkoła”, „Ja i moi nauczy-

ciele” oraz „Szkolne sytuacje” (2. etap 

badań) 

10–30.04.2018 r. Maturzyści 

Ankieta dostępna on-line (dostęp do linku 

ankiety z wykorzystaniem indywidualne-

go dla pojedynczej grupy tokenu przez 

stronę szkoły) 

13. 

Zestaw kwestionariuszy „Ja w mojej pla-

cówce” dla nauczycieli i wychowawców 

placówek MOS/MOW, składający się z 

narzędzi: „Moja placówka”, „Ja i moi 

uczniowie/wychowankowie” oraz „Kalej-

doskop sytuacji” 

I etap badań: 

13.11–4.12.2017 r. 

II etap badań: 

15.05–5.06.2018 r. 

Nauczyciele i wychowawcy  

z placówek MOW/MOS 

Ankieta dostępna on-line (dostęp do linku 

ankiety z wykorzystaniem indywidualne-

go dla pojedynczej grupy tokenu przez 

stronę szkoły) 

14. 

Zestaw kwestionariuszy „Ja w mojej pla-

cówce” dla podopiecznych placówek 

MOS/MOW, składający się z narzędzi: 

„Moja placówka”; „Ja i moi nauczyciele  

i wychowawcy” oraz „Kalejdoskop sytu-

acji”. 

I etap badań: 

13.11–4.12.2017 r. 

II etap badań: 

15.05-5.06.2018 r. 

Wychowankowie placówek 

MOW/MOS 

Ankieta dostępna on-line (dostęp do linku 

ankiety z wykorzystaniem indywidualne-

go dla pojedynczej grupy tokenu przez 

stronę szkoły) 

15. „Karta obserwacji”* 26.01–31.03.2018 r. 

Badacze realizujący badania ja-

kościowe w losowo wybranych 

placówkach 

Karta wypełniana on-line (dostępna ze 

strony dla badaczy, z wykorzystaniem 

przypisanego grupie badawczej loginu  

i hasła) 

16. 

„Ankieta ewaluacyjna opieki wdrożenio-

wej” dla opiekunów wdrożeń (podsumo-

wanie pierwszego semestru 2017/2018)  

7–21.01.2018 r. Opiekunowie wdrożeń 

Ankieta dostępna on-line – ze strony 

opiekuna wdrożenia projektu, wspólne 

dane logowania 

17. 

„Ankieta ewaluacyjna opieki wdrożenio-

wej” dla opiekunów wdrożeń (podsumo-

wanie roku 2017/2018) 

18–27.06.2018 r. Opiekunowie wdrożeń 

Ankieta dostępna on-line – ze strony 

opiekuna wdrożenia projektu, wspólne 

dane logowania 



 

Tabela 4. Harmonogram wykorzystania narzędzi badawczych z uwzględnieniem ich odbiorców oraz sposobu użycia (cd.) 

Lp. Nazwa narzędzia badawczego Termin wykorzystania Odbiorca Sposób użycia 

18. 

„Ankieta ewaluacyjna opieki wdrożenio-

wej” dla dyrektorów (podsumowanie roku 

2017/2018) 

13–24.06.2018 r.  Dyrektorzy placówek 

Ankieta dostępna on-line (link rozsyłany 

w indywidualnych mailach do dyrekto-

rów, bądź do wykorzystania po zalogo-

waniu się na stronę szkoły z użyciem in-

dywidualnych danych dostępu)  

19. 

Kwestionariusz „Tutoring w szko-

le/placówce mojego dziecka” dla rodzi-

ców 

15.05–15.06.2018 r. 
Rodzice podopiecznych tuto-

rów 

Ankieta dostępna on-line (dostęp do linku 

ankiety z wykorzystaniem indywidualne-

go dla pojedynczej grupy tokenu przez 

stronę szkoły) 

* „Karta obserwacji” uzupełniana na podstawie: obserwacji, analizy dokumentów, rozmowy z dyrektorami placówek oraz wywiadów fokusowych przeprowa-

dzanych odpowiednio z tutorami, podopiecznymi tutorów i rodzicami podopiecznych tutorów z klas 0–III ze SP 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wyżej wymienione działania oczywiście nie mogą pozostać bez dodatko-

wego komentarza. W pierwszej kolejności należy odnieść się do wskazanych  

w tabeli terminów. Te podyktowane były harmonogramem zadań przyjętych  

w projekcie, ale także możliwościami placówek. Prowadzone działania badaw-

cze odbywały się zatem zawsze na bieżąco, z uprzedzeniem zainteresowanych 

grup. Dobrym przykładem takiego działania jest ewaluacja szkoleń tutorskich. 

O jej zasadach zostali poinformowani dyrektorzy, którzy otrzymali stworzoną 

instrukcję wraz z indywidualnymi dla każdej z placówek drogami dostępu do 

ankiet ewaluacyjnych, znajdujących się na stronie internetowej ewaluacji. Dy-

rektorzy zostali poproszeni o przekazanie tych informacji nauczycielom/wycho- 

wawcom uczestniczącym w projekcie. Ponieważ same szkolenia odbywały się 

w cyklu dwudniowym (każdego dnia realizowany był inny moduł szkoleniowy) 

i były prowadzone przez jednego trenera, ich weryfikacja odbywać się już mo-

gła drugiego dnia, kiedy to ankieta była uruchamiana w systemie. Procedura ta 

była powtarzana przy każdym nowym szkoleniu.  

Inaczej sytuacja kształtowała się w przypadku realizowania badań oceniają-

cych efektywność wdrożenia wśród tutorów i ich podopiecznych. Te – z uwagi na 

obowiązującą przy nich procedurę pretest i posttest – miały być wykonane na po-

czątku i końcu wdrożenia. Warto tutaj jednak dostrzec, że przez co najmniej mie-

siąc od początku roku szkolnego 2017/2018 większość placówek nie była gotowa 

do realizacji tego zadania. Wiązało się to z koniecznością wykonania przez nie 

licznych obowiązków przypisanych rozpoczęciu roku szkolnego, a także odnale-

zienia się w rzeczywistości projektowej. Należy zaznaczyć, że objęcie uczniów 

zgłoszonych do projektu ewaluacją było dla szkół znacznym wysiłkiem organiza-

cyjnym. Większość placówek (dotyczyło to w szczególności szkół podstawo-

wych) zdecydowała się zapewnić uczniom dostęp do ankiet z poziomu szkolnych 

pracowni internetowych. W trudnej sytuacji (można by rzec – typowej dla siebie) 

znalazły się młodzieżowe ośrodki wychowawcze bądź młodzieżowe ośrodki so-

cjoterapii, które przyjmują wychowanków jeszcze długo po rozpoczęciu roku 

szkolnego. To wszystko sprawiło, że pierwszy etap badań nad efektywnością (IV 

poziom ewaluacji) rozpoczął się w połowie października i trwał do połowy grud-

nia 2017 roku, obejmując odpowiednio, w kolejności, szkoły ponadgimnazjalne, 

następnie szkoły podstawowe oraz MOW-y i MOS-y. Warto zauważyć, że analo-

giczna sytuacja miała miejsce podczas badań podsumowujących. W tym przy-

padku – rozpoczęły się one w kwietniu 2018 roku, kiedy do badań zaproszono 

maturzystów. Między drugą połową maja a początkiem czerwca badania skiero-

wane były do przedstawicieli MOW-ów i MOS-ów (z nadzieją na obecność tej 

samej grupy wychowanków)
37

, natomiast pozostali uczniowie ze szkół ponad-

                                                 
37  Nabór wychowanków do MOW i MOS jest w dużej mierze nieprzewidywalny, gdyż wynika  

z bieżących decyzji sądów rodzinnych. Specyfika tych placówek sprawia też, że ostateczna 

liczba wychowanków przypisanych do początku roku szkolnego może nie być analogiczna  
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gimnazjalnych, szkół podstawowych oraz ich tutorzy mieli możliwość wzięcia 

udziału w tej części badań między 21 maja a 10 czerwca 2018 roku. 

Innym istotnym zagadnieniem, którym charakteryzowała się procedura ewa-

luacyjna, było wykorzystanie w niej narzędzi do badań via Internet. Pomijając 

wyróżniającą się na tle pozostałych pracę komisji rekrutacyjnej, która – posłu-

gując się papierowym kwestionariuszem – uzupełniała opinie o szkołach apliku-

jących do projektu – pozostali uczestnicy WCM wypełniali kwestionariusze do-

stępne on-line. Te aktywowane były w momencie realizacji danych zadań i były 

dostępne co najmniej przez tydzień, dając tym samym sposobność do ich spo-

kojnego uzupełnienia. Wskazywane za każdym razem ograniczenia czasowe 

miały służyć, z jednej strony, dyscyplinie uczestników, z drugiej – pozwalać im 

możliwie na bieżąco dzielić się swoimi opiniami. Co ważne, wykorzystanie ta-

kiego rozwiązania wydawało się jedynym wyjściem w sytuacji tak znacznej 

liczby badanych osób, a także krótkiego czasu na dokonanie weryfikacji danych 

z uwagi na terminarz projektu. Dane zebrane on-line nie wymagają, w odróż-

nieniu od tych, które zbierane są klasycznie, bardzo czasochłonnego kodowania 

w programie obliczeniowym, ustalania sposobu ich doręczania z placówek, wy-

korzystywania dużych zasobów papieru, kartridży do drukarek, itp. Z drugiej 

jednak strony, pewna bezosobowość kontaktu z grupami badanych mogła obni-

żać kontrolę przebiegu pozyskiwania danych do ewaluacji. Istotne zatem okaza-

ło się czuwanie nad terminowością, przebiegiem, frekwencją poszczególnych 

momentów badań. Stąd też jednym z zadań kierownika badań ewaluacyjnych 

stał się ich osobisty monitoring, co wiązało się z pozostawaniem w stałym kon-

takcie (telefonicznym, mailowym) z przedstawicielami placówek. Warto dodać, 

że kontakt ów z pewnością stał się niezakładaną na początku wartością dodaną, 

gdyż pozwalał na budowanie osobistych relacji opartych na zrozumieniu i za-

ufaniu (są to osobiste odczucia kierownika badań ewaluacyjnych), które pozwo-

liły dodatkowo wsłuchiwać się w aktualną rzeczywistość placówek projekto-

wych. To okazywało się bezcenne z perspektywy rozumienia ich kontekstów, 

umykających uwadze z poziomu strony internetowej.  

Jak już zauważono wcześniej – na potrzeby ewaluacji projektu została stwo-

rzona strona internetowa https://wp.ajd.czest.pl/tutoring_ewaluacja/, która mie-

ści się na serwerze Wydziału Pedagogicznego obecnie Uniwersytetu Humani-

styczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (poprzednio – 

Akademii). Strona ta zawiera wszystkie niezbędne informacje o procedurze 

ewaluacyjnej, ale przede wszystkim pozwala na skorzystanie z dostępnych on-

line kwestionariuszy dla jej uczestników: trenerów, opiekunów wdrożeń, bada-

czy, ale także dyrektorów, tutorów, podopiecznych tutorów i ich rodziców.  

W przypadku tych ostatnich grup, dostęp do kwestionariuszy odbywał się po-

przez wejście na stronę ich placówki, przypisanej do danego województwa bądź 

                                                 
z liczbą wychowanków obecnych podczas jego końca. Ma to związek z wieloma czynnikami, 

m.in. z uzyskiwaną przez nich pełnoletnością, bądź też ucieczkami z placówek. 
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do grupy placówek MOW/MOS. Po wejściu na stronę badany mógł skorzystać  

z bezpośredniego linku do ankiety – podając wówczas przypisany danej grupie to-

ken (np. token dla uczniów klas I–III ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku), 

bądź uzyskać dostęp do danej ankiety po zalogowaniu się – z wykorzystaniem okna 

logowania
38

. Jak już wspomniano, dane logowania, tokeny, adres strony interneto-

wej, a także opis procedury wypełniania kwestionariuszy – zostały przedstawione  

i rozesłane do poszczególnych grup badanych (dyrektorów, trenerów, badaczy, 

OW). Trzeba zaznaczyć, że za stworzenie strony ewaluacyjnej i administrowanie 

odpowiadał dr Zbigniew Łęski, który pełni funkcję pełnomocnika dziekana Wy-

działu Pedagogicznego UJD do spraw e-learningu, zajmuje się administracją serwe-

rów internetowych Wydziału, w tym również systemu do prowadzenia badań on-

line, opartego na platformie Lime-Survey, oraz jest członkiem Uczelnianej Rady ds. 

Kształcenia na Odległość. Co istotne, wprowadzone przez niego rozwiązania oka-

zały się skuteczne i przyczyniły się do zebrania wszystkich zakładanych danych.  

Opisywana tutaj procedura ewaluacji w znacznej mierze opierała się na opi-

niach uczestników projektu. Te jednak bywają, jak zauważa Jacek Woźniak, 

kapryśne, gdyż – 

Jak w każdym badaniu opinii, warunkiem trafności uzyskanych wyników jest szczerość 

wypowiedzi. Oznacza to co najmniej, że wartość wyników takiego sondażu zależy od 

zbudowania zaufania pozwalającego uczestnikom wyrazić swoje oceny bez obaw. Mo-

żemy zakładać, że opinia formułowana w anonimowej ankiecie powstaje bardziej samo-

dzielnie, niż ta wygłoszona publicznie w trakcie rundy. Jednocześnie łatwo uznać ją za 

raczej przypadkową i bardziej zależną od słabego zaangażowania oraz niechęci do po-

święcania czasu na kolejny rytualny obowiązek (J. Woźniak 2012, s. 57).  

Tego typu świadomość towarzyszyła członkom zespołu badawczego, dlatego 

istotnym elementem w procedurze okazały się badania realizowane bezpośrednio  

w szkołach bądź MOW-ach i MOS-ach przez badaczy. Przyjęto, że w osiemnastu 

losowo wybranych placówkach będzie można dokonać osobistego spotkania ewa-

luatora z tutorami i ich podopiecznymi (w szkołach podstawowych także z rodzi-

cami), które pozwolą zweryfikować zebrane drogą pomiaru dane, ale także sięgnąć 

głębiej, po osobiste doświadczenia, opinie, nastawienie tak do tutoringu, jak i sa-

mego wdrożenia. W skład podjętych przez badaczy działań weszły: wywiady gru-

powe, analiza dokumentów, obserwacja, a także rozmowa z dyrektorem placówki. 

Swoje wnioski badacz opisywał w „Karcie obserwacji – on-line”, mając za zadanie 

jednocześnie dokonać transkrypcji i analizy przeprowadzonych wywiadów. Bez 

wątpienia, zebrane w ten sposób dane uzupełniły obraz pozostałych, co zresztą zo-

stało wykazane w rozdziałach poświęconych wynikom ewaluacji na każdym z opi-

sywanych tu poziomów (rozdziały V i VI). 

                                                 
38  W nieco innej sytuacji byli dyrektorzy szkół, do których system Lime-Survey (z którego ko-

rzystano przy ewaluacji) wysyłał bezpośrednie maile z linkiem do ankiety. Wiązało się to  

z możliwością wprowadzenia do systemu podawanych przez dyrektorów adresów mailowych 

– na co zgodę wyrazili sami zainteresowani. 



 

4 

BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANEGO TUTORINGU 

SZKOLNEGO 

Jednym z założeń ewaluacji projektu „Wychować Człowieka Mądrego” stało 

się zbadanie efektywności wprowadzenia tutoringu wśród tutorów i ich pod-

opiecznych. Postanowiliśmy zbadać ich opinie na temat różnych aspektów prze-

strzeni szkoły, MOW, MOS pod kątem zmian, jakie nastąpiły pod wpływem 

wdrożenia. Chodziło tu o określenie oddziaływania tutoringu na klimat szko-

ły/placówki oraz kompetencje i postawy uczniów oraz nauczycieli. W tym celu, na 

początku roku szkolnego, nastąpiła analiza stanu wyjściowego określonych 

zmiennych, które potem poddano ponownej analizie – na końcu roku szkolnego. 

Zmiana, jaka nastąpiła, stała się wskaźnikiem efektywności projektu. Poniżej 

przedstawione zostały poszczególne elementy zastosowanej procedury badawczej.  

4.1. Założenia badawcze 

Jak już zostało wcześniej wspomniane, w badaniu efektów realizowanych 

działań projektowych, które miało określić, czy nastąpiła dostrzegalna zmiana 

funkcjonowania tutorów, ich podopiecznych oraz placówek, zdecydowaliśmy 

się zastosować procedurę pretestu i posttestu, z uwagi na to, że pozwala ona zi-

dentyfikować różnice zaistniałe w wyniku wprowadzenia wdrożenia.  

Procedura PRE-POST – polega na prowadzeniu badań w grupie objętej interwencją pro-

filaktyczną dwukrotnie: przed interwencją i po interwencji. Procedura ta pozwala na 

oszacowanie zmian, jakie zaistniały między tymi dwoma pomiarami (wykonanymi tymi 

samymi narzędziami w ten sam sposób). Warunkiem jej stosowania jest przekonanie, że 

interwencja profilaktyczna trwała wystarczająco długo, aby zmiany takie mogły zaist-

nieć, nie daje ona jednak pewności, że stwierdzone zmiany są wynikiem zrealizowanego 

programu profilaktycznego, a nie innych zmiennych (np. standardowego procesu na-

uczania czy procesów rozwojowych) (Z. Gaś 2006, s. 218).  

Warto odnieść się do tego zdania. Tutoring – jako program profilaktyki po-

zytywnej – był realizowany w placówkach przez cały rok szkolny 2017/2018, 

co wydaje się być okresem wystarczającym, ponadto zastosowanie pre- i postte-

stu jest jednym z działań wieloaspektowej i wielowymiarowej procedury ewa-

luacyjnej (por. rozdział 3.). Z tego też powodu autorzy badań, w oparciu o me-

todologię badań społecznych, założyli, że zastosowanie celowej działalności  

o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, jaką w tym wypadku było wpro-
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wadzenie tutoringu do badanych placówek, może skutkować pojawianiem się 

zmian w określonych aspektach życia szkoły, co będzie jednym ze wskaźników 

weryfikujących efektywność projektu. Wyróżniono tutaj cztery kryteria: klimat 

szkoły, postawę twórczą, strategie pasywne oraz pozycie życiowe. Zanim przej-

dziemy do dalszego opisu problematyki badawczej, przyjrzyjmy się ich charak-

terystyce oraz zasadności i celowości ich wyboru do analizy podjętego przed-

sięwzięcia. 

4.1.1. Klimat szkoły 

Nauczyciele najczęściej nie wiedzą, jak duże znaczenie odgrywają w roz-

woju ucznia, i często tego znaczenia nie doceniają. Chodzi tu zarówno  

o uczniów zdolnych, jak i mniej zdolnych. Nie w każdej szkole uczniowie czują 

się bezpiecznie, a ich brak sukcesów może negatywnie wpływać na samoocenę, 

motywację do nauki i gotowość do twórczej pracy nad sobą. W polskiej rze-

czywistości oświatowej powszechnie występuje nierespektowanie podmiotowo-

ści ucznia i brak dostrzegania w nim partnera i pełnoprawnego uczestnika edu-

kacji (B. Śliwerski 2008). Wielu pedagogów ma skłonność do przedmiotowego 

traktowania ucznia, niesprawiedliwych osądów, krytykowania danego wycho-

wanka, traktowania go z góry czy rozładowywania swoich emocji na uczniach. 

Nauczyciel/wychowawca zachowujący się w ten sposób często powoduje, że 

uczniowie nie chcą się uczyć, są zniechęceni, obojętni, wystraszeni, zestreso-

wani, brak im motywacji do nauki, często nienawidzą danego przedmiotu, mi-

mo iż wcześniej cieszył się ich zainteresowaniem, a brak wzajemnego zrozu-

mienia w relacjach uczeń–nauczyciel sprzyja pojawieniu się fobii szkolnej. Nie-

chęć uczniów do szkoły uniemożliwia nabywanie i doskonalenie określonych 

wzorców zachowań.  

W XXI wieku przed nauczycielem stawia się bardzo duże wymagania. Ma 

on wypełniać wiele zadań oraz ról społecznych, mieć wysokie kwalifikacje  

i kompetencje, zwłaszcza komunikacyjne. Ma wspomagać uczniów w rozwoju, 

być wychowawcą, opiekunem, przyjacielem, doradcą, przewodnikiem, mi-

strzem, autorytetem, terapeutą, liderem, jednostką twórczą i autonomiczną  

(E. Kobyłecka 2010, s. 105; J. Malinowska 2008, s. 7–8). Minęły już czasy,  

w których praca nauczyciela polegała głównie na przekazywaniu uczniom wie-

dzy. Dzisiaj to dialog stanowi podstawę właściwie pojętego wychowania i na-

uczania, a umiejętność jego prowadzenia powinna być zasadniczym składni-

kiem nauczycielskiego warsztatu pracy. Do tego potrzebne są kompetencje, tzw. 

miękkie umiejętności, czyli umiejętność budowania optymalnych relacji – za-

awansowane umiejętności komunikacyjne. Budowanie właściwych, zindywidu-

alizowanych relacji z uczniem wymaga od uczącego czasu, cierpliwości, peda-

gogicznego taktu i zdolności wychowawczych. Jest to nieodzowne zarówno dla 

kształtowania się dobrego klimatu szkoły, jak i jego oddziaływania profilak-

tycznego. Relacje społeczne i interakcje, konstytuujące szkolny klimat, to nie-
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wykorzystane zazwyczaj możliwości zapobiegania zjawisku agresji i przemocy 

w szkole. Podobne stanowisko zajmuje Marek Kulesza, który uważa, że:  

[...] klimat szkoły to właściwości relacji wychowawczych pomiędzy nauczycielami  

i uczniami oraz samymi uczniami, jak i właściwości atmosfery edukacyjno-wychowaw- 

czej (M. Kulesza 2011, s. 163).  

Stosunki między nauczycielami a uczniami stanowią jeden z głównych (je-

żeli nie najważniejszych) wymiarów klimatu szkoły. Efektywność pracy na-

uczyciela zależy w dużej mierze od społecznego klimatu klasy. Również defini-

cja Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego kładzie nacisk przede 

wszystkim na relacje pomiędzy jednostkami kształtującymi proces edukacyjny. 

Zdaniem tych autorów klimat szkoły to:  

[...] czynnik psychosocjalny wpływający na jakość edukacji i wychowania, który doty-

czy przede wszystkim wzajemnych relacji między nauczycielami i uczniami, między 

nauczycielami i kierownictwem szkoły, rodzicami uczniów i kierownictwem szkoły, ro-

dzicami uczniów i samymi uczniami (B. Milerski, B. Śliwerski 2000, s. 97). 

Ze względu na specyfikę różnorodności oraz złożoność problemów, z jaki-

mi stykają się wychowawcy i wychowankowie, szkoła powinna być dostosowa-

na do indywidualnych potrzeb uczniów, ich możliwości i ograniczeń. Metoda 

tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej, z powodzeniem od wielu lat 

realizowana w polskich szkołach (A. Sarnat-Ciastko 2015, s. 214), może zmi-

nimalizować problemy występujące w rodzimej edukacji. Szkoła może stać się 

instytucją, w której buduje się wspólnotę samowychowawczą uczniów i na-

uczycieli, we wzajemnym dialogu i współpracy. Dlatego też podstawowym wa-

runkiem osiągania sukcesu dla ucznia i jego szkoły jest zbudowanie pozytywnej 

relacji wychowawczej pomiędzy uczniem (wychowankiem) a nauczycielem 

(wychowawcą, tutorem). Powinna to być relacja wychowawcza sprzyjająca po-

znawaniu i rozwijaniu wiedzy, pełna podmiotowości i wzajemnego zaufania 

oraz szacunku. Istotne jest poznanie, w jaki sposób uczniowie/wychowankowie 

postrzegają swoich nauczycieli/wychowawców i tutorów, a pedagodzy – swoich 

uczniów/wychowanków. Czy wprowadzenie tutoringu do rzeczywistości pla-

cówki oświatowej sprzyja kształtowaniu empatii i postawy dialogu u nauczycie-

li? Nauczyciel o takiej postawie rozumie potrzeby wychowanka, wczuwa się  

w jego stany psychiczne, orientuje się w jego sytuacji domowej, wspiera ucznia 

w rozwoju, jest spontaniczny, otwarty, nie ukrywa negatywnych uczuć, ale też 

nie odreagowuje ich na uczniach, wypracowując szacunek i podziw wśród wy-

chowanków, którzy chętnie przychodzą na lekcje, biorą w nich czynny udział  

i mają poczucie swojego rozwoju. A w przypadku przeżywania problemów 

osobistych – zawsze mogą na niego liczyć. 

To klimat wychowawczy instytucji, miejsca, które się lubi, w którym czuje 

się bezpiecznie, stwarza szanse na zdobywanie nowych doświadczeń i rozwija-

nie własnych potencjałów (pedagogika kreująca) zarówno przez uczniów, jak  
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i nauczycieli. Dla młodych ludzi szczególnie ważne jest, aby szkoła nie kojarzy-

ła się im z pasmem nieustających porażek i niepowodzeń, bo mogą one zapo-

czątkować rozwój zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego. Na-

tomiast jeśli placówka oświatowa będzie kojarzyła się im pozytywnie, mają 

szansę uniknąć zachowań ryzykownych.  

Wyniki trzyletnich badań Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” (Instytut Psy-

chiatrii i Neurologii) nad młodzieżą gimnazjalną, prowadzonych pod kierunkiem  

K. Ostaszewskiego, doprowadziły do jednoznacznego wniosku, że poczucie więzi ze 

szkołą i nauczycielami wskazujące na dobrą jakość klimatu szkoły było bezpośrednim 

predyktorem mniejszego nasilenia syndromu zachowań ryzykownych gimnazjalistów. 

Im silniejsze poczucie więzi ze szkołą, tym mniejsze nasilenie syndromu zachowań ry-

zykownych u gimnazjalisty. Pozytywna więź ze szkołą i nauczycielami miała również 

wpływ pośredni na zachowania ryzykowne poprzez wzmacnianie udziału gimnazjali-

stów w konstruktywnych zajęciach czasu wolnego, a także poprzez zmniejszanie ekspo-

zycji na negatywne wpływy społeczne oraz ograniczanie skłonności do podejmowania 

ryzyka dla zabawy (K. Ostaszewski 2014, s. 267, za: S. Grzelak 2015, s. 115). 

Z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że uczniowie pozytywnie 

są nastawieni do szkoły, kiedy:  

[...] mogą nie tylko uczyć się, ale także rozwijać swoje zainteresowania. Nauczyciele  

w tej dobrej, wymarzonej szkole nie tylko przekazują uczniom wiedzę, ale też rozma-

wiają z nimi, np. o ich indywidualnych zainteresowaniach. Istotne są też działania szko-

ły mające na celu aktywizowanie, angażowanie młodzieży – np. proponowanie uczniom 

udziału w konkursach czy w szkolnych przedstawieniach. Z perspektywy uczniów nega-

tywnie na atmosferę wpływa redukowanie działań szkoły wyłącznie do kwestii dydak-

tycznych, nadmierny nacisk na naukę – natłok sprawdzianów, klasówek. Nie ma wów-

czas czasu na odpoczynek w trakcie przerwy, bo i tak rówieśnicy spędzają czas na po-

wtarzaniu materiału przed następnymi zajęciami (A. Nowakowska, J. Przewłocka 2015, 

s. 10).  

Ważne są relacje między uczniami i nauczycielami oparte na współpracy  

i dialogu oraz relacje pomiędzy uczniami, kiedy młodsi traktowani są z sympa-

tią przez starszych.  

Znaczenie ma też organizacja przestrzeni w szkole – zarówno sal szkolnych, jak i kory-

tarzy, części wspólnych. […] urządzenie przestrzeni […] sprzyja integracji młodzieży – 

na przerwie można porozmawiać, siedząc na kanapie w korytarzowej wnęce czy  

w szkolnej kawiarence (A. Nowakowska, J. Przewłocka 2015, s. 10). 

Wielu autorów, pisząc o klimacie szkoły, zwraca uwagę przede wszystkim na 

relacje pomiędzy uczniem a nauczycielem, niemniej jednak warto zauważyć, że jest 

on wypadkową wielu czynników. K. Ostaszewski wyróżnia w nim, m.in.:  

1)  jakość relacji społecznych, czyli relacje między uczniami, nauczycielami, 

dyrektorem, rodzicami; poczucie więzi, udział w podejmowaniu decyzji;  

2)  cechy środowiska kształcenia i wychowania, m.in. sposób prowadzenia za-

jęć, metody kształcenia, poziom współpracy i udzielanego wsparcia przez 

nauczycieli, utrzymywanie dyscypliny;  
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3)  poczucie bezpieczeństwa, tj. poziom zaufania do nauczycieli, zaangażowa-

nie nauczycieli w sprawy uczniów;  

4)  organizację przestrzeni szkolnej, m.in. wielkość, wygląd, wyposażenie (por. 

K. Ostaszewski 2012, s. 23–38).  

Ocena klimatu szkoły zależy od tego, które jego aspekty bierzemy pod 

uwagę, a także z czyjego punktu widzenia dokonujemy oceny. Przez część ba-

daczy zjawiska klimat jest definiowany jako subiektywne odczucia na temat 

określonych aspektów funkcjonowania szkoły.  

Klimat szkoły najczęściej definiuje się jako podzielaną przez różne osoby percepcję 

obiektywnej rzeczywistości, środowiska społecznego, warunków szkolnych, kultury 

szkoły, a nie jako samą obiektywną rzeczywistość, w której uczniowie i nauczyciele 

funkcjonują (J. Przewłocka 2015, s. 3).  

Zdaniem Krzysztofa Ostaszewskiego –  

[...] klimatem szkoły nazywany jest sposób spostrzegania przez nauczycieli i uczniów 

środowiska swojej pracy lub nauki oraz wpływ tej percepcji na ich zachowania  

(K. Ostaszewski 2012, s. 3).  

Podejmując badania nad efektywnością wdrażana tutoringu, badacze posia-

dali świadomość, że metoda ta będzie wprowadzana w szkołach różnych typów, 

skupiających dzieci i młodzież pochodzącą z niejednorodnych środowisk wy-

chowawczych. Skoncentrowano się na zmiennej niepoddającej się łatwo pomia-

rowi, jaką jest klimat wychowawczy instytucji szkolnej, zamiennie określany 

również mianem kultury szkoły. Według Marii Czerepaniak-Walczak kultura 

szkoły to:  

[...] ogół przekonań, poglądów, postaw i relacji oraz pisanych i niepisanych zasad, które 

kształtują każdy aspekt funkcjonowania szkoły jako instytucji, organizacji i wspólnoty. 

Są one kształtowane i podtrzymywane przez wszystkie podmioty: nauczycieli, uczniów, 

pracowników szkoły, a także rodziców aktywnie uczestniczących w życiu szkoły  

(M. Czerepaniak-Walczak 2015, s. 81).  

Jeden z aspektów kultury szkoły, tzw. ukierunkowujący, oznacza, że jed-

nostki czerpią z kultury szkoły swoje wartości, interpretacje życia, cele, do któ-

rych będą dążyć (P. Mikiewicz 2008, s. 90). Ważna jest zatem znajomość kli-

matu szkoły dla autorefleksji kierownictwa szkoły i grona pedagogicznego. Po-

znanie klimatu szkoły i klasy ma sens również z tego powodu, że klimat szkoły: 

 jest tym, co przeżywają wszyscy ci, którzy są związani z daną szkołą, dlate-

go poznanie klimatu wspomaga kształtowanie jego pozytywnego i motywu-

jącego charakteru; 

 wpływa na zachowanie wszystkich, którzy są związani ze szkołą; 

 nie jest wyłącznie opisem lub charakterystyką szkoły z punktu widzenia jej 

działalności, tylko zespołem wartości, do których zaliczyć można: system 

pracy, wartości moralne, respektowanie norm, relacje między osobami 

związanymi ze szkołą, itp. (por. E. Petlak 2007, s. 20). 
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Biorąc pod uwagę powyższe założenia teoretyczne, postanowiono spraw-

dzić, czy realizacja na gruncie szkół i ośrodków tutoringu wpływa na klimat 

wychowawczy placówek – wg opinii ich głównych aktorów, czyli uczniów  

i nauczycieli/wychowawców. Na potrzeby badań wyróżniono następujące ele-

menty, które zostały poddane analizie empirycznej: 

1. relacje w szkole (między wszystkimi grupami szkolnej społeczności oraz jej 

środowiskiem), 

2. organizacja przestrzeni placówki – z perspektywy jej wyglądu i wyposaże-

nia, 

3. poczucie bezpieczeństwa w szkole, 

4. poczucie posiadania wpływu, 

5. warunki dla osobistego rozwoju. 

4.1.2. Postawa twórcza i pasywność 

Postawa twórcza to podstawowe zagadnienie znajdujące się w obszarze za-

interesowań pedagogiki twórczości, która jako jedna z subdyscyplin nauk peda-

gogicznych zajmuje się wyznaczaniem kierunków oddziaływań edukacyjnych 

wspierających ucznia i nauczyciela w odkrywaniu jego potencjalnych możliwo-

ści, a tym samym – dążeniu do samorozwoju i samorealizacji. Zgodnie z zało-

żeniami pedagogiki twórczości, każdy jest potencjalnym twórcą, każdy ma  

w sobie pierwiastek twórczy, pozwalający mu na wychodzenie poza dotychcza-

sowe osiągnięcia. Twórczość rozumiana jest tutaj jako przekraczanie granic 

swoich obecnych możliwości, kreowanie czegoś nowego i społecznie użytecz-

nego. W życiu codziennym widać ją w chęci podejmowania nowych wyzwań, 

realizowania marzeń, dążenia do wyznaczonego celu, uczenia się nowych rze-

czy. Człowiek twórczy stawia pytania, docieka odpowiedzi, stawia czoła pro-

blemom, ciągle poszukuje, jest otwarty na zmiany. Każdy z nas ma taką, pewną 

dyspozycję do podejmowania aktywności i działań na rzecz swojego rozwoju. 

Postawa twórcza jest właśnie takim zasobem, który każdy z nas posiada, to: 

[...] zespół dyspozycji poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i behawioralnych 

(działaniowych), który zapewnia jednostce możliwość reorganizowania dotychczaso-

wych doświadczeń, odkrywania i konstruowania czegoś (rzeczy, idei, sposobu działania, 

sposobu postrzegania świata) dla niej nowego i wartościowego (K.I. Szmidt 2001,  

s. 181). 

Jest to pewien potencjał, którym dysponujemy, ale to nie wystarczy, żeby 

być osobą twórczą. Trzeba umieć ten zasób odkryć i z niego skorzystać. Trzeba 

go przesunąć z poziomu możliwości i dyspozycji na poziom realnej, rzeczywi-

stej aktywności (por. R. Gloton, C. Clero 1985, s. 49). To przejście od postawy 

twórczej do twórczości możliwie jest m.in. dzięki oddziaływaniom dydaktycz-

no-wychowawczym realizowanym w szkole, kiedy to nauczyciel, wchodząc  

w relację z uczniem, umiejętnie pobudza, wspiera i rozwija jego postawę twór-

czą tak, aby ją później przekształcić w realną aktywność podejmowaną przez 



BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANEGO TUTORINGU SZKOLNEGO 99 

ucznia. W działania te doskonale wpisuje się tutoring, jest bowiem zindywidu-

alizowaną formą edukacji zorientowaną na potrzeby i możliwości ucznia, pro-

wadzącą do jego rozwoju osobistego. Tutor pomaga uczniowi –  

[...] w zorganizowaniu warsztatu pracy i pobudza refleksję nad własnym rozwojem, sen-

sem wykonywanej pracy, wyborami naukowymi i zawodowymi. Stymuluje samodzielną 

eksplorację oraz stawia i egzekwuje wymagania. Stara się przygotować podopiecznego 

do samodzielności poprzez wzmacnianie jego odpowiedzialności i samodzielności  

(J. Traczyński 2009, s. 36).  

Celem spotkań tutorskich jest pomoc uczniowi w budowaniu własnej ścież-

ki rozwojowej, prowadzącej do zdobycia umiejętności twórczego i samodziel-

nego myślenia, planowania działań, realizowania przyjętych planów i pokony-

wania trudności, a także budowania samoakceptacji i poczucia własnej wartości 

(por. M. Budzyński 2009a, s. 32).  

Pracując z uczniem metodą tutoringu, można rozwijać i kształtować w nim 

twórczą postawę wobec życia. Można powiedzieć, że poprzez tutoring buduje-

my podstawy do przechodzenia z potencjalnych dyspozycji i zasobów tkwią-

cych w uczniu do jego realnej aktywności twórczej. Dlatego też określenie po-

ziomu występowania postawy twórczej u uczniów/wychowanków na początku  

i na końcu wdrożenia projektu stało się jednym ze wskaźników ewaluacji pro-

jektu. Badacze zajmujący się problematyką twórczości wyznaczyli określone 

kryteria postawy twórczej, których występowanie u danej osoby świadczy o jej 

poziomie twórczości (por. R. Gloton, C. Clero 1985; J.P. Guilford 1978; E. Nę-

cka 2001; K.J. Szmidt 1995; 1997; 2007). W ewaluacji postanowiono spraw-

dzić, jak dalece realizacja tutoringu w szkole modyfikuje poziom występowania 

określonych cech postawy twórczej uczniów. Bazując na założeniach pedagogi-

ki twórczości, na potrzeby badań ewaluacyjnych wyróżniono 5 cech postawy 

twórczej, które poddano analizie badawczej, tj.: myślenie dywergencyjne, tole-

rancja dla wieloznaczności, koncentracja na zadaniu, nonkonformizm, otwar-

tość i ciekawość poznawcza (por. D. Gębuś, A. Pierzchała 2016, s. 27–33;  

J.P. Guilford 1978, s. 278–357; K.J. Szmidt 1997, s. 62–70). Poniżej omówiono 

każdą z tych cech. 

Myślenie dywergencyjne:  

 to myślenie elastyczne, przełamujące istniejące schematy myślowe, umoż-

liwiające dostrzeżenie nowych aspektów sytuacji problemowej, pozwalające 

wygenerować wiele możliwych rozwiązań. Składają się na nie: płynność, 

giętkość i oryginalność myślenia oraz wrażliwość na problemy, co oznacza, 

że potrafimy je dostrzec oraz możliwie szybko wytworzyć różnorodne, no-

we, a czasami wręcz zaskakujące sposoby ich rozwiązania. Myślenie dywe-

rgencyjne wykorzystujemy zatem do realizacji zadań otwartych, które nie 

mają gotowego schematu działania. Z uwagi na szybko zachodzące zmiany 

społeczne, coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami nowymi, do któ-
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rych nie pasują znane nam rozwiązania. Dlatego też umiejętność myślenia 

dywergencyjnego jest tak ważna w radzeniu sobie z wyzwaniami, z którymi 

spotykamy się na co dzień.  

Tolerancja dla wieloznaczności:  

 wyraża się w szacunku dla drugiej osoby, tolerancji wobec jej poglądów  

i opinii oraz chęcią konfrontowania z nią swojej wiedzy. Oznacza dyspozy-

cję do tolerowania konfliktu wewnętrznego, wynikającego z akceptowania 

zróżnicowanych, czasami sprzecznych ze sobą poglądów. Osoba o takich 

predyspozycjach nie traktuje swojej wiedzy jak dogmatu, lecz poddaje ją 

modyfikacji, jeżeli docierają do niej odmienne informacje z różnych źródeł. 

Tolerowanie wieloznaczności oznacza poszanowanie dla inności i odmien-

ności każdej osoby ludzkiej. Tolerowanie innych stanowisk wobec świata 

jest nieodzownym elementem rozwoju, ponieważ pozwala wyjść poza gra-

nice swoich własnych pomysłów i dokonywać modyfikacji oraz zmian.  

Koncentracja na zadaniu:  

 to zdolność do pełnego zaangażowania i długiego skupienia uwagi na tym, 

co się robi, co w konsekwencji prowadzi do efektywnego rozwiązania pro-

blemu. To styl pracy, który nie wymaga zewnętrznych nacisków. Wystar-

czającym czynnikiem pobudzającym do działania jest ciekawość poznawcza 

związana z samym problemem oraz satysfakcja z jego rozwiązania. Osoby 

kreatywne mają zdolność do głębszej i dłuższej koncentracji na tym, co ro-

bią, niż zdarza się to innym ludziom. Cechami dominującymi w takich mo-

mentach są wytrwałość, upór i fascynacja konkretnym zadaniem. Tutaj oso-

ba nie dąży do szybkiego wyniku za wszelką cenę. Jej zachowania skupione 

są na rozległej i szczegółowej analizie, poszukiwaniu nowych elementów, 

aby nie przeoczyć możliwie żadnej kwestii mogącej wpłynąć na udoskona-

lenie rozwiązania problemu.  

Nonkonformizm:  

 to niezależność w myśleniu i działaniu oraz gotowość do podejmowania ry-

zyka i nieulegania naciskom zewnętrznym. Osoby posiadające tę cechę po-

stępują zgodnie w własnymi przekonaniami, odrzucając konwencję i sche-

matyzm. Nonkonformiści wydają się mniej podatni na te naciski, przeciw-

stawiają się rutynowym działaniom, ich zachowania są bardziej spontanicz-

ne i mniej kontrolowane. Podejmują nowe, niecodzienne wyzwania bez 

obaw, że mogą narazić się na społeczne odrzucenie lub że rezultat ich pracy 

może zakończyć się niepowodzeniem, ponieważ potrafią czerpać korzyści  

z popełnianych błędów. Porażka jest dla nich mobilizacją do wzmożonego 

wysiłku i podejmowania kolejnych kroków prowadzących do osiągnięcia 

założonego celu, który wcześniej obrali. 
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Otwartość i ciekawość poznawcza: 

 to cecha, która wyraża się w chęci poznawania nowych rzeczy i gotowości 

do podejmowania wyzwań. To umiejętność szukania i wykorzystywania 

nadarzających się okazji. Otwartość umysłu jest niezbędna w kreowaniu 

zmian. Wiąże się z elastycznością w podejściu do alternatywnych idei, 

wrażliwością na otaczający świat i nowe drogi, a także chęcią poznawania 

tego, co inne, nieznane. Osoby posiadające taką cechę mają zdolność dzi-

wienia się i zaciekawienia, potrafią dostrzec to, czego inni nie widzą. Umie-

jętność dostrzegania nowych rzeczy jest impulsem do poszukiwania, mody-

fikowania, ulepszania, wprowadzania zmian, do tworzenia czegoś nowego.  

Drugim zagadnieniem poddanym analizie stało się zjawisko pasywności 

szkolnej (A. Pierzchała 2013), które zostało ujęte z punktu widzenia analizy 

transakcyjnej
39

 – jednej z teorii psychoterapeutycznych, mających obecnie za-

stosowanie w wielu dziedzinach, w tym również w edukacji. Zdecydowano się 

na połącznie problematyki postawy twórczej z pasywnością z uwagi na to, że 

zachowania pasywne są w pewnym sensie przeciwieństwem postawy twórczej, 

co pozwala na szerszy i bardziej pogłębiony ogląd badanego zjawiska. Możemy 

dokonać analizy z dwóch różnych, a właściwe skrajnych, ale jednocześnie uzu-

pełniających się perspektyw. Stosowanie strategii pasywnych eliminuje auto-

nomię w funkcjonowaniu danej osoby, blokując obiektywny odbiór i analizę 

rzeczywistości. Tym samym brak takiej osobie niezależności i samodzielności 

w myśleniu i działaniu, co przejawia się w trudnościach w wyznaczaniu i reali-

zowaniu celów rozwojowych i dalekie jest od twórczej postawy wobec życia.  

Pasywność w ujęciu analizy transakcyjnej zdefiniowana jest nieco odmien-

nie, niż w tradycyjnym rozumieniu tego terminu, i oznacza brak umiejętności 

efektywnego radzenia sobie z problemem, a także próbę pozbycia się odpowie-

dzialności za podjęte decyzje i działania (bądź w pewnych sytuacjach – brak 

tych działań). Charakterystyczne jest również to, że zawsze rozgrywa się ona  

w relacji i angażuje przynajmniej dwie osoby, które działają, uzupełniając się  

w taki sposób, jakby razem tworzyły nierozłączny organizm. Wynika to z pew-

nego fałszowania obrazu rzeczywistości, które polega na pomijaniu określo-

nych, ważnych informacji w otoczeniu i/lub nierozpoznawaniu sygnałów płyną-

cych z samego sobie. Skutkiem tego ludzie, nie wierząc we własne możliwości, 

wchodzą w relacje o charakterze zależnościowym. Jedna ze stron ma wtedy 

tendencję do dominowania i sprawowania zbyt szeroko zakrojonej kontroli nad 

partnerem w relacji, co wynika z braku zaufania do jego możliwości i motywa-

                                                 
39  Analiza transakcyjna (AT) – jest teorią osobowości i systemem psychoterapii ukierunkowanej na 

rozwój osobisty, stworzoną przez Erica Berne’a w latach pięćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjed-

noczonych. Już po kilku latach została przeniesiona na grunt związany z nauczaniem i wychowa-

niem. Jest określana jako „teoria działania społecznego”, a także metoda pracy z grupami. Jest wyko-

rzystywana w wielu dziedzinach życia ludzkiego, gdzie jeden człowiek oddziałuje na drugiego, stąd 

też wydaje się zasadne zastosowanie jej założeń do analizy weryfikacji wdrożenia tutoringu szkolnego.  
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cji. Druga natomiast staje się zależna i zewnątrzsterowna, rezygnując z podej-

mowania odpowiedzialności za własne wybory i działania. Brak im twórczej 

postawy wobec siebie i innych, która pozwala na realną ocenę rzeczywistości 

oraz podejmowanie efektywnych działań prowadzących do pokonywania trud-

ności, z jakimi mają do czynienia. Osoba twórcza ma silne poczucie własnej 

wartości, jest niezależna w myśleniu i działaniu, poszukuje i analizuje różne 

możliwości rozwiązań, bez obawy przed oceną zewnętrzną. Potrafi podejmować 

samodzielne decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Daje też prawo innym do 

własnego zdania i decydowania o sobie. Można przyjąć, że tutoring jako forma 

pracy opierająca się na zaangażowanej i bliskiej relacji pomiędzy uczniem i na-

uczycielem/wychowawcą stwarza perspektywę rozpoznania wspomnianych za-

fałszowań w obrazie rzeczywistości i tym samym zlikwidowania lub przynajm-

niej zminimalizowania zakresu stosowanej pasywności we wszystkich jej prze-

jawach, a co za tym idzie – pozwala na kształtowanie twórczej postawy wobec 

siebie i otaczającego świata. 

Warto tutaj wspomnieć, że zachowanie pasywne w tym ujęciu nie jest jed-

nowymiarowe i nie oznacza jedynie braku aktywności. Człowiek pasywny mo-

że wykonywać pewne działania, są one jednak nieskuteczne z punktu widzenia 

założonych celów. Tak rozumiana pasywność może się przejawiać poprzez 

konkretne strategie, wśród których wymienić należy: bierność, nadadaptację, 

niepohamowanie, agresję i niezdolność (por. A. Pierzchała 2013, s. 104–108;  

J. Jagieła 2004, s. 86–88; I. Stewart, V. Joines 1987, s. 175–177). 

Bierność:  

 to strategia, która określana jest także jako „nicnierobienie”. Jest ona naj-

bliższa popularnemu rozumieniu pasywności i polega na braku reakcji na 

sytuację, która się wydarza. Osoba bierna, kiedy pojawia się jakiś problem, 

nie podejmuje żadnego działania, ponieważ napięcie, które przeżywa, jest 

zbyt duże, co uniemożliwia jej reakcję. Należy odróżnić to od świadomego 

zaniechania działania, kiedy podejmujemy decyzję o braku reakcji po prze-

analizowaniu całej sytuacji. 

Nadadaptacja:  

 to sytuacja zbytniego dopasowania, w której osoba stara się realizować 

oczekiwania płynące z otoczenia, rezygnując jednocześnie z własnych dą-

żeń i pragnień. Strategia ta pojawia się w sytuacji, kiedy jednostka nie wy-

znacza sobie własnego autonomicznego celu w trakcie próby rozwiązania 

problemu, ale próbuje osiągnąć to, co uważa za cel kogoś innego. Stara się 

spełniać oczekiwania innych osób, zamiast realizować własne pomysły. 

Niepohamowanie:  

 to strategia składająca się z powtarzających się, bezcelowych zachowań, 

które nie przybliżają do rozwiązania problemu. Podejmowane działania ma-
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ją na celu jedynie rozładowanie napięcia, a nie zmierzenie się z zaistniałą 

sytuacją. Osoba stosująca tę strategię działa chaotycznie i nieefektywnie, 

nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji, dlatego też skazana jest na porażkę.  

Agresja i niezdolność:  

 to dwa przejawy ostatniej strategii pasywnej, pojawiające się w momencie, 

gdy frustracja w obliczu trudności powoduje taki wysoki wzrost napięcia, że 

konieczne jest jego natychmiastowe rozładowanie. Akt agresji powoduje 

wyładowanie się na czymś lub kimś w otoczeniu, niezdolność natomiast 

skierowana jest na siebie i powoduje swoistego rodzaju „odebranie” sobie 

zdolności do działania (wyrażająca się np. w dolegliwościach psychosoma-

tycznych, załamaniu nerwowym, zażywaniu narkotyków). 

Wychodząc z powyższych założeń teoretycznych, dotyczących postawy 

twórczej oraz pasywności, postanowiono sprawdzić, czy realizacja tutoringu  

w przestrzeni placówek projektowych, jako profilaktycznego działania opartego 

na bliskiej i zaangażowanej relacji pomiędzy tutorem i podopiecznym, ma szan-

sę modyfikować zakres stosowania strategii pasywnych oraz rozwijania wy-

znaczników twórczej postawy zarówno u ucznia, jak i nauczyciela/wycho- 

wawcy. Można przyjąć, że ograniczenie stosowania strategii pasywnych oraz 

wzrost występowania postawy twórczej świadczy o powodzeniu wprowadzenia 

tutoringu do szkół, MOS-ów i MOW-ów.  

4.1.3. Pozycje życiowe 

Pozycje życiowe, podobnie jak pasywność, są zagadnieniem zaczerpniętym 

z analizy transakcyjnej (AT) i z punktu widzenia tej teorii są tutaj charaktery-

zowane. Choć pozycje życiowe są jednym z podstawowych pojęć występują-

cych w AT, mają swoją genezę nie tylko w psychologii i pedagogice, ale źró-

dłami sięgają filozofii, konkretnie zaś tego nurtu refleksji, który określany jest 

jako filozofia dialogu. Filozofia dialogu, nazywana także niekiedy filozofią spo-

tkania, historycznie rzecz biorąc, powstała na początku XX wieku. Właściwym 

jej twórcą był Ferdinand Ebner, a przedstawicielami: Martin Buber, Franz Ro-

senzweig, Gabriel Marcel, Emmanuel Levinas, i inni. Pomimo różnic w poglą-

dach wyżej wymienionych filozofów, łączy ich fundamentalna dla filozofii dia-

logu zasada – która znajduje również pewne odzwierciedlenie w AT – że czło-

wiek staje się „Ja”, tzn. osobą, dopiero w spotkaniu z „Ty”. Istotą człowieczeń-

stwa jest bycie naprzeciw, czyli dialog. W prawdziwym spotkaniu dwojga ludzi 

urzeczywistniają oni sens swojej egzystencji, stają się sobą, stają się osobami. 

M. Buber pisze  

Człowiek staje się Ja w kontekście z Ty (M. Buber 1992, s. 56). 

Można tutaj doszukać się analogii do pozycji życiowych, które mogą po-

wstać tylko podczas relacji z innymi osobami, czyli pomiędzy Ja i Ty. Filozofia 
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dialogu za pierwotną relację, w którą wchodzi człowiek, nie uważa stosunku 

pomiędzy człowiekiem a światem przedmiotowym, ale relację pomiędzy jed-

nym człowiekiem a drugim. Od tej relacji zależy ustosunkowanie się człowieka 

do świata przedmiotowego i jakość tej relacji decyduje o tym, czy świat jawi się 

jako dobry, przychylny, bliski, czy też okrutny, wrogi i niesprawiedliwy. Jeżeli 

udaje się człowiekowi wejść w prawdziwy dialog z drugim człowiekiem, Ja 

spotyka się z Ty, obraz świata staje się pozytywny. To brak bliskości drugiego 

człowieka stwarza negatywne widzenie rzeczywistości. Spotkanie dla człowieka 

jest wydarzeniem, Ja i Ty stają naprzeciw siebie w swej inności i niepowtarzal-

ności. Jest także wzajemnością, gdyż Ja wybiera partnera spotkania i zarazem 

jest przez niego wybrany. Spotkanie jest wydarzeniem odkrywającym człowie-

kowi prawdę o równorzędności osób pod każdym, także poznawczym, wzglę-

dem. W spotkaniu partnerzy mają jednakową możliwość oddziaływania na sie-

bie, wzajemnie się wzbogacają i korzystają z jego efektów. Filozofia dialogu 

stanowi więc podłoże, na którym powstała koncepcja pozycji życiowych, 

kształtujących się w kontaktach międzyludzkich. Tylko pomiędzy Ja i Ty nastę-

puje ustosunkowanie się do własnej osoby i do drugiego człowieka. Gdyby ist-

niało samo egocentryczne Ja, nie byłoby potrzebne ustosunkowywanie się do 

siebie, a zarazem niemożliwe byłoby ustosunkowanie się do innych. Występuje 

to dopiero w przypadku transakcji Ja – Ty. Wniosek stąd taki, że człowiek roz-

wija swoją psychikę poprzez kontakt interpersonalny, tworzy swoje pozycje ży-

ciowe, a ich rodzaj zależy od jakości tych kontaktów.  

Ta krótka refleksja na temat filozoficznych źródeł transakcyjnych pozycji 

życiowych uzmysławia nam bliskość podjętej tematyki z kwestią obecności tu-

toringu w polskiej szkole, albowiem, powtarzając zawartą już w rozdziale I de-

finicję:  

[...] tutoring szkolny to forma pracy pedagogicznej realizowana w bezpośrednim i indy-

widualnym kontakcie z uczniem, ze szczególnym uwzględnieniem godności ucznia  

i wychowawcy, wypływającej z faktu ich człowieczeństwa; inter- i intraakcyjności pro-

cesu wychowawczego oraz jego osadzenia w konkretnej rzeczywistości życiowej  

(M. Budzyński 2009a, s. 31).  

Głównym elementem współpracy pomiędzy uczniem i nauczycielem/ 

wychowawcą jest spotkanie oparte na szczególnego rodzaju relacji – relacji 

opartej na szacunku z obu stron, którego źródłem jest człowieczeństwo każdego 

z uczestników (por. M. Budzyński 2009a, s. 31). Dlatego też zbadanie pozycji 

życiowych uczniów (wychowanków) i nauczycieli/wychowawców w kontek-

ście wprowadzenia tutoringu do placówek projektowych wydaje się jak najbar-

dziej zasadne.  

Nasza pozycja życiowa kształtuje się na podstawie relacji z drugim czło-

wiekiem. Od chwili narodzin mamy kontakt z innymi (bardzo ważnymi dla nas) 

ludźmi, którzy się o nas troszczą i nami opiekują. Jesteśmy od nich całkowicie 

zależni, bez nich nie potrafilibyśmy sami przetrwać, dlatego też ich zachowanie 
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jest dla nas niezmiernie istotne. Oni są naszym punktem odniesienia do kształ-

towania przekonań, sądów, opinii na swój temat. Na bazie tych informacji bu-

dujemy obraz siebie i świata, wyrażający się w przyjętej przez nas pozycji ży-

ciowej. Stanowi ona nasze podstawowe przekonania (powstałe, jak się niekiedy 

twierdzi, w znacznej części przed ósmym rokiem życia) o sobie samym i innych 

ludziach. Służy ono do usprawiedliwiania podejmowanych przez nas decyzji  

i zachowań. Można powiedzieć, że wspomniane pozycje życiowe stanowią fun-

damentalny punkt widzenia na zasadnicze wartości, których przestrzegamy  

w relacji do siebie oraz otoczenia. W sposób tradycyjny wyróżnia się cztery pozy-

cje życiowe (J. Jagieła 2012, s. 153–156; T.A. Harris 1987, s. 56–70; R. Rogoll 

2010, s. 47–49), które mogą w różny sposób być aktywne w ciągu naszego życia: 

 Ja nie jestem OK – Wy (Ty) jesteście OK (−,+), 

 Ja nie jestem OK – Wy (Ty) nie jesteście OK (−,−), 

 Ja jestem OK – Wy (Ty) nie jesteście OK (+,−), 

 Ja jestem OK – Wy (Ty) jesteście OK (+,+). 

Trzy pierwsze pozycje zawierają istotny komponent uczuciowy, są w du-

żym stopniu nieświadome oraz powstają we wczesnym okresie życia. Ich po-

wstanie jest mocno uzależnione od otrzymywania od otoczenia tzw. znaków 

rozpoznania
40

. Czwarta z pozycji ma charakter świadomej postawy egzysten-

cjalnej, będącej wynikiem samodzielnie podjętej decyzji. Warto przybliżyć jed-

nak każdą z tych pozycji z osobna. 

Ja nie jestem OK – Wy (Ty) jesteście OK:  

 jest pozycją,  

[…] jaką zajmują wszystkie dzieci we wczesnym okresie życia, wynikającą w sposób 

logiczny z sytuacji, w której znajduje się dziecko w momencie urodzenia i okresie nie-

mowlęctwa. Jest tu miejsce na odczucia typu OK, ponieważ dostarczane są głaski. Każ-

de dziecko bywa głaskane w pierwszym roku życia, co wynika po prostu z konieczności 

podnoszenia go w czasie pielęgnacji. […] Ale uczucie, że nie jest ono OK, jest także 

obecne. Jest to wniosek dotyczący samego siebie. Obserwacje wskazują na gromadzenie 

się w dziecku przytłaczających je odczuć, że nie jest OK, co w sposób logiczny (na pod-

stawie dowodów, które ono posiada) prowadzi do wytworzenia się takiego właśnie sądu 

o sobie samym (T.A. Harris 1987, s. 59). 

Dziecko jest małe, bezradne, bezbronne, jego zdaniem – nic nie potrafi, na-

tomiast inni (dorośli z jego otoczenia) są silni, zaradni, potrafią wszystko 

zrobić, w dodatku okazują czułość i wsparcie. Stąd wniosek – „ja nie jestem 

OK, inni są OK”. Jeśli takie podejście utrwali się i występuje w później-

szych okresach życia, to mamy do czynienia z osobą, która nie docenia sie-

bie, a przecenia inne osoby. Boi się wyrażać to, co myśli, jest uległa i pod-

                                                 
40  Znak rozpoznania (strouk, głask) – w AT to każdy znak zauważenia (przejaw dostrzeżenia) 

wysłany w kierunku drugiej osoby; może być werbalny lub niewerbalny, pozytywny lub nega-

tywny, warunkowy lub bezwarunkowy.  
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porządkowana osobom, które uważa za mądrzejsze. Nie potrafi funkcjono-

wać bez wsparcia innych osób. Jest zewnątrzsterowna, zależna, nie potrafi 

samodzielnie myśleć i działać, ponieważ próbuje spełniać oczekiwania in-

nych, aby zasłużyć na ich akceptację. Aprobata ze strony otoczenia jest dla niej 

bardzo ważna. Jednocześnie osoby o takiej postawie życiowej ciągle są nieza-

dowolone z siebie, kapryszą, narzekają, że im nic nie wychodzi, po to, aby po-

twierdzić założoną wcześniej tezę, że inni są OK, oni natomiast nie są OK. 

Ja nie jestem OK – Wy (Ty) nie jesteście OK:  

 to postawa, która pojawia się pod koniec pierwszego roku życia. W tym 

okresie dziecko zaczyna już chodzić i nie musi być noszone na rękach, wy-

maga też mniej zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Zmniejsza się 

ilość kontaktu fizycznego, a tym samym udzielanego wsparcia.  

Na dodatek kary stają się bardziej dotkliwe i częstsze, ponieważ potrafi już wspiąć się  

i wydostać ze swojego łóżeczka, jest w stanie wszędzie się wślizgnąć i nie będzie chcia-

ło siedzieć w jednym miejscu. Nawet zranienia zdarzają się częściej, ponieważ z powo-

du zwiększonej ruchliwości często potyka się o przeszkody czy spada ze schodów. Ży-

cie, które w pierwszym roku miało pewne dobre strony, teraz nie ma żadnych. Głaskanie 

nie istnieje (T.A. Harris 1987, s. 62–63).  

Dziecko więc dochodzi do przekonania, że nie tylko ono nie jest OK, ale 

inni też nie są OK. Taka pozycja życiowa wyraża się w braku wiary w sie-

bie i innych ludzi. W późniejszym czasie osoba taka zamyka się na świat 

zewnętrzy. Nie ufa mu, ponieważ ludzie są źli i nieszczerzy, więc nie warto 

z nimi wchodzić w bliższe relacje. Jednocześnie sama ze sobą nie czuje się 

dobrze, ponieważ uzyskiwane w dzieciństwie negatywne wsparcie podpo-

wiada jej, że ona sama też nie jest wiele warta. Prowadzi to do destrukcji 

osobowości, osoba nie potrafi realizować założonych celów. Towarzyszy jej 

ciągły niepokój i poczucie beznadziejności. Deprecjonowanie siebie i in-

nych doprowadza w konsekwencji do stanów depresyjnych, a nawet samo-

bójczych, którym towarzyszy utrata sensu życia.  

Ja jestem OK – Wy (Ty) nie jesteście OK:  

 to pozycja, która wyraża się w przecenianiu swojej wartości i jednoczesnym 

niedocenianiu wartości innych ludzi. W jaki sposób pojawia się u dziecka 

przeświadczenie, że jest OK, skoro w poprzednich dwóch było nie OK? Ta-

kie nastawienie wynika z otrzymywania w dzieciństwie bardzo dużej ilości 

negatywnego wsparcia (poniżania, bezwzględnego karania psychicznego  

i fizycznego). Dotyczy to np. dzieci maltretowanych, które w czasie lecze-

nia, kiedy są odizolowane od „prześladowców”, doświadczają pewnego ro-

dzaju komfortu, wynikającego stąd, że ich sytuacja jest lepsza w porówna-

niu do ogromnego bólu, jakiego przed chwilą doświadczali. Przebywając 

samo, bez rodziców, którzy je skrzywdzili, dochodzi do wniosku, że będzie 

mu dobrze, kiedy jest oddzielnie – jestem OK dzięki samemu sobie. Kiedy 
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pojawiają się rodzice, znów pojawia się strach, ból, przerażenie, więc oni 

nie są OK (por. T.A. Harris 1987, s. 65). Poczucie prześladowania z okresu 

dzieciństwa przeradza się później w przyzwolenie do takiego samego trak-

towania innych osób. „Skoro inni nie są OK, są zagrożeniem, więc muszę 

się bronić przez atak”. Prześladowanie i zadawanie cierpienia innym jest 

zapłatą za poniesioną krzywdę. Osoby takie są władcze, żądające posłu-

szeństwa, są nieustępliwe w swoich działaniach. Pogardzają innymi, czują 

się od nich lepsi, dlatego też uważają, że mają prawo do wymierzania innym 

kary. Nie mają wyrzutów sumienia, ponieważ stoją na stanowisku, że inni 

sobie na to zasłużyli – co usprawiedliwia, jak sądzą, brutalność i okrucień-

stwo wobec nich.  

Ja jestem OK – Wy (Ty) jesteście OK:  

 to pozycja, która jest wyrazem doceniania swojej wartości i wartości innych 

ludzi. Uzyskujemy ją w wyniku podjęcia własnej, świadomej decyzji po re-

fleksyjnej analizie docierających do nas informacji i zbieranych doświad-

czeń. Zdaniem Thomasa A. Harrisa –  

„Ja nie jestem OK – Wy jesteście OK” jest pierwszym tymczasowym stwierdzeniem 

opartym na doświadczeniach pierwszego roku życia. Przy końcu drugiego roku albo zo-

staje ono potwierdzone i umacnia się, albo przechodzi w nastawienie 2 lub 3: „Ja nie je-

stem OK – Wy nie jesteście OK” lub „Ja jestem OK – Wy nie jesteście OK”. Dziecko, 

które ostatecznie zdecydowało się na którąś z ocen swojej sytuacji życiowej, będzie się 

jej konsekwentnie trzymało i będzie ona kierowała całym jego postępowaniem. Będzie 

się jej trzymało do końca życia, chyba że zmieni ją później świadomie na nastawienie 4 

(T.A. Harris 1987, s. 60).  

Osoby o takiej postawie akceptują siebie i jednocześnie szanują ludzi ze 

swojego otoczenia. Potrafią wchodzić w bliskie relacje z drugim człowie-

kiem i budować z nim silną więź opartą na autentycznym dialogu.  

Prawidłowa postawa „Ja jestem OK – Ty jesteś OK” znaczy po prostu, że nie poniżamy 

ani siebie, ani swoich bliskich, lecz zgadzamy się wzajemnie szanować swoje czyny, 

poglądy, uczucia, potrzeby, nie zatracając poczucia tożsamości (R. Rogoll 2010, s. 48).  

Są to osoby otwarte, pełne energii, które cieszą się życiem i możliwością 

współpracy z innymi ludźmi. Ostatnia pozycja jest zdrową postawą osoby, 

która potrafi realizować zamierzone cele, konstruktywnie rozwiązywać pro-

blemy poprzez obiektywną ocenę sytuacji i swoich możliwości. Aby ją 

osiągnąć potrzebne jest wsparcie otoczenia, stwarzające sytuacje, w których 

młody człowiek może budować poczucie własnej wartości i poznać wartość 

innych osób. Tutoring jako metoda pracy nauczyciela/wychowawcy  

z uczniem, oparta na dialogu, wzajemnym szacunku i zaufaniu, nastawiona 

na rozwój obu stron, wydaje się być doskonałą możliwością kształtowania 

pozycji „Ja jestem OK – Wy (Ty) jesteście OK”.  
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Powyższe założenia teoretyczne dotyczące kształtowania się pozycji życio-

wych oraz wszechstronny i udokumentowany zakres wprowadzania metody tu-

toringu uzasadniają przypuszczenie ujawnienia się zmian postaw życiowych. 

Realizacja tutoringu oznaczająca zindywidualizowane i spersonalizowane towa-

rzyszenie w postawie dialogu może uaktywniać w jednej i drugiej stronie relacji 

najbardziej pożądaną pozycję „Ja jestem OK – Wy (Ty) jesteście OK”, zmniej-

szając natężenie obecności pozostałych trzech. Porównanie kształtowania się 

pozycji życiowych uczniów i nauczycieli na początku i na końcu wdrożenia me-

tody tutoringu do badanych placówek jest wskaźnikiem w ewaluacji projektu. 

Opisane powyżej zagadnienia, tj: klimat szkoły, postawa twórcza, pasywność, 

pozycje życiowem, zostały uznane tutaj jako wskaźniki efektywności projektu, co 

oznacza, że zaistnienie w tych czynnikach zmian, zgodnie z przedstawionymi po-

wyżej założeniami badawczymi, weryfikuje powodzenie bądź niepowodzenie 

wdrożenia w placówkach. Poprawa w postrzeganiu klimatu szkoły przez uczniów  

i nauczycieli/tutorów, rozwój ich postawy twórczej, zmniejszenie stosowania stra-

tegii pasywnych, lepsze postrzeganie siebie i innych – świadczą o korzystnym od-

działywaniu tutoringu. Wymienione tutaj wskaźniki zostały także skonfrontowane 

ze zmiennymi niezależnymi wyróżnionymi w projekcie (rozdział 3), takimi jak: 

umiejscowienie placówki, jej typ, wielkość, deklarowana przez dyrektora ocena 

szkoły, a także jej środowisko (w tym poziom rejestrowanego w nim bezrobocia), 

poziom zaangażowania dyrektora szkoły, realizacja tutoringu (wybrana ścieżka tu-

toringu), staż pracy nauczycieli/wychowawców, płeć tutorów i podopiecznych tuto-

rów, wiek bądź klasa, do której uczęszczają podopieczni.  

4.2. Przyjęta problematyka i metodologia badań nad 

efektywnością tutoringu szkolnego 

Po przeanalizowaniu wskaźników (opisanych w poprzednim podrozdziale) 

pod kątem przyjętych zmiennych niezależnych zdecydowano się na postawienie 

następującego ogólnego problemu badawczego: 

P0. Jakie różnice wystąpiły pomiędzy badanymi placówkami w wyniku wpro-

wadzenia tutoringu w kontekście zmiennych niezależnych? 

Natomiast wychodząc z teoretycznych założeń dotyczących postrzegania 

klimatu szkoły przez uczniów i nauczycieli, kształtowania się postawy twórczej, 

stosowania strategii pasywnych oraz występowania pozycji życiowych, w od-

niesieniu do weryfikowania efektywności wprowadzanego tutoringu do 

szkół/placówek sformułowano kolejne problemy badawcze: 

P1.  Jak zmienił się klimat szkoły w percepcji badanych uczniów w wyniku 

wprowadzenia tutoringu do badanych placówek? 
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P2.  Jak zmienił się klimat szkoły w percepcji badanych nauczycieli/tutorów  

w wyniku wprowadzenia tutoringu do badanych placówek? 

P3.  W jakim stopniu wdrożenie tutoringu do badanych placówek oddziałuje na 

twórczą postawę uczniów? 

P4.  W jakim stopniu wdrożenie tutoringu do badanych placówek oddziałuje na 

twórczą postawę nauczycieli/tutorów? 

P5.  W jakim stopniu wdrożenie tutoringu do badanych placówek modyfikuje 

zakres stosowania transakcyjnej pasywności szkolnej przez uczniów? 

P6.  W jakim stopniu wdrożenie tutoringu do badanych placówek modyfikuje 

zakres stosowania pasywności przez nauczycieli/tutorów? 

P7.  Jakie zmiany nastąpiły w kształtowaniu się pozycji życiowych uczniów po 

wdrożeniu tutoringu do badanych placówek? 

P8. Jakie zmiany nastąpiły w kształtowaniu się pozycji życiowych nauczycie-

li/tutorów po wdrożeniu tutoringu do badanych placówek? 

Odpowiedzi na postawione tutaj pytania pozwoliły na zdobycie informacji, 

czy i w jakim zakresie nastąpiła zmiana, umożliwiło to opis oraz ocenę wartości 

wprowadzonego wdrożenia i przełożyło się na refleksje i praktyczne rekomen-

dacje. Jest to zgodne z celami stawianymi badaniom ewaluacyjnym, gdyż  

[…] ewaluacja jest specyficznym rodzajem stosowanych badań społecznych. Jej zada-

niem jest dostarczanie wiedzy służącej działaniu. W ewaluacji najbardziej istotne zna-

czenie ma proces gromadzenia/pozyskiwania wiedzy użytecznej w praktyce. […] Ewa-

luacja koncentruje się na gromadzeniu wiedzy, która jest podstawą do formułowania są-

dów na temat wartości podejmowanych działań (H. Mizerek 2012b, s. 234–235).  

Z uwagi na eksploracyjny charakter badań, zdecydowano się nie stawiać hi-

potez badawczych. Celem podjętego przedsięwzięcia badawczego było bo-

wiem, przede wszystkim, odkrywanie, sondowanie, poszukiwanie, opis spra-

wozdawczy efektów zaistniałego wdrożenia. Zatem, wychodząc naprzeciw za-

łożeniom zawartym w powyższych problemach badawczych, aby odpowiedzieć 

na postawione pytania, posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Sondaż 

diagnostyczny obejmuje badaniem –  

[...] wszelkiego typu zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla wychowania, ponadto 

stany świadomości, opinii i poglądów określonych zbiorowości, narastanie badanych 

zjawisk, ich tendencji i nasilenia” (T. Pilch, T. Bauman 2001, s. 80–81).  

Badania sondażowe przeprowadzane są w specjalnie dobranej próbie repre-

zentacyjnej, odpowiednio wybranej z populacji generalnej. Z uwagi na specyfi-

kę badań, podyktowaną realizowanym wdrożeniem, dobór próby wynikał z za-

łożeń projektowych opisanych w rozdziale 2. i 3. Badania zostały ostatecznie 

przeprowadzone w grupie 8001 uczniów/wychowanków w pierwszym etapie 

badań (6722 w drugim etapie badań) i 1297 nauczycieli/wychowawców  

w pierwszym etapie badań (1129 w drugim etapie) z 76 placówek projekto-

wych. Odnosząc się do powyższych liczb – warto zauważyć, że na samym po-
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czątku przyjęto, iż ostatecznie frekwencja udziału w badaniach nie będzie niż-

sza niż 70%
41

 , co też zostało utrzymane w trakcie realizowanej procedury. Co 

ważne, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze zostały skonstru-

owane kwestionariusze, których formularze były odpowiednio dopasowane, pod 

kątem trudności i tła zadawanych pytań, do poszczególnych grup odbiorów: dla 

uczniów klas I–III, IV–V szkoły podstawowej, uczniów z klas VI–VII SP i star-

szych ze szkół ponadgimnazjalnych, a także wychowanków MOW-ów i MOS-ów. 

Analogicznie – odpowiednie narzędzia zostały stworzone dla tutorów ze szkół  

i placówek MOS i MOW. 

Aby możliwa była weryfikacja efektów wdrożenia, badani wypełniali kwe-

stionariusz na początku i na końcu realizowanego w placówce projektu. Jak za-

uważono już wcześniej, zdecydowano się skorzystać ze schematu pretest i post-

test. Interesująco wypowiada się na ten temat Krzysztof Ostaszewski:  

Poprawne przygotowanie programu profilaktycznego wymaga zbadania jego skuteczno-

ści. Podstawowe naukowe kanony ewaluacji programów profilaktycznych nakazują za-

stosowanie schematu badawczego pretest-posttest, grupy kontrolnej i behawioralnych 

wskaźników skuteczności. Tych, wydawać by się mogło, oczywistych zasad w praktyce 

bardzo trudno przestrzegać. Niemniej jednak z naukowego punktu widzenia trudno o in-

ne kryteria, które zmierzają do obiektywnej oceny skuteczności programu. Stosowanie 

metod jakościowych do ewaluacji programu oraz monitorowanie procesu realizacji (np. 

ocena stopnia jego wykonania, trudności, jakie wystąpiły, modyfikacji itd.) są niezbędny-

mi elementami rutynowych czynności związanych z wdrożeniem programu do praktyki, 

ale nie mogą być ekwiwalentem oceny jego skuteczności (K. Ostaszewski 2001, s. 49).  

W cytowanym tu fragmencie pojawia się pewne wezwanie, aby technikę 

pretest-posttest zastosować najpierw w badaniach grupy kontrolnej. W przy-

padku realizacji projektu WCM nie zdecydowano się na taki krok. Wiązało się 

to z kilkoma aspektami. W pierwszej kolejności – badani uczniowie stanowili  

w zasadzie przekrój niemalże wszystkich roczników objętych obowiązkiem na-

uki, reprezentując szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe (zasadnicze 

szkoły zawodowe/szkoły branżowe, licea ogólnokształcące czy technika, rów-

nież gimnazja), zarówno publiczne, jak i niepubliczne, umiejscowione w du-

żych i małych miastach, czy też wsiach. Ta rozpiętość miała swoje odniesienie 

dla opracowania odpowiednio dopasowanych narzędzi badawczych dla wybra-

nych grup wiekowych. Z tej perspektywy należałoby ustanowić szereg grup 

kontrolnych składających się z uczniów klas I–III, IV–V i VI–VII szkoły pod-

stawowej, uczniów szkół branżowych, liceów i techników. To z perspektywy 

organizacyjnej, ale też i finansowej (takie działania wymagałyby poszukania 

szkół bez wdrożenia tutoringu) – okazało się zadaniem niemożliwym do zreali-

zowania. Z drugiej jednak strony przyjęto, że skala badań skierowana wskaźni-

kowo do 9576 uczniów, a także możliwość późniejszego porównywania zebra-

                                                 
41  Wiąże się to ze zjawiskiem tzw. „śmiertelności panelu”, które zostało opisane w podrozdziale 

5.2.2. 
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nych danych w określonych grupach, zmniejszy (poprzez uśrednienie) ilość 

możliwych pomyłek, wynikających ze zmiennych zakłócających, które nie były 

możliwe w warunkach projektowych do wyeliminowania. Wydaje się jednak, 

że ta okoliczność rozwiązuje  

[…] problem reprezentatywności osób występujących w roli uczestników badania 

względem osób, które poddane zastaną określonym oddziaływaniom opartym na wnio-

skach wyciągniętych z tego badania (A Brzezińska, J. Brzeziński 2001, s. 140).  

To wskazuje, że jest możliwość wyciągnięcia wniosków, które mogą odno-

sić się do szerszej populacji. 

4.3. Opracowanie i prezentacja narzędzi badawczych 

Aby móc dokonać weryfikacji określającej, czy wdrażanie tutoringu szkol-

nego przyniosło zmiany, zespól badaczy opracował trzy autorskie narzędzia ba-

dawcze w wersjach dla uczniów (podopiecznych tutorów) oraz dla nauczycieli 

(tutorów). Mowa jest tutaj o narzędziach: „Moja szkoła” – do badania klimatu 

szkoły, „Ja i moi nauczyciele/uczniowie” – do badania postawy twórczej i stra-

tegii pasywnych uczestników projektu, oraz „Szkolne sytuacje” – do określenia 

ich pozycji życiowych
42

. Z uwagi na dbałość o uzyskanie jak najbardziej rzetel-

nych wyników, świadczących o efektywności wprowadzonego wdrożenia, 

skonstruowane kwestionariusze zostały poddane ocenie trzech zewnętrznych 

sędziów kompetentnych, będących samodzielnymi pracownikami naukowymi  

i z czołowych ośrodków akademickich, zajmujących się podjętą w badaniach 

problematyką. Tego typu działanie stało się niejako odpowiedzią na pojawiającą 

się w literaturze przedmiotu troskę o jakość ewaluacji. Wspominają o tym m.in. 

Sławomir Krzychała i Beata Zamorska, pisząc, że:  

Celem badań ewaluacyjnych nie jest – i to jest decydująca różnica w stosunku do badań 

naukowych – opracowanie uogólnionej teorii, opisującej rzeczywistość językiem for-

malnym i abstrakcyjnym. Niemniej jednak odpowiedzialność metodologiczna – a zara-

zem sztuka i biegłość badania – wymaga od badacza elastycznego – jednak nie dowol-

nego i przypadkowego – doboru metod zbierania i analizowania danych. Ewaluator zo-

bowiązany jest krytycznie określać stopień trafności i rzetelności pozyskanej wiedzy,  

a tego nie dokona bez odniesienia do teorii i metodologicznych założeń, które chcąc nie 

chcąc, przyjmuje w czasie przygotowania i przeprowadzania badań (S. Krzychała,  

B. Zamorska 2008, s. 36). 

Zgodnie z sugestiami sędziów kompetentnych, narzędzia zostały poddane 

korekcie, jednakże kluczowym aspektem pozostało ich zweryfikowanie  

                                                 
42  Przykładowe narzędzie wykorzystywane w II etapie badań weryfikujących efektywność tuto-

ringu w grupach uczniów z klas I i III szkoły podstawowej oraz uczniów najstarszych (od VI 

klasy SP) znajduje się w aneksie niniejszego Raportu. 
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w grupie właściwych odbiorców. Do tego posłużyć miały badania pilotażowe, 

albowiem  

[…] wykonanie badań pilotażowych pozwala na poznanie atutów i ograniczeń opraco-

wanego narzędzia, a w efekcie na dokonanie takich modyfikacji, które pozwolą osiągnąć 

poziom zadawalającej poprawności merytorycznej i formalnej ostatecznej wersji narzę-

dzia badawczego (Z. Gaś 2006, s. 224).  

Pilotaż miał zatem określić, na ile przygotowane autorskie kwestionariusze 

sprawdzą się wśród badanych osób, zarówno w obszarze ich użyteczności, za-

sadności założeń oraz ich zrozumiałości. Ponadto adaptacja narzędzi dla 

uczniów klas I–III szkoły podstawowej oraz wychowanków i wychowawców 

MOS-ów i MOW-ów została skonsultowana z praktykami, mających doświad-

czenie w ewaluacji i współpracy z takimi grupami odbiorców.  

Na podstawie uzyskanych ocen sędziów kompetentnych, wyników pilotażu 

oraz konsultacji z praktykami, dokonano weryfikacji roboczych wersji narzędzi 

i wprowadzono w nich sugerowane zmiany, doskonalące kwestionariusze pod 

kątem trafności i rzetelności metodologicznej oraz przystępności i czytelności 

dla różnych grup badanych uczestników projektu. Dokonanie stosownych mo-

dyfikacji pozwoliło na ostateczne opracowanie narzędzi odnoszących się do 

wybranych wskaźników pośrednich, czyli klimatu szkoły, postawy twórczej, 

strategii pasywnych oraz pozycji życiowych.  

Klimat szkoły został ujęty w kwestionariuszu „Moja szkoła”, zawierającym 

30 twierdzeń określających relacje panujące w placówce, poczucie bezpieczeń-

stwa i posiadania wpływu, warunki dla rozwoju osobistego, a także organizację 

przestrzeni placówki. Prawdziwość każdego z twierdzeń w kontekście swojej 

osoby respondent określał na pięciostopniowej skali Likerta
43

. Postawa twórcza 

i strategie pasywne zostały ujęte wspólnie w jednym kwestionariuszu „Ja i moi 

nauczyciele/uczniowie”, zawierającym także 30 twierdzeń, w tym 15 twierdzeń 

diagnozujących postawę twórczą (po 3 itemy na wybrane cechy postawy twór-

czej: myślenie dywergencyjne, tolerancję dla wieloznaczności, koncentrację na 

zadaniu, nonkonformizm, otwartość i ciekawość poznawczą) oraz 15 twierdzeń 

diagnozujących strategie pasywne (po 3 itemy na każdą ze strategii pasywnych: 

bierność, nadadaptację, niepohamowanie, agresję, nierozpoznanie). Podobnie 

jak w przypadku oceny klimatu szkoły, również w tym kwestionariuszu praw-

dziwość każdego z twierdzeń w kontekście swojej osoby respondent określał na 

pięciostopniowej skali Likerta. Natomiast pozycje życiowe zostały ujęte w kwe-

stionariuszu „Sytuacje szkolne”, zawierającym opis 8 sytuacji, jakie mogą wy-

stąpić w przestrzeni szkoły/placówki. Każda z nich miała 4 możliwe rozwiąza-

                                                 
43  Oczywiście termin skala Likerta powinien odnosić się do całej metody indeksowania pytań  

w kwestionariuszu. Jednakże bardzo często stosuje się go w uproszczeniu dla określenia for-

matu pytań, który zaproponował przy okazji konceptualizacji swojej metody R. Likert  

(E. Babbie 2009, s. 197–198.) 
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nia – odpowiadające poszczególnym pozycjom życiowym (Ja nie jestem OK – 

Wy jesteście OK, Ja jestem OK – Wy nie jesteście OK, Ja nie jestem OK – Wy 

nie jesyeście OK, Ja jestem OK – Wy jestescie OK). Zadaniem respondentów 

było zaznaczenie, przy każdej sytuacji, jednego z czterech rozwiązań, które  

w kontekście jego osoby było najbardziej prawdopodobne. Warto dodatkowo 

zaznaczyć, iż zestaw wyżej opisanych narzędzi zatytułowany „Ja w mojej szko-

le/placówce” uzupełniała metryczka, w której respondenci mieli określić, m.in.: 

swoją płeć, staż pracy, wiek (w przypadku wychowanków MOW/MOS) bądź 

klasę (w przypadku pozostałych uczniów), rodzaj stosowanego tutoringu, a tak-

że – w przypadku nauczycieli/wychowawców – rodzaj nauczanego przedmiotu 

bądź wykonywanej w placówce pracy. Z uwagi na to, że każda z badanych grup 

miała swój indywidualny token, jego użycie pozwalało na przyporządkowanie 

zebranych odpowiedzi do określonego typy placówki i jej charakterystyki (po-

łożenie, wielkość, organ prowadzący), o co już respondenci nie byli pytani.  

Konstrukcja zaprezentowanych tutaj narzędzi i uzyskane przy ich pomocy 

odpowiedzi poszczególnych grup badanych pozwoliły na uzyskanie bogatego 

materiału badawczego, który został poddany opracowaniu ilościowemu. Zgro-

madzone dane, w postaci tabel i wykresów, oraz ich analiza, a także wnioski, 

służące opracowaniu rekomendacji, zostaną przedstawione w 6 rozdziale niniej-

szego Raportu. 
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Kluczowym elementem raportu ewaluacyjnego jest przedstawienie wyni-

ków uzyskanych z obserwacji realizatorów projektu, jak i efektów jego wdroże-

nia. Poniższy rozdział stanowi zatem naturalną odpowiedź na poprzednie części 

opisujące projekt, a także założenia samej ewaluacji. Co istotne, zawiera on od-

niesienia do poziomów „0”, I i częściowo II działań ewaluacyjnych opisanych 

w rozdziale 3.2. Tym samym wskazaliśmy, jaka była skala realizacji działań, 

czy te miały swoje miejsce, jacy okazali się ich beneficjenci (placówki), jaka 

była reakcja uczestników na podejmowane zadania (przede wszystkim szkole-

nia), a także czy możliwe okazało się dostrzeżenie wśród nich zmiany wynika-

jącej z uczestnictwa w projekcie.  

5.1. Charakterystyka placówek realizujących projekt  

z uwzględnieniem ich potrzeb 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, co szerzej opisano w 2 rozdziale Rapor-

tu, komisja rekrutacyjna wybrała do realizacji projektu „Wychować Człowieka 

Mądrego” 76 placówek oświatowych, w tym 12 młodzieżowych ośrodków wy-

chowawczych i socjoterapii oraz 64 szkoły
44

. Wybór ten miał spełniać konkret-

ne kryteria, takie jak reprezentowanie placówek ze wszystkich województw  

w Polsce, proporcjonalny udział szkół danego typu, czy też wielkość placówki. 

Istotne było bowiem, aby grupa placówek realizujących projekt była reprezenta-

                                                 
44  Podczas rekrutacji dużą determinacją odznaczały się placówki, które chcąc wziąć udział  

w projekcie, niejako łączyły swoje zasoby z innymi, w ten sposób uzyskując wymaganą liczbę 

18 nauczycieli/wychowawców i 126 uczniów. Ta sytuacja dotyczyła trzech ostatecznie zrekru-

towanych przypadków: (1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” ze Skierniewic zgła-

szającej się wraz z Niepubliczną Szkołą Podstawową „Żywioły” z Płońska, (2) placówek 

łódzkich – Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 i Młodzieżowego Ośrodkiem So-

cjoterapii nr 2, a także (3) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „DoMOStwo” w Żychlinie 

oraz ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół w Żychlinie. Bez wątpienia, sytuacja ta stała się wy-

zwaniem organizacyjnym dla ww. placówek, ale także dla przeprowadzonej procedury ewalu-

acyjnej. Przedstawiciele poszczególnych par placówek wspólnie uczestniczyli w szkoleniach 

tutorskich, wypełniając przy tym tę samą ankietę ewaluacyjną. Inaczej sytuacja miała się przy 

dokonywaniu ewaluacji wdrożeń – wówczas każda z placówek z osobna dostawała zestaw to-

kenów dla swoich tutorów i podopiecznych tutorów. W związku z tym, zebrane w ten sposób 

dane rozpatrywane były osobno. 
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tywna dla pozostałych w kraju. Dokonując wglądu w pozyskane w projekcie 

szkoły i ośrodki, należy zaznaczyć, że jedynym problemem, który nie został po-

zytywnie rozwiązany, był brak zgłoszonej i ostatecznie zrekrutowanej placówki 

z województwa podkarpackiego. Tu – mimo kampanii medialnej, a także rozsy-

łania zaproszeń do udziału w projekcie – nie pojawiła się żadna kandydatura. 

Warto jednak zauważyć, że pozostałe województwa miały swoją reprezentację, 

nadto zaś, że inne zakładane we wniosku warunki zostały spełnione. W tej per-

spektywie, nim rozpoczniemy analizę zebranych podczas ewaluacji danych, na-

leży przyjrzeć się bliżej placówkom, które wzięły udział w projekcie. 

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że największą reprezentację  

w grupie placówek projektowych miały szkoły podstawowe, których było 45. 

W zakwalifikowanej grupie znalazło się także 13 liceów ogólnokształcących,  

2 technika, szkoła branżowa oraz 3 zespoły szkół ponadpodstawowych. Zrekru-

towano także 6 młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 4 młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze oraz 2 zespoły placówek resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych. 

Uproszczony graficzny obraz liczebności placówek w projekcie, uwzględniają-

cy ich typ, prezentuje wykres 1.  

 

Wykres 1. Typy placówek w projekcie (w liczbach) 

Źródło: opracowanie własne.  

Istotną, z perspektywy prowadzonych analiz, kwestią pozostaje położenie 

ww. placówek. Tu zwracano uwagę na to, czy znajdują się one w dużym mie-

ście powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w mieście poniżej 100 tysięcy miesz-

kańców bądź też na wsi. W tym względzie każda z tych opcji również jest re-

prezentowana, przy czym dominują jednak placówki z większych miast (jest ich 

40). Porównywalne liczby szkół czy ośrodków znalazły się w mniejszych mia-

stach (20) i wsiach (16). Biorąc to pod uwagę, interesująco wypada dokonane 

zestawienie typów placówek z ich umiejscowieniem – na co wskazuje tabela 5. 

45 
19 

12 

szkoła podstawowa szkoła ponadpodstawowa MOS/MOW 
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Tabela 5. Liczebność placówek projektowych z uwzględnieniem ich typu i umiejscowienia 

Typ 

placówki 

Położenie placówki 

Ogółem Miasto pow. 

100 tys. 

Miasto pon. 

100 tys. 
Wieś 

SP 25 8 12 44 

SPP 11 7 1 20 

MOS/MOW 4 5 3 12 

Ogółem 40 20 16 76 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak można zauważyć, każdy typ placówek projektowych ma swoje umiej-

scowienie zarówno w miastach, jak i wsiach. Przy czym, zgodnie z oczekiwa-

niami, w tych ostatnich mamy swoistą nadreprezentację szkół podstawowych. 

Interesującą kwestią – wykraczającą jednak poza toczoną tutaj analizę – pozo-

staje w ogóle tak znacząca liczba placówek z miast powyżej 100 tys. mieszkań-

ców. Być może miało to związek (co wymagałoby weryfikacji) z lepszym do-

stępem do informacji tej grupy placówek, bądź też większą szansą na spełnienie 

przez nich założeń projektowych dotyczących minimalnej liczby uczniów i na-

uczycieli, co jednak pozostaje tutaj poza naszym rozstrzygnięciem. Warto jed-

nak zauważyć, że sama wielkość placówek jest także jedną z cech, które wzięto 

pod uwagę podczas prowadzonych tutaj analiz. W tym względzie dokonano po-

działu placówek na dwie grupy. Wśród szkół wydzielono te, w których liczba 

uczniów była mniejsza niż 400, oraz te, w których liczba uczniów była większa 

niż 400. Z kolei wśród MOS-ów i MOW-ów graniczna liczba wyniosła 50 wy-

chowanków. Wyniki takiego rozdziału ilustruje wykres 2.  

 

Wykres 2. Wielkość placówek projektowych (w liczbach) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Jak można zauważyć, w projekcie WCM dominowały szkoły poniżej 400 

uczniów i ośrodki, w których znajduje się więcej niż 50 wychowanków. 

Inną istotną cechą, która charakteryzuje placówki projektowe, jest ich status 

w odniesieniu do dychotomii „publiczne-niepubliczne”. Oczywiście, wiąże się 

to nie tyle ze źródłem finansowania szkół czy ośrodków, ile z typem organu 

prowadzącego, przyjętymi założeniami i realizowanymi wartościami. Uznano, 

że ten aspekt z perspektywy działań ewaluacyjnych może mieć także znaczenie, 

szczególnie że sam tutoring niejako ewoluował w autorskiej placówce niepu-

blicznej – o statusie szkoły publicznej. Dokonanie wglądu w ten obszar określa-

jący beneficjentów projektu pokazało, że wśród nich znaleźli się przedstawicie-

le obu tych grup, przy czym aż 63 placówki okazały się szkołami publicznymi, 

prowadzonymi przez gminy bądź powiaty, a 13 szkół i ośrodków okazało się 

placówkami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe czy też związki 

wyznaniowe. W tym względzie interesujące wydaje się dokonanie zestawienia 

wskazującego, jakie typy placówek są placówkami publicznymi bądź niepu-

blicznymi. Prezentuje to tabela 6. 

Tabela 6. Liczebność placówek projektowych z uwzględnieniem ich typu i statusu 

Typ placówki 

Status placówki 

Ogółem Placówka 

publiczna 

Placówka 

niepubliczna* 

SP 36 9 45 

SPP 17 2 19 

MOS/MOW 10 2 12 

Ogółem 63 13 76 

*  Placówka niepubliczna o statusie szkoły publicznej prowadzona przez organizację pozarządową 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak można zauważyć, każdy typ placówek w projekcie może mieć status za-

równo placówki publicznej, jak i niepublicznej. Istnieje jednak nieco większa 

reprezentacja szkół podstawowych prowadzonych przez organizacje pozarzą-

dowe bądź związki wyznaniowe. Aspekt ten z perspektywy badawczej był bar-

dzo dobrą informacją, pozwolił bowiem na wykazanie, czy ma to znaczenie dla 

ostatecznej efektywności tutoringu. 

Należy zauważyć, że powyżej przedstawiona charakterystyka placówek pro-

jektowych została wykorzystana w dalszych analizach. Co ważne, wzięto pod 

uwagę także wybrane dane uzyskane w trakcie prac komisji rekrutacyjnej, po-

chodzace z opinii dyrektorów placówek, a dotyczące jakości wsparcia środowi-

ska, stosunku rodziców, wewnętrznej współpracy w placówce, poczucia bezpie-

czeństwa oraz obecności problemów wychowawczych. To, co wydaje się jed-

nak kluczowe w kontekście ilustrowania szkół i ośrodków biorących udział  
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w projekcie WCM, to próba scharakteryzowania potrzeb, na które miało od-

powiedzieć wdrożenie tutoringu. Przywołanie ich tutaj pozwala w jeszcze 

większym stopniu zilustrować sytuację placówek. Warto zaznaczyć, że źródłem 

prezentowanej poniżej charakterystyki, uzupełnionej obrazem zasobów i deficy-

tów placówek, stały się ankiety wypełniane przez dyrektorów szkół i ośrodków 

oraz obserwacje współpracujących z nimi opiekunów wdrożeń.  

Dyrektorzy placówek zostali poproszeni przez zespół badawczy ds. ewalu-

acji o dwukrotne podzielenie się swoimi opiniami dotyczącymi udziału w pro-

jekcie – na jego początku i na jego końcu. Porównując ich odpowiedzi na pyta-

nie dotyczące potrzeb, które miał zaspokoić projekt (ankieta 1. etapu), oraz wy-

powiedzi dotyczace tego, na jakie potrzeby projekt faktycznie odpowiedział 

(ankieta 2. etapu) – można wyróżnić takie same wskazania. Najczęściej poru-

szanymi kwestiami były zagadnienia związane z potrzebami: 

 budowania pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem (N1 = 23, 

N2 = 18)
45

; 

 indywidualizacji procesu nauczania (N1 = 16, N2 = 14); 

 pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i adaptacyjnych 

(N1 = 7, N2 = 15); 

 wspierania rozwoju uczniów (N1 = 10, N2 = 12); 

 budowania poczucia własnej wartości ucznia oraz wzmacniania osiąganych 

przez niego wyników (N1 = 15, N2 = 11);  

 poprawy klimatu panującego w szkole/placówce, budowania atmosfery 

współpracy (N1 = 9, N2 = 8); 

 wzmacniania kompetencji nauczycieli, wyposażenia ich w nowe, innowa-

cyjne narzędzia pracy (N1 = 13, N2 = 13). 

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że projekt odpowiedział na 

potrzeby, jakie na początku wdrożenia sygnalizowali dyrektorzy. W dużej mie-

rze liczba wypowiedzi zebranych w obu etapach badań była zbliżona. Na tym 

tle wyróżnia się podwójny wzrost wskazań mówiących o tym, że wdrożenie tu-

toringu wsparło placówki w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i ad-

aptacyjnych. Dyrektorzy twierdzili wówczas, np., że:  

[projekt – dop. autorzy] Wzmocnił szczególnie wychowawczą funkcję szkoły, dając na-

uczycielom (nie tylko wychowawcom) możliwość bardziej indywidualnej pracy  

z uczniami, która w dużej mierze sprowadzała się do wzmacniania i rozwijania ich po-

zytywnych zachowań, zainteresowań i poczucia własnej wartości, co wpłynęło także na 

zmianę niektórych negatywnych postaw.  

Ponadto wśród dyrektorów szkół podstawowych pojawiały się głosy wska-

zujące, że wdrożenie przyczyniło się do wzmocnienia kompetencji placówki  

w pracy z czwartoklasistami:  

                                                 
45  N1 = liczba osób, która udzieliła takiej odpowiedzi w ankiecie na początku projektu, N2 = licz-

ba osób, która udzieliła odpowiedzi w ankiecie na końcu projektu.  
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Pomogło uczniom klas czwartych w przejściu z okresu nauczania zintegrowanego do 

klas starszych. Pozwala rozwiązywać problemy emocjonalne i inne uczniów. 

Odnosząc do zdań dyrektorów i opinii opiekunów wdrożeń, można stwier-

dzić, że ich obserwacje były zbliżone. W większości OW uznali, że potrzebą 

placówek jest wzmacnianie relacji tak między kadrą a podopiecznymi, jak i ich 

rodzicami. Dotyczyło to wzmacniania integracji zespołu, pozytywnej atmosfery, 

poczucia bezpieczeństwa. Projekt bez wątpienia miał także wesprzeć (co też jest 

tożsame z głosem dyrektorów) placówkę w przyczynieniu się do efektywnego 

rozwoju uczniów bądź wychowanków, usprawnić ich w realizacji celów, czy 

zabezpieczyć ich przez wykluczeniem społecznym. Co ważne, WCM miało od-

powiedzieć na potrzebę placówki w indywidualizacji pracy z podopiecznymi  

i ogólnego podniesienia jakości pracy, z uwzględnieniem wskazywanej przez 

badanych specyfiki szkoły (pojawiały się tutaj bowiem takie wskazania, jak te: 

„Rodzice dzieci pracują za granicą i mało przebywają w domu. Tutor pomaga  

w budowaniu dobrych relacji”). Opiekunowie wdrożeń zwracali także uwagę na 

to, że projekt miał wzmocnić placówki w pracy z uczniami „przełomu” – tymi, 

którzy przechodzili z jednego etapu kształcenia do drugiego (uczniowie klas IV, 

VI, „0”). Z pewnością jednak tym, na co zwrócili uwagę OW, a co nie zostało 

uwypuklone w wypowiedziach dyrektorów, okazała się potrzeba promocji pla-

cówki w środowisku i wzmocnienia jej oferty edukacyjnej. Udział w projekcie 

stawał się więc szansą na wyróżnienie się, zaistnienie, ale także odświeżenie 

czy uporządkowanie własnej oferty. 

Bez wątpienia wdrażanie tutoringu, i szerzej – udział w projekcie, pozwalały 

na zweryfikowanie status quo każdej szkoły bądź każdego ośrodka. Realizacja 

tak angażującego placówkę przedsięwzięcia wyłaniała jej zasoby, ale też odsła-

niała deficyty, których opis uzupełnił zaprezentowany wyżej obraz. Warto zatem 

zauważyć, że wśród zasobów zarówno dyrektorzy, jak i opiekunowie wdrożenia 

w największym stopniu postrzegali kadrę placówek, zaangażowaną, otwartą, 

wrażliwą, chcącą się rozwijać. Jak zauważył jeden z badanych dyrektorów:  

[zasoby – dop. autorzy] Przede wszystkim ludzkie, otwartość na nowości i wzbogacanie 

warsztatu pracy, uaktywniły się osoby, które wcześniej nie wykazywały dużej aktywno-

ści i zainteresowania zmianami w swojej pracy.  

Dyrektorzy w początkowej opinii wskazywali również na inne walory pla-

cówek, takie jak: chętni do współpracy rodzice oraz otwarci na nowe doświad-

czenia uczniowie, a także zasoby związane w wyposażeniem szkoły (baza dy-

daktyczna, przestrzeń na realizację tutoringu, itp.). Te aspekty także uwzględnili 

opiekunowie wdrożeń, dodając dodatkowo, że kluczowym walorem placówek 

pozostają dyrektorzy – jako świadomi liderzy zmiany; dotyczy to np. takiej opi-

nii jednego z opiekunów:  

Obecność wyraźnego lidera, w postaci p. dyrektor, który rozumie istotę tutoringu, oraz 

bardzo kompetentna, chcąca się rozwijać kadra.  
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Zaobserwowanym przez OW zasobem placówki okazały się także wartości, 

które stanowią dla szkoły żywy katalizator rozwoju –  

Potężnym zasobem Szkoły (jeśli tak można powiedzieć) jest otwartość panująca w pla-

cówce i kultura dialogu, którą Szkoła stworzyła w trakcie swojej historii.  

Dodatkowo opiekunowie wskazywali jednostkowo na inne walory placó-

wek, pokazując tym samym ich specyfikę, ale także wskazując na kierunek 

możliwych dalszych rozważań. Zasobami było tutaj np. „Niewielkie grono od-

danych nauczycieli i ogromne potrzeby wychowanków” (a zatem pewien defi-

cyt może być postrzegany tu jak zasób), ale także były to  

Dobre relacje z organem prowadzącym i łatwość w zdobywaniu środków na działania 

wspomagające tutoring – np. dokształcenie dodatkowych nauczycieli poza projektem.  

Jak w kontekście powyższego zarysowały się wskazane przez dyrektorów 

deficyty placówek, deficyty, za którymi kryć się przecież mogą ich potrzeby? 

Ich zdaniem, największym deficytem placówek w zakresie wdrażania tutoringu 

był brak środków finansowych na wypłacenie wynagrodzeń tutorom za ich do-

datkową pracę. Dyrektorzy zwracali także uwagę na obecne trudności organiza-

cyjne związanie z wdrożeniem tutoringu do planu zajęć oraz ułożeniem spotkań 

tak, aby nie burzyły rozkładu dnia uczniom i nauczycielom. Ponadto deficytem 

okazały się trudności lokalowe, dotyczące wygospodarowania pomieszczeń na 

spotkania tutorskie. Dla kilku dyrektorów była to także zbyt mała liczba na-

uczycieli przeszkolonych w ramach projektu. W przypadku MOW/MOS deficy-

tem był brak wsparcia ze strony rodziców oraz duża rotacja wychowanków  

w czasie trwania roku szkolnego. Tego typu opinie towarzyszyły dyrektorom  

i podczas pierwszego, i podczas drugiego etapu badań, przy czym w drugim 

uzupełnione zostały o informacje, że trudność w realizacji tutoringu tkwiła  

w obawach części nauczycieli przed stosowaniem nowej metody pracy, ale tak-

że w braku zaangażowania ze strony rodziców. Pewnym, sumującym wszystkie 

te deficyty, głosem dyrektora okazała się przytoczona poniżej wypowiedź, 

wskazująca, że są nimi:  

Zbyt długi czas nauki na 2 zmiany (do 17.15) – trudności z organizacją spotkań tutor-

skich, fizyczny brak miejsca na spotkania, nieufność części grona do podejmowanych 

form pracy wychowawczej, obawa przed kolejnymi obowiązkami niewiążącymi się ze 

zmianą wynagrodzenia.  

Ta wypowiedź dyrektora w dużej mierze była tożsama z obserwacjami OW. 

Ci, mówiąc o deficytach, które ujawniły się podczas realizacji wdrożenia, naj-

częściej wskazywali na dojmujący brak czasu na realizację tutoringu (często-

kroć wynikający też ze zbyt dużej liczby podopiecznych) –  

Brak CZASU Dyrekcji, tutorów oraz mocno obciążeni treningami i nauką uczniowie, 

którym trudno jeszcze znaleźć czas na spotkania tutorskie.  
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Dotyczyło to także pewnych problemów logistycznych, oznaczających np. 

brak miejsca na spotkania tutorskie lub problemy z ułożeniem planu lekcji.  

W dwóch przypadkach OW wskazali, że deficytem stała się sama dyrekcja, któ-

ra dopiero co (w trakcie projektu, bądź niewiele przed nim) rozpoczęła swoją 

drogę zawodową w danej placówce, pełniąc tę funkcję. Dyrekcja mogła równie 

dobrze powstrzymywać wprowadzanie zmian:  

Brak wizji projektu w sercu Pani dyrektor – smutny fakt – kapitana dotychczas nie ma na statku. 

Dla dyrektora udział w projekcie stawał się niekiedy istotnym przyczyn-

kiem do wypromowania placówki, co okazywało się jej zasobem, o ile wiązało 

się z obecnością autentycznego zaangażowania i pracy – wymagającej aktyw-

ności najlepiej całej rady. Zdarzyło się bowiem, że projekt –  

W zamyśle dyrektora (liderem jest wicedyrektor) być może „trofeum” do chwalenia się na 

zewnątrz. Jest grupa nauczycieli – tutorów, którzy chcą zapewnić wychowankom opiekę  

i wsparcie, ale są zdominowani przez zwolenników dyscypliny, kar i „twardej ręki”.  

Bywały też sytuacje odwrotne – zbyt zachowawcza okazywała się kadra:  

Zmotywowana P. dyrektor, która ma jednak słabe wsparcie ze strony nauczycieli.  

Zatem, mimo otwartości i przekonania dyrektora (co miało znaczenie podczas 

procedury rekrutacyjnej), deficytem okazywała się postawa kadry. Wśród innych 

dostrzeżonych przez OW deficytów znalazły się, m.in.: negatywne nastawienie do 

zmiany, problemy w relacjach, brak wystarczającej kompetencji, hamujące środo-

wisko (w tym rodzice). Co ciekawe, OW również zwrócili uwagę na brak wyna-

grodzenia, ale zrobili to w znacznie mniejszym stopniu niż dyrektorzy. Świadczy to 

o tym, że różne punkty widzenia sprzyjają wyróżnianiu różnych aspektów tej samej 

materii. W tej perspektywie wartością jest dokonanie dalszej analizy i weryfikacja, 

czy wskazane wyżej deficyty miały znaczenie dla realizacji projektu WCM. 

 

WNIOSKI Z EWALUACJI PROJEKTU WCM  

NA POZIOMIE „0” 

 

Czy – i w jakim stopniu – założone działania zostały zrealizowane? 

Jaki jest obraz placówek, które przystąpiły do projektu? 
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1. Zgodnie z pozyskanymi informacjami, wszystkie działania związane z przy-

gotowaniem i wsparciem placówek projektowych we wdrożeniu tutoringu zo-

stały zrealizowane. Działania te w przeważającej części realizowane były 

zgodnie z harmonogramem. Sytuacja ta nie dotyczyła jednak szkoleń tutor-

skich, które – z uwagi na znaczące koszty ich organizacji i warunki finanso-

wania – były realizowane nie tyle przed wdrożeniem, bądź też na samym jego 

początku, ile także pod jego koniec (dotyczy to szkoleń z modułów 7–8). 

Aspekt ten częstokroć był podejmowany przez respondentów. 

2. W projekcie wzięła udział zakładana liczba placówek, a wraz z nimi – 

liczba nauczycieli/wychowawców oraz uczniów/wychowanków.  

3. Placówki, które uczestniczyły w projekcie, są niejednorodne pod kątem ich 

typu, wielkości czy ulokowania. To, co wydawało się mieć jednak szcze-

gólne znaczenie dla dalszego realizowania projektu WCM, to przygotowa-

nie i otwartość placówek na proponowane wdrożenie tutoringu szkolnego, 

a także gotowość do pracy nad jego adaptacją. 

5.2. Działania przygotowujące placówki do wdrożenia 

tutoringu 

Jak już wielokrotnie zaznaczano, procedura wdrażania innowacji pedago-

gicznej, polegającej na implantacji tutoringu szkolnego w placówkach projek-

towych, związana była z licznymi przedsięwzięciami wspierającymi. Te podle-

gały różnym formom obserwacji prowadzonej przez zespół badawczy ds. ewa-

luacji projektu, tj. ankiety ewaluacyjne szkoleń, ankiety przeznaczone dla dy-

rektorów czy opiekunów wdrożeń, bezpośrednie wywiady realizowane przez 

badaczy w placówkach. Część ważnych informacji pozyskiwano także z kwe-

stionariusza „Moja szkoła/placówka”, badającego opinie o jej klimacie i w wer-

sji podsumowującej zawierającego dodatkowe pytania dotyczące przebiegu pro-

jektu (bez zmiany pytań wykorzystanych w pierwszym etapie badań, co pozwo-

liło na ich porównanie). Można przyznać, że opinie o działaniach projektowych 

były rozproszone, jednakże w tym i kolejnym podrozdziale zostały one zsumo-

wane i zanalizowane, przy czym „języczkiem u wagi” stała się ocena podejmo-

wanych działań projektowych, zwłaszcza w odniesieniu do formuł tutoringu 

wypracowanych w placówkach podczas rocznej innowacji, zaprezentowanych 

w podrozdziale 5.3.  

5.2.1. Szkolenia dla dyrektorów 

Stosunkowo krótkim, ale z perspektywy założeń projektu istotnym działa-

niem było przeprowadzenie szkoleń przeznaczonych dla dyrektorów placówek. 

Działanie to – jak zauważono w podrozdziale 2.5. – miało przygotować ich do 
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pełnienia roli liderów szkolnych oraz promotorów zmiany edukacyjnej na póź-

niejszych etapach realizacji innowacji
46

. W tym celu dyrektorzy zostali zapro-

szeni do udziału w 32-godzinnym szkoleniu (obejmującym 4 moduły szkole-

niowe), które miało wesprzeć ich we wprowadzaniu wdrożenia i realizowaniu 

się w roli zakładanej przez twórców projektu. Po zakończeniu szkolenia, zostało 

ono ocenione za pośrednictwem ankiet on-line zarówno przez jego uczestników, 

jak i trenerów. Poniżej zaprezentowano wnioski wypływające z analizy zebra-

nych w ten sposób danych. 

W ewaluacji szkoleń dla dyrektorów wzięły udział ogółem 73 osoby pełnią-

ce tę funkcję
47

. Warto przy tym zaznaczyć, że ich zaangażowanie w realizację 

ewaluacji nie było jednorodne. Ponad połowa dyrektorów (42 osoby) zdecydo-

wała się podzielić swoją opinią o wszystkich czterech modułach szkoleniowych, 

15 – o dwóch modułach, 14 – o trzech, 2 dyrektorów tylko o jednym module. 

Natomiast 6 spośród nich zdecydowało się nie brać udziału w ewaluacji. Warto 

tutaj przypomnieć, że nie wszyscy dyrektorzy wzięli udział w każdym module 

szkoleniowym, kilka osób (sporadyczne przypadki) zrezygnowało całkowicie ze 

szkolenia. Biorąc pod uwagę ich aktywność w ewaluacji tej części projektu – 

stała się ona jedną ze zmiennych w ocenie efektywności samych wdrożeń.  

Co ciekawe, analizując zaangażowanie dyrektorów w ewaluacji przeznaczone-

go dla nich kursu, z punktu widzenia reprezentowanych przez nich rodzajów pla-

cówek, można zauważyć, że ponad połowa dyrektorów szkół podstawowych oraz 

MOW/MOS podzieliła się opinią o wszystkich 4 modułach szkoleniowych. Jeśli 

chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to frekwencja udziału dyrektorów było nieco 

niższa, gdyż mniej niż połowa spośród nich wypełniła wszystkie ankiety. Natomiast 

4 na 6 dyrektorów, którzy nie wzięli w ogóle udziału w ewaluacji, rekrutowała się 

właśnie z tego typu placówek. Dane te ilustruje tabela 7.  

Tabela 7. Zaangażowanie dyrektorów w uczestniczenie w ewaluacji kursu, z podziałem na typ 

placówki 

Typ placówki 

Liczba dyrektorów biorących udział w ewaluacji,  

którzy ocenili daną liczbę modułów Ogółem 

0 modułów 1 moduł 2 moduły 3 moduły 4 moduły 

SP 2 1 10 7 26 46 

SPP 4 1 2 4 9 20 

MOW/MOS 0 0 3 3 7 13 

Ogółem 6 2 15 14 42 79 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
46  Szkolenia dla dyrektorów realizowane były w marcu, kwietniu i lipcu 2017 roku, w ten sposób po-

przedzając roczną innowację z wdrożeniem tutoringu realizowaną w roku szkolnym 2017/2018. 
47  Liczba 79 placówek wiązała się z obecnością dyrektorów szkół i ośrodków, którzy podjęli się 

realizacji projektu wspólnie. 
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Interesujące wydaje się to, czy brak pełnego zaangażowania, które świad-

czyć może o poziomie uważnej obecności tej grupy uczestników w szkoleniach, 

miał znaczenie dla powodzenia realizacji innowacji w placówkach.  

Podczas analizy zebranych danych okazało się, że każdy z modułów szko-

leniowych ocenianych przez dyrektorów zyskał wysokie noty, które kształtowa-

ły się średnio powyżej 4,5 (w pięciostopniowej skali, gdzie 5 oznaczało najwyż-

szy wynik), w szczególności: 

 moduł 1. „Rozpoznawanie mocnych stron (własnych oraz współpracowni-

ków) jako podstawy budowania satysfakcjonujących relacji z innymi” – 

uzyskał średnią ocen 4,55; 

 moduł 2. „Tutor – mądry Dorosły. Analiza transakcyjna – narzędziem dia-

gnozy osobowości i relacji” – uzyskał średnią ocen 4,66; 

 moduł 3. „Zasady i style skutecznego przywództwa. Budowanie i kierowa-

nie zespołem w modelu przywództwa sytuacyjnego” – uzyskał średnią ocen 

4,51; 

 moduł 4. „Dyrektor szkoły w roli lidera zmiany edukacyjnej” – uzyskał 

średnią ocen 4,7. 

Zaproponowane przez trenerów treści zostały pozytywnie odebrane, co 

szczególnie dotyczy modułów 4. i 2.; przez respondentów zostały uznane za 

najbardziej przydatne (patrz tabela 8). 

Tabela 8. Wybrane aspekty ewaluacji kursu dyrektorskiego. 

Oceniane kategorie 

(średnia ocena uzyskana wyliczona ze skali 1–5) 

Moduły 

1 2 3 4 

1 Ocena kompetencji trenera 4,82 4,85 4,80 4,97 

2 
Ocena przydatności treści szkolenia dla szkolących się 

dyrektorów 
4,31 4,54 4,34 4,61 

3 
Gotowość do wejścia w rolę lidera zmiany wynikającej 

z wprowadzania tutoringu 
4,55 4,59 4,52 4,52 

4 Gotowość do wejścia w relację tutorską z uczniem 4,44 4,57 4,52 4,51 

Źródło: opracowanie własne. 

Biorąc pod uwagę powyższą tabelę, warto zauważyć, że dyrektorzy bardzo 

wysoko ocenili kompetencje trenerów (4,8 i więcej). W porównaniu z tymi no-

tami – wydaje się, że zostawili sobie nieco przestrzeni na zdobywanie pełnej 

gotowości do wejścia zarówno w rolę lidera zmiany, jak i bycia samemu tuto-

rem dla swoich podopiecznych.  

Interesującymi spostrzeżeniami o szkoleniu ankietowani dyrektorzy podzie-

lili się także w komentarzach, zawartych na końcu ankiety. Nie każdy respon-

dent zdecydował się w ogóle na taki krok – zrobiły to tylko 44 osoby. Spośród 

nich – 26 wyraziło swoje uznanie. Najczęściej zwracali oni uwagę na profesjo-
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nalizm trenerów; szkolenia były dla nich inspiracją do pracy i skłaniały do re-

fleksji nad wprowadzeniem wdrożenia we własnej szkole, co zawierało się np. 

w jednym z komentarzy: 

[...] skłoniły do przemyśleń nad wyborem właściwej ścieżki, która będzie odpowiednia 

dla profilu mojej szkoły. Rozważam założenia ścieżki wychowawczo-rozwojowej oraz 

połączenie ścieżek dydaktycznej i rozwojowej. Aktualnie jestem na etapie analizy  

i przemyśleń, która koncepcja najlepiej wpłynie na uczniów mojej szkoły. Utwierdziłam 

się w przekonaniu, że mamy dobrze dobrany zespół nauczycieli, który chce się podjąć 

roli tutorów i jest gotowy na szkolenia.  

Pozwalały także na pogłębioną refleksją dotyczącą stylu kierowania szkołą: 

Zajęcia, w których uczestniczyłam, wzbudziły we mnie wiele refleksji. Pozwoliły na 

przemyślenia, jakim dyrektorem jestem, co robię dobrze, co należy poprawić, nad czym się 

zatrzymać i poddać głębszej analizie, jakie działania podjąć, by relacje w zespole były lep-

sze, a współpraca spójna. Utwierdziłam się w przekonaniu, że integracja zespołu przekłada 

się na zaangażowanie do pracy oraz wpływa na jej efektywność. Zajęcia ugruntowały moją 

wiedzę z zakresu współczesnych technik i metod zarządzania szkołą. Zależy mi, aby być 

wzorem dla moich pracowników, dlatego zawsze najwięcej wymagam od siebie. Czuwam 

nad zleconymi działaniami, aby nauczyciele czuli, że mają we mnie mocne wsparcie. Nie 

jestem dyrektorem, który obrał jedną metodę, czy styl kierowania. Łączę i mieszam je,  

w zależności od zaistniałej sytuacji i potrzeb. Te zajęcia wzmocniły we mnie wiarę, że 

trzeba być elastycznym w swoich działaniach i reagować stosownie od sytuacji.  

Analizując treści komentarzy dyrektorów, należy zauważyć, że 6 osób kry-

tycznie wypowiedziało się o modułach, zwracając uwagę na to, że zawierały 

nadmiar materiału, zbyt wiele treści teoretycznych oraz były realizowane w po-

śpiechu. Co ważne, 1 osoba podzieliła się z kolei swoimi obawami odnośnie do 

pełnienia roli lidera z uwagi na zbyt mało informacji na temat organizacji pracy 

przy wprowadzaniu wdrożenia. Taka opinia – z perspektywy zakładanych dzia-

łań wspierających dyrektorów – miała szczególne znaczenie. 

 

Wykres 3. Średnie oceny trenerów wybranych kategorii opisujących dyrektorów i własną pracę 

(skala 1–5) 

Źródło: opracowanie własne. 
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poziom zaangażowania grupy 

gotowość do wejścia w relację tutorską 

gotowość do wejścia w rolę lidera 
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Jak w tej perspektywie uczestniczących w szkoleniach dyrektorów i przeja-

wiany przez nich potencjał oceniali sami trenerzy? Ich uśrednione wyniki z wy-

branych odpowiedzi ilustruje wykres 3. 

Jak można zauważyć, trenerzy okazali się nieco bardziej powściągliwi  

w swoich ocenach. Dotyczyło to ich satysfakcji ze zrealizowanego zadania 

(kształtującej się na poziomie 4,31), ale także gotowości dyrektorów do realiza-

cji roli lidera zmiany (4,25). Zaskakująca wydaje się najbardziej różnica w oce-

nie własnego potencjału dyrektorów do wejścia w relację tutorską (ocenionego 

przecież na poziomie średnio 4,5) – a ich gotowości do realizacji takiego zada-

nia wg opinii trenerów, która wynosi zaledwie 3,75. To świadczyć może o tym, 

że trenerzy dostrzegli dłuższą drogę, którą uczestnicy ich kursu powinni przejść, 

nim znajdą się w świadomych i formalnych relacjach tutorskich z podopiecz-

nymi. Interesująca wydaje się także ocena atmosfery pracy poszczególnych 

grup (średnia 4,38). Biorąc ją pod uwagę, warto odwołać się do treści komenta-

rzy trenerów i uczestników kursu, które wskazywały, że:  

 zdaniem trenerów, w grupach ujawniał się opór, wynikający często z za-

chowania uczestników szkolenia, którzy np. zakłócali jego przebieg wycho-

dzeniem z sali; 

 dla części uczestników szkoleń udział w nich był związany z dużym zmę-

czeniem wynikającym z ich pracy, ale także dojazdu na miejsce szkolenia, 

co z pewnością również miało znaczenie dla oceny atmosfery panującej na 

szkoleniu. 

W znacznej jednak części komentarzy trenerów dominowały opinie, że po-

szczególne grupy były uważne i zaangażowane.  

5.2.2. Szkolenia tutorskie 

Realizowanie szkoleń tutorskich było największym przedsięwzięciem pro-

jektu „Wychować Człowieka Mądrego”, w szkoleniach mieli bowiem uczestni-

czyć wszyscy nauczyciele/wychowawcy
48

, którzy stali się beneficjentami ewa-

luowanych tutaj działań. Według przyjętych wskaźników było to 1368 osób. 

Sama formuła szkoleń, o której wspomniano w podrozdziale 2.6, zakładała re-

alizację 64-godzinnego kursu, który składał się z 8 modułów szkoleniowych, 

przy czym moduły – łączone w pary – prowadzone były przez wyznaczonych 

do nich trenerów. Z perspektywy ewaluacji – zdecydowano, żeby ta wiązała się 

z pracą poszczególnych prowadzących, w związku z tym uczestnicy szkoleń 

proszeni byli o uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej czterokrotnie, po każdej ze 

zrealizowanych par modułów. Łącznie zatem uzupełniono 304 ankiety, gdyż 

wszystkie szkolenia zostały zrealizowane. Analogiczne narzędzia wypełniali 

trenerzy poszczególnych modułów – oceniając swoją pracę i odnosząc się do 

                                                 
48  W szkoleniach tych częściowo mogli wziąć udział dyrektorzy placówek, dla których – z uwagi 

na szkolenie dyrektorów – stworzono osobną ścieżkę realizacji kursu tutorskiego. 
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pracy szkolonej grupy. Tym samym – podobnie jak w przypadku szkoleń dyrek-

torskich – opinie o tym przedsięwzięciu przekazane zostały z dwóch zaangażo-

wanych w nie stron. 

O ile ankiety ewaluacyjne wypełnili wszyscy prowadzący szkolenia, o tyle 

udział nauczycieli/wychowawców w ich realizacji był jednak różny. Ilustruje to 

zestawienie znajdujące się w tabeli 9. 

Tabela 9. Frekwencja udziału w ewaluacji uczestników szkoleń tutorskich 

 

N  

(ogółem) 

Średnia liczba uczestni-

ków uzupełniająca ankiety 

w szkołach 

Frekwencja  

w odniesieniu do przyjętej 

we wniosku liczby uczestni-

ków projektu (N = 1368) 

Moduły 1–2 1267 16,7 92,62% 

Moduły 3–4 1165 15,3 85,16% 

Moduły 5–6 1058 13,9 77,34% 

Moduły 7–8 997 13,1 72,88% 

Źródło: opracowanie własne. 

Dokonując wglądu w powyższe dane, przede wszystkim istotne jest wska-

zanie, że w działaniach ewaluacyjnych wzięła udział zdecydowana większość 

uczestników szkoleń (za każdym razem powyżej 70%), jednakże ich frekwencja 

spadała wraz z każdą kolejną koniecznością uzupełnienia ankiety. Należy za-

znaczyć, że mogło mieć to związek z trzema kwestiami. W pierwszej kolejności 

zgodnie z pozyskanymi danymi z Biura Projektowego dostrzeżony został  

(w oparciu o dostarczane przez trenerów listy obecności) spadek liczby uczest-

niczących w szkoleniach nauczycieli/wychowawców – co dotyczyło przede 

wszystkim modułów 7 i 8 oraz w mniejszym stopniu 5 i 6. Ponadto nieobecni 

na szkoleniu nauczyciele/wychowawcy mogli uzupełnić taki brak, poprzez 

udział w analogicznych modułach realizowanych w innej placówce, co w efek-

cie uniemożliwiało im uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej pracy  

„u siebie”. Z trzeciej jednak strony – odwołując się do specyfiki tego typy dzia-

łalności badawczej, w literaturze przedmiotu zetknąć się można z pojęciem tzw. 

„śmiertelności panelu” (J. Papież 2003, s. 31), która związana jest m.in. z ko-

niecznością powielania podobnego schematu badań, a zatem niechęcią przed wy-

konywaniem tych samych działań. Zjawisko to uznane jest zatem za naturalne. 

Kluczowym elementem uzupełnianej ankiety ewaluacyjnej było określenie 

opinii respondentów dotyczących jakości realizowanych działań. W kontekście 

niniejszego Raportu, i poszczególnych poziomów badań ewaluacyjnych, zdecy-

dowano przyjrzeć się konkretnym zawartym w ankietach kategoriom, do któ-

rych mieli odnieść się uczestnicy i prowadzący szkolenie. Były to: poziom sa-

tysfakcji z udziału, atmosfera zajęć, nowość prezentowanych treści, przydatność 

szkolenia, kompetencje trenera, poziom zaangażowania uczestników, ale także 
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gotowość na wejście w relacje tutorskie, jak również umiejętność budowania  

i podtrzymywania dobrych relacji w szkole. Zestawienie średnich ocen z po-

szczególnych szkoleń uzyskanych przez badanych nauczycieli i wychowawców 

w odniesieniu do typów placówek znajduje się w tabeli 10. 

Tabela 10. Wybrane kategorie oceny szkolenia z perspektywy jego uczestników w odniesieniu do 

typów placówek 

 

Uzyskane średnie w modułach szkoleniowych (skala 1–5) 

1–2 moduł 3–4 moduł 5–6 moduł 7–8 moduł 
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Poziom satysfak-

cji z uczestnictwa 

w szkoleniu 

4,41 4,46 4,35 4,27 4,46 4,54 4,22 4,46 4,5 4,54 4,39 4,47 4,60 4,59 4,68 4,49 

Atmosfera szko-

lenia 
4,76 4,81 4,69 4.64 4,65 4,77 4,30 4,66 4,75 4,81 4,67 4,63 4,78 4,77 4,85 4,71 

Nowość prezen-

towanych treści 
3,40 3,40 3,40 3,34 3,56 3,64 3,36 3,55 3,60 3,59 3,61 3,61 3,56 3,50 3,67 3,61 

Przydatność szko-

lenia 
4,40 4,46 4,33 4,27 4,48 4,53 4,33 4,47 4,51 4,55 4,43 4,47 4,50 4,46 4,62 4,47 

Kompetencje tre-

nera 
4,73 4,77 4,70 4,58 4,67 4,76 4,38 4,75 4,75 4,80 4,70 4,62 4,78 4,78 4,87 4,67 

Poziom zaanga-

żowania uczestni-

ków 

4,58 4,63 4,54 4,44 4,58 4,64 4,46 4,52 4,59 4,63 4,55 4,48 4,58 4,58 4,60 4,51 

Gotowość wejścia 

w relację tutorską 
3,99 3,93 3,95 4,25 3,91 3,94 3,85 3,85 4,09 4,04 4,14 4,24 4,33 4,26 4,42 4,48 

Znaczenie dla bu-

dowania relacji w 

szkole 

4,33 4,36 4,30 4,27 4,37 4,39 4,28 4,41 4,45 4,46 4,38 4,52 4,46 4,42 4,56 4,49 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe zestawienie zawiera m.in. informacje ukazujące dynamikę proce-

su szkoleniowego wskazującego na nastawienie jego uczestników. Warto w tej 

perspektywie w pierwszej kolejności dostrzec, jaka była satysfakcja z udziału  

w poszczególnych modułach szkoleniowych: 
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 moduł 1. „Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego” wraz z modu-

łem 2. „Budowanie relacji oraz współpracy z rodzicami w tutoringu szkol-

nym” – średnia 4,41; 

 moduł 3. „Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie  

w pracy tutorskiej” i moduł 4. „Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowa-

nie planów i programów ich osiągania” – 4,46; 

 moduł 5. „Towarzyszenie i monitorowanie realizacji planów i ścieżek roz-

woju” i moduł 6. „Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewalu-

acja pracy ucznia i ewaluacja pracy tutora” – 4,5;  

 moduł 7. „Kreatywność tutora i jego wychowanka w świetle pedagogiki  

i psychologii twórczości” wraz z modułem 8. „Etyka, wartości jako wy-

znaczniki i narzędzia w pracy tutora” – 4,6. 

Można przyjąć, że nauczyciele i wychowawcy ocenili swój udział w szkole-

niach pozytywnie, przy czym wraz z każdym kolejnym modułem ich satysfakcja 

wzrastała. Te dane są jednak uogólnione do wszystkich uczestników kursu, pod-

czas gdy w sytuacji, w której dokonuje się wglądu w uzyskane średnie w odnie-

sieniu do przedstawicieli poszczególnych typów placówek, sytuacja wygląda nie-

co inaczej. Dostrzec to można w grupie nauczycieli reprezentujących szkoły po-

nadpodstawowe, w której satysfakcja z uczestniczenia w pierwszych sześciu mo-

dułach była najniższa spośród pozostałych grup (szczególnie po modułach 3–4),  

a w ostatnich dwóch uzyskała najwyższą wartość 4,68. Zastanawiające jest zatem 

– co przyczyniło się do takiej zmiany? Z perspektywy pozostałych danych wydaje 

się, że mogło mieć to związek z najwyższą oceną kompetencji trenerów, poziomu 

osobistego zaangażowania uczestników oraz uznania przydatności treści czy at-

mosfery szkolenia. Być może miała tu znaczenie też większa świadomości re-

spondentów, wynikająca z realizowanej już praktyki tutorskiej.  

Powyższy przykład wglądu w uzyskane przez badanych średnie, odnoszące 

się do oceny kursu tutorskiego, a przede wszystkim dostrzeżone ich zmiany, za-

sugerowały, aby dokonać pogłębionej analizy statystycznej tego obszaru, wskazu-

jąc tym samym, czy owe różnice są istotne. Po określeniu, że zebrane dane nie 

mają rozkładu normalnego, zdecydowano się wykonać szereg testów nieparame-

trycznych dla K-prób niezależnych Kruskala-Wallisa, odnosząc oceny uczestni-

ków szkolenia do reprezentowanych przez nich placówek oraz modułów (zmien-

ne grupujące). Wykonanie obliczeń potwierdziło przypuszczenie, iż różnice te są 

istotne statystycznie, a zatem zmienna ma znaczenie dla samych ocen. Różnice 

dostrzeżone wśród wszystkich uczestników w odniesieniu do modułów dotyczące 

kategorii: satysfakcja z udziału w szkoleniu, atmosfera szkolenia, kompetencje 

trenera, przydatność prezentowanych treści szkolenia, gotowość do wejścia w re-

lację tutorską, jak również znaczenie szkolenia dla budowania dobrych relacji  

w placówce za każdym razem dotyczyły w największym stopniu modułu 7–8
49

, 

                                                 
49  Satysfakcja z udziału w szkoleniu (H = 46,003, p = 0,000); atmosfera szkolenia (H = 20,609,  

p = 0,000); kompetencje trenera (H =16,401, p = 0,001); przydatność szkolenia (H = 15,350,  
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który tym samym był istotnie najlepiej oceniany przez respondentów. Na tym 

tle jedynie raz wyróżnił się moduł 5–6, którego treści zostały przyjęte za naj-

bardziej nowe przez uczestników szkolenia (H = 26,299, p = 0,000). Warto  

w tym miejscu wskazać dodatkowo na kategorię gotowości do wejścia w relację 

tutorską. Największą gotowość zgodnie z wynikami czynionych tu analiz – jak 

już wspomniano – badani przypisali sobie po modułach 7–8. Jednakże w naj-

mniejszym stopniu odczuli ją po modułach 3–4. To interesujące zjawisko, mo-

gące wskazywać na to, iż po wstępnych treściach wprowadzających w zagad-

nienia związane z tutoringiem, przekazywanych podczas modułów 1–2, moduły 

3–4 stały się momentem, w którym jasne dla badanych okazały się zakres ich 

prac, obowiązków i wyzwań związanych z realizacją innowacji. To ważna su-

gestia z perspektywy organizatorów kursu, jak i trenerów, których kompetencje 

zostały tutaj także najniżej ocenione. 

Wykonanie testu Kruskala-Wallisa, w którym zebrane dane odniesiono ogó-

łem do typów placówek, również wskazały na interesujące istotności. Okazało 

się bowiem, że całość kursu w odniesieniu do takich kategorii, jak: satysfakcja  

z udziału, atmosfera szkoleń, zaangażowanie uczestników, kompetencje trenera 

i przydatność jego treści, zostały najlepiej ocenione przez nauczycieli szkół 

podstawowych
50

. Z kolei w największym stopniu gotowymi do wejścia w rela-

cję tutorską okazali się wychowawcy i nauczyciele z MOW oraz MOS  

(H = 26,758, p = 0,000). Inną perspektywę dały dodatkowo analizy odnoszące 

poszczególne typy szkół z uwzględnieniem realizowanych modułów. W tym 

względzie ustalono, że: 

 w odniesieniu do szkół podstawowych – istotne różnice statystyczne śred-

nich ocen szkolenia dotyczyły satysfakcji z udziału, która była najwyższa  

w modułach 7–8 (H = 18,786, p = 0,000), nowości prezentowanych treści dla 

uczestników przypisanej w największym stopniu do modułów 3–4  

(H = 23,577, p = 0,000), przydatności treści w niemalże równym stopniu od-

noszącej się do modułów 3–4 i 5–6 (H = 11,104, p = 0,011), a także gotowo-

ści do wejścia w relację tutorską przypisanej przede wszystkim modułom 

7–8 (H = 78,268, p = 0,000); 

 w odniesieniu do szkół ponadpodstawowych – istotne różnice statystyczne 

średnich ocen szkolenia dotyczyły niemalże wszystkich wymienionych tu 

kategorii i za każdym razem osiągały największy stopień w modułach 7–8. 

Dotyczyło to poziomu satysfakcji z udziału – na co zwracaliśmy uwagę po-

wyżej – (H = 38,213, p = 0,000); najlepszej atmosfery (H = 54,534, p = 0,000) 

                                                 
p = 0,002); gotowość do wejścia w relację tutorską (H = 191,960, p = 0,000); znaczenie treści 

szkolenia dla budowania dobrych relacji w placówce (H = 26,525, p = 0,000). Szczegółowe da-

ne dotyczące średnich rang dotyczących tej i pozostałych analiz znajdują się w załączniku 5.  
50  Satysfakcja z udziału w szkoleniu (H = 20,739, p = 0,000); atmosfera szkolenia (H = 57,679,  

p = 0,000); zaangażowanie uczestników (H = 24,769, p = 0,000); kompetencje trenera  

(H = 28,997, p = 0,000); przydatność szkolenia (H = 12,188, p = 0,001). 
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– co ciekawe, zdecydowanie najgorszą miały moduły 3–4, co potwierdza-

łoby wskazywany w tym momencie kryzys uczestników szkolenia przy-

stępujących do projektu; kompetencji trenera (H = 54,694, p = 0,000); 

przyjęcia prezentowanych treści za największą nowość (H = 16,653,  

p = 0,001) – co też odróżnia tę grupę nauczycieli od nauczycieli szkół pod-

stawowych, dla których w większym stopniu nowością okazały się treści  

z modułów 3–4; przydatności treści szkolenia (H = 24,434, p = 0,000); goto-

wości do wejścia w relacje tutorskie (H = 81,803, p = 0,000) oraz znaczenia 

treści szkolenia dla budowania dobrych relacji w placówce (H = 24,433,  

p = 0,000). 

 w odniesieniu do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii 

– istotne różnice statystyczne dotyczyły tylko dwóch kategorii: gotowości 

do wejścia w relację tutorską (H = 58,521, p = 0,000) i znaczenia treści szko-

lenia dla budowania dobrych relacji w placówce (H = 10,180, p = 0,017) 

przypisanych w największym stopniu również modułom 7–8. Warto zauwa-

żyć przy tym, że w tej grupie placówek ponownie najniższą gotowość do 

wejścia w relację tutorską przypisać można do modułów 3–4. 

Odnosząc się do powyższego, warto zauważyć, że wkraczanie przez uczest-

ników szkoleń w proces stawania się tutorem, który wiązał się z absorbcją treści 

i umiejętności przekazywanych im podczas kursu, toczył się dynamicznie i był 

zależny od typu oraz specyfiki danej placówki. Często zatem zewnętrzne czyn-

niki, na które nie miał wpływu realizujący dany moduł szkoleniowy trener, de-

cydowały o jego późniejszej ocenie przez uczestników. Należy – dokonując 

wglądu w powyższe dane – mieć to na uwadze. Odnosząc się jeszcze do zebra-

nych obserwacji – te pozwalają określić nie tylko obecne istotne statystycznie 

różnice między poszczególnymi grupami w danych kategoriach, ale także kore-

lacje, które zachodzą między poszczególnymi zmiennymi, które mogą okazać 

się istotne dla organizacji przyszłych szkoleń tutorskich. Zestawienie owych ko-

relacji prezentuje tabela 11. 

Jak można zauważyć, istnieje znaczna liczba istotnych korelacji znajdują-

cych się w przedziale 0,4–0,7 (A. Mikrut 2000, s. 101), które zostały zaznaczo-

ne ciemniejszym kolorem komórki. Odnosząc się do powyższego, można wska-

zać, że satysfakcja udziału w szkoleniu ma związek z jego atmosferą, zaanga-

żowaniem uczestników, kompetencjami trenera, ale także przydatnością szkole-

nia i znaczeniem dla budowania dobrych relacji w placówce. To zatem zestaw 

istotnych kryteriów, które są pewną kombinacją użyteczności, ale także dobrego 

klimatu. Samo zaangażowanie uczestników w największym stopniu ma swoje 

odniesienie właśnie w doświadczanej przez nich przydatności prezentowanych 

podczas szkolenia treści. Co ciekawe, wydaje się, że dla kursantów nie ma 

większego znaczenia to, czy prezentowana wiedza i umiejętności są dla nich 

nowe, liczą się zatem inne kryteria szkolenia. Interesujące jest także to, iż ist-

nieje istotny związek między gotowością uczestników do wejścia w relację tu-
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torską a znaczeniem szkolenia dla budowania dobrych relacji interpersonalnych 

w placówce. To zatem może sugerować, iż siła oddziaływania szkolenia nie 

ogranicza się jedynie do diady tutor–podopieczny, ale może promieniować na 

innych członków szkolnej społeczności. 

Tabela 11. Siła związku między kategoriami oceny wszystkich modułów szkoleniowych wśród 

ich uczestników (współczynnik korelacji rang rho Spearmana) 
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Satysfakcja z udziału w szkoleniu 1 ,272** ,514** ,441** ,583** ,324** ,609** ,544** 

Gotowość do wejścia w relację tutorską ,272** 1 ,171** ,213** ,147** ,068** ,317** ,420** 

Atmosfera szkolenia ,514** ,171** 1 ,489** ,568** ,240** ,437** ,390** 

Zaangażowanie uczestników ,441** ,213** ,489** 1 ,365** ,225** ,408** ,400** 

Kompetencja trenera ,583** ,147** ,568** ,365** 1 ,276** ,482** ,402** 

Nowość dostarczanej wiedzy ,324** ,068** ,240** ,225** ,276** 1 ,338** ,295** 

Przydatność szkoleń ,609** ,317** ,437** ,408** ,482** ,338** 1 ,616** 

Znaczenie dla budowania relacji w pla-

cówce 
,544** ,420** ,390** ,400** ,402** ,295** ,616** 1 

**  Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie) 

Źródło: opracowanie własne. 

Ważną kwestią staje się odniesienie ocen uczestników szkolenia do obser-

wacji wykonanych przez ich trenerów. W odróżnieniu od szkolenia dla dyrekto-

rów, skala realizowanych kursów tutorskich wiązała się z koniecznością prowa-

dzenia ich przez znaczną liczbę osób (ogółem było ich 61). To pozwalało na do-

starczenie bardzo zróżnicowanego obrazu szkoleń i szkolących się. Zadaniem 

trenerów było uzupełnienie – po każdym z dwóch modułów szkoleniowych – 

ankiety, która w znacznej mierze była analogiczna do narzędzia przeznaczonego 

dla nauczycieli/wychowawców. Tym samym możliwe okazało się porównanie 

większości kategorii oceny szkolenia. 
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Tabela 12. Wybrane kategorie oceny szkolenia z perspektywy trenerów w odniesieniu do typów 

placówek 

 Uzyskane średnie w modułach szkoleniowych (skala 1–5) 

1–2 moduł 3–4 moduł 5–6 moduł 7–8 moduł 
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Poziom satysfak-

cji trenera z 

uczestnictwa  

w szkoleniu 

4,33 4,36 4,36 4,32 4,73 4,78 4,42 5,00 4,59 4,69 4,42 4,50 4,58 4,67 4,47 4,42 

Atmosfera szko-

lenia 
4,55 4,62 4,53 4,33 4,65 4,72 4,37 4,83 4,68 4,82 4,42 4,58 4,51 4,60 4,42 4,33 

Nowość prezen-

towanych treści 

dla uczestników 

3,91 3,96 4,16 3,33 4,18 4,04 4,26 4,58 4,13 4,13 4,05 4,25 4,21 4,36 4,16 3,75 

Przydatność szko-

lenia dla uczest-

ników 

4,60 4,69 4,58 4,33 4,81 4,80 4,84 4,75 4,79 4,89 4,63 4,67 4,76 4,89 4,58 4,58 

Poziom zaanga-

żowania uczestni-

ków 

4,39 4,40 4,26 4,50 4,40 4,50 4,00 4,67 4,34 4,51 3,95 4,33 4,51 4,53 4,58 4,33 

Poziom oporu 

uczestników 
2,01 1,87 2,16 2,33 1,61 1,52 2,00 1,33 2,05 2,16 2,16 1,50 1,78 1,62 1,79 2,33 

Gotowość uczest-

ników do wejścia 

w relację tutorską 

4,05 4,11 3,74 4,33 4,06 4,24 3,53 4,25 4,18 4,22 3,95 4,42 4,49 4,51 4,42 4,50 

Źródło: opracowanie własne. 

Zestawiając powyższe dane z tymi, które zawiera tabela 10, warto zauwa-

żyć, że istnieje duża zbieżność w ocenie satysfakcji udziału w szkoleniach wy-

rażanej przez trenerów i uczestników szkolenia. Jedynie w przypadku modułu 

3–4 trenerzy wykazali się zauważalnie lepszą oceną swojej satysfakcji. Co cie-

kawe, uczestnicy szkoleń nieco lepiej ocenili ich atmosferę niż trenerzy, mieli 

oni jednak bardziej krytyczne opinie dotyczące uznania prezentowanych pod-

czas szkolenia treści za nowe i przydatne. Inne zdanie – szczególnie w odnie-

sieniu do tej ostatniej kwestii – mieli trenerzy, którzy, sami będąc tutorami, wy-

daje się, że mogli, odnosząc się do swojego doświadczenia, w większym stop-
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niu docenić wartość prezentowanych treści. Być może klucz tkwi w zaangażo-

waniu uczestników szkolenia, dzięki któremu zrozumienie owej przydatności 

byłoby większe. W tym aspekcie bowiem, mimo że uczestnicy szkolenia bardzo 

zgodnie oceniali swoją aktywność, ta była słabiej odbierana przez prowadzą-

cych. Wydaje się, że poziom tej aktywności koreluje z ocenianym przez trene-

rów oporem uczestników szkolenia
51

 – co też zostało poniżej poddane weryfi-

kacji wskazującej na siłę związku tych dwóch kategorii. To, co wydaje się z ko-

lei tożsame dla obu grup – to ocena gotowości uczestników szkolenia do wej-

ścia w relację tutorską – ta rośnie wraz z każdym kolejnym modułem szkole-

niowym i osiąga porównywalną wartość na końcu kursu. 

Tabela 13. Siła związku między kategoriami oceny wszystkich modułów szkoleniowych wśród 

ich trenerów (współczynnik korelacji rang rho Spearmana) 
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Satysfakcja trenera 1 ,545** ,604** -,461** ,246** ,432** ,399** 

Atmosfera szkolenia ,545** 1 ,607** −,536** 0,080 ,256** ,431** 

Zaangażowanie uczestników ,604** ,607** 1 −,599** 0,071 ,267** ,541** 

Poziom oporu −,461** −,536** −,599** 1 −0,061 −,210** −,462** 

Nowość dostarczanej wiedzy ,246** 0,080 0,071 −0,061 1 ,350** −0,005 

Przydatność treści ,432** ,256** ,267** −,210** ,350** 1 ,213** 

Gotowość do wejścia w relację 

tutorską 
,399** ,431** ,541** −,462** -0,005 ,213** 1 

** Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie) 

Źródło: opracowanie własne. 

Obliczona korelacja rang Spearmana potwierdziła założenie, iż poziom opo-

ru uczestników szkolenia, dostrzeganego przez trenerów, jest w istotnym ujem-

nym związku z ich zaangażowaniem, odpowiada także za atmosferę szkolenia  

i – co zrozumiałe – za satysfakcję z jego prowadzenia. Zebrane tutaj dane poka-

zują także istotny związek między satysfakcją odczuwaną przez trenera a zaan-

gażowaniem uczestników i atmosferą szkolenia. Te kategorie mają znaczenie 

                                                 
51  Opór, choć jest pojęciem, które najbardziej można odnieść do psychoterapii, ilustruje także 

pracę uczestników szkolenia. Można go rozumieć, jako nieświadomą obronę, mimowolne 

przeciwstawianie się wysiłkom terapeuty bądź trenera (por. L. Grzesiuk 2000, s. 21). 
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także dla obserwowanej przez prowadzących szkolenie gotowości do wejścia 

uczestników w relacje tutorskie.  

Ważnym uzupełnieniem czynionych tutaj rozważań jest dodatkowo analiza 

odpowiedzi dokonywanych przez trenerów poszczególnych modułów na pyta-

nie otwarte, dotyczące ewentualnej obecności i przejawów oporu kursantów. 

Aby móc je w sposób esencjonalny zaprezentować, dokonano ich kategoryzacji. 

Co ważne, okazało się, że niespełna połowa ankiet trenerów wskazywała na 

brak dostrzeganego przez nich oporu. Pojawiały się wówczas np. takie komen-

tarze jak: 

Nauczyciele byli bardzo otwarci, świadomi wagi tematu, atmosfera podczas szkolenia 

była bardzo dobra i nie odczułam tu żadnego oporu.  

Pozostałe uwagi nie były jednak tak jednoznaczne. Trenerzy w opisie do-

strzeganego oporu wskazywali zarówno na jego przejawy, tj. bierność, brak za-

angażowania się (bądź angażowanie się w realizację rzeczy niezwiązanych ze 

szkoleniem „[…] rozmowy w trakcie, pisanie smsów, wypełnianie dokumenta-

cji szkolnej, wychodzenie w trakcie ćwiczeń”), spóźnianie się, odmowa udziału 

w realizacji poszczególnych ćwiczeń, jak również jego potencjalne źródła. 

Wśród tych ostatnich wyróżnić można: 

a. trudności w relacjach interpersonalnych uczestników szkolenia (w tym 

względem dyrekcji placówki); 

b. brak gotowości wynikający z małej wiary we własne kompetencje, czy sku-

teczność tej formy pracy, lęk przed zmianą; 

c. przekonanie, że tutoring nie jest niczym nowym i uczestnicy już „tak pracują”; 

d. poczucie nadużycia własnego czasu (szczególnie w odniesieniu do dni wol-

nych) oraz zmęczenie; 

e. brak przekonania co do skuteczności tutoringu w odniesieniu do specyfiki 

danej placówki; 

f. obawę przed zakwestionowaniem dotychczasowego doświadczenia i dorobku; 

g. trudne warunki atmosferyczne (upał); 

h. niezadowolenie z uczestniczenia w szkoleniu (brak zgody na szkolenie, 

przymus ze strony dyrektora); 

i. trudności z obecnością na szkoleniu (wynikające z pełnienia np. dyżurów 

czy innych obowiązków, np. sprawdzania matur); 

j. lęk przed problemami organizacyjnymi w placówce wynikającymi z wdro-

żenia tutoringu; 

k. nastawienie na otrzymanie gotowych wzorów, rozwiązań. 

Odnosząc się do powyższego zestawienia, należy zauważyć, że najczęściej 

trenerzy zwracali uwagę na zmęczenie i niechęć do poświęcania czasu na do-

datkowe aktywności podczas dni wolnych (typową wówczas wypowiedzią oka-

zywała się np. taka „Z powodu upału i wakacji – niektórzy byli trochę sfrustro-

wani faktem konieczności udziału w szkoleniu – o czym mówili”), które też 
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często oznaczały proszenie trenerów o skrócenie czasu trwania szkolenia. Istot-

nym źródłem oporu okazał się także lęk uczestników przed tym, czy szko-

ła/ośrodek poradzi sobie organizacyjnie z wdrożeniem i czy nie będzie ono zbyt 

obciążające dla przyszłych tutorów: 

Obawa, czy innowację da się połączyć ze wszystkimi obowiązkami. Zdaniem uczestni-

ków szkoła ma zbyt mało pomieszczeń na spotkania z podopiecznymi.  

Kluczowe okazywały się też problemy w relacjach interpersonalnych, które 

ujawniały się podczas realizacji ćwiczeń wymagających otwartości i wzajemne-

go zaufania: 

Nauczyciele w większości bez entuzjazmu lub wręcz niechętni do brania udziału  

w szkoleniu, spora część nakłoniona przez dyrektora. Atmosfera między nauczycielami 

nieprzyjemna, niechęć do pracy w grupach z osobami niewybranymi przez siebie. Trud-

ności z otworzeniem się przed grupą ze względu na atmosferę nieufności i rywalizacji. 

Brak punktualności.  

Znacząca dla pracy grupy mogła okazać się także (kilkukrotnie odnotowa-

na) informacja o dawaniu złego przykładu przez, być może, tylko pozornie za-

angażowaną dyrekcję:  

osoby decyzyjne (zastępcy dyrektora) robiące wiele rzeczy naraz i wchodzące, i wycho-

dzące w różnych momentach szkolenia (pomimo rozmowy i deklaracji, że nie będzie się 

sytuacja powtarzała), co bardzo utrudniało realizację ćwiczeń.  

Tu także w podobnym stopniu ujawniał się lęk przed zmianą, czy gotowo-

ścią do wejścia w relację tutorską uczestników szkolenia: 

Wyrażane było przez poszczególnych uczestników przekonanie, że tego się nie da zro-

bić, to nie jest możliwe.  

Co ciekawe, opisane tutaj kategorie były dostrzegane w różnym stopniu  

w zależności od realizowanych modułów. Podczas modułów 1–2 – najczęściej 

pojawiał się lęk przed zmianą i brak wiary w skuteczność tutoringu, ale także 

przekonanie o bezcelowości szkolenia, z uwagi na to, że szkolący się „już tak 

pracują”. W toku modułów 3–4 źródłem oporu stawał się najczęściej lęk przed 

skutecznością zorganizowania tutoringu w placówce. To także pojawiało się  

w modułach 5–6, przy czym te dodatkowo często ujawniały opór tkwiący  

w zmęczeniu szkolących się. Ostatnie moduły wskazywały na całą gamę źródeł 

oporu, ale również w kilku przypadkach ujawniło się kwestionowanie treści 

modułów, czy też czasu ich organizacji (znaczne przesunięcie w czasie realiza-

cji modułów 7–8), także zmęczenie lub trudność z obecnością na szkoleniu  

w związku z innymi obowiązkami. 

W opisie przejawów i źródeł oporu trenerzy często podkreślali, że ten doty-

kał zwykle pojedynczych osób. Z drugiej strony zastanawiające jest to, że  

w kilku przypadkach zauważono, że uczestnicy szkolenia nie byli do niego za-
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proszeni w sposób transparentny i otwarty, co miało znaczenie dla ich odbioru 

całości projektu. Wskazuje na to jeden z trenerów, pisząc:  

Spora część uczestników nie zgłosiła się dobrowolnie, lecz została wyznaczona przez 

dyrektora. […] W trakcie szkolenia okazało się, że wiele osób nie do końca rozumie, na 

czym polega tutoring. Było to przyczyną ich wielu obaw. Sądzę, że udało mi się czę-

ściowo te obawy rozwiać i „oswoić” ich z tutoringiem.  

To ostatnie zdanie w naturalny sposób podkreśliło odpowiedzialność, jaka 

spoczywała na trenerach. Zdarzało się bowiem, że ich sporadyczna niekompe-

tencja miała znaczenie dla motywacji uczestników szkoleń w realizowaniu swo-

jej praktyki tutorskiej –  

[uczestnicy – dop. autorzy] przeżyli ogromny kryzys, zastanawiali się, czy nie wycofać 

się z projektu po drugim etapie, nie potrafili nawiązać kontaktu i wzajemnego porozu-

mienia z prowadzącym (III i IV moduł), ich oczekiwania i wyobrażenia były bardzo od-

ległe i nadal mają wątpliwości, czy podjęli dobrą decyzję. Po module V i VI poczuli się 

lepiej, nie poddali się.  

To podkreślało, że trener był „twarzą” projektu i tutoringu, bezpośrednim 

przekazicielem idei
52

.  

Efekty kooperatywy prowadzącego szkolenie i uczestników szkolenia by-

wały zatem różne, na co z pewnością miały wpływ nie tylko kompetencje trene-

ra, ale i atmosfera panująca wśród uczestników. Na to z kolei wskazała taka 

wypowiedź:  

Uczestniczka z innej placówki w komentarzu relacjonowała swój dotychczasowy opór 

do projektu, jej i jej koleżanek. Inspirujące i zmieniające perspektywę było dla niej zo-

baczenie grona, które jest „na tak” do projektu. Zmieniło to jej zdanie o projekcie.  

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, można stwierdzić, że uczestnicy szkoleń  

w dużym stopniu reagowali na nie pozytywnie (brak dostrzeżonego oporu), ale zda-

rzały się placówki, dla których – zdaniem trenerów – udział w projekcie oznaczał 

dużą trudność organizacyjną, interpersonalną czy emocjonalną. Uwzględnianie  

w tej perspektywie jedynie opinii prowadzących szkolenia byłoby zatem niepełne, 

dlatego poniżej dokonano prezentacji wniosków wynikających z analizy komenta-

rzy o poszczególnych modułach kursu, pochodzących od ich uczestników.  

W pierwszej kolejności warto zauważyć, że gotowością do podzielenia się 

swoimi uwagami nie wykazywała się cała grupa ankietowanych. I tak w przy-

padku modułów 1–2 zdecydowało się na to 265 osób – spośród 1269 respon-

dentów, co stanowi 21% liczebności tej grupy. W przypadku modułów 3–4 

swoimi uwagami podzieliło się 221 osób – spośród 1165 wypełniających ankie-

                                                 
52  Podkreślają to komentarze uczestników szkoleń. Zdarzało się bowiem, że ci nie posługiwali 

się terminem „trener”, lecz „tutor”, np.: „Był to najlepszy tutor dotychczas” – co dodatkowo 

podkreślało znaczenie wyboru do prowadzenia szkoleń tutorów-praktyków, którzy mogli pra-

cować „sobą”, wykorzystując swoje doświadczenie. 
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tę ewaluacyjną (19%). Z kolei po modułach 5–6 uzyskano 172 komentarze – 

spośród 1058 oddanych przez uczestników szkolenia ankiet (16,3%). Można za-

tem zauważyć spadek gotowości nie tylko do udziału w ewaluacji szkoleń, ale 

także do dzielenia się spostrzeżeniami. Niemniej jednak w przypadku 7 i 8 mo-

dułu z tej możliwości skorzystali niemal wszyscy respondenci, gdyż na 997 an-

kiet pojawiło się aż 967 wypowiedzi (97%), przy czym wydaje się, iż badani  

w ten sposób zaspokoili swoją potrzebę wyrażenia opinii nie tylko o tym kon-

kretnym spotkaniu z trenerem, ale o całym kursie tutorskim. W związku z tym 

warto, aby analiza zebranych komentarzy dotyczyła poszczególnych par modu-

łów, by móc w ten sposób przyjrzeć się dodatkowo dynamice wrażeń.  

Odnosząc się do pierwszych dwóch modułów wprowadzających w tematykę 

tutoringu szkolnego i budowania relacji tutorskich, można dostrzec, że wypo-

wiadali się o nich przede wszystkim ci uczestnicy kursu, którzy chcieli w swo-

im komentarzu pozostawić szczególnie pozytywną informację zwrotną dla tre-

nerów, uznając ich wysokie kompetencje w profesjonalnym prowadzeniu szko-

lenia (zrobiło to aż 108 komentujących osób – 40,7%). Z drugiej strony, uczest-

nicy wyrażali swoją ogólną satysfakcję z udziału w szkoleniu (80 osób – 

30,2%) i dziękowali za nie – tu charakterystyczną wypowiedzią jest np. taka:  

Cieszę się, że tutoring ma szansę rozpowszechnić się dzięki projektowi w polskich szko-

łach. Bardzo dziękuję całemu zespołowi pracującemu przy projekcie. Wierzę, że to bar-

dzo pożyteczna i potrzebna praca. 

Ankietowani zwracali uwagę na znaczenie poruszanych treści dla ich co-

dziennej praktyki: 

Szkolenie, które pomaga nawet w codziennej pracy wychowawczej, 

ale pojawiło się także i takie zdanie:  

Bardzo lubię swoją pracę i mam dobry kontakt z uczniem, ale nie jestem jeszcze w pełni 

gotowa do wejścia w relację tutorską z uczniem. Wiem, że muszę jeszcze dużo praco-

wać, żeby osiągnąć taki poziom, jak nasz trener.  

Podkreślali również obecność pozytywnej atmosfery podczas szkoleń,  

a także udane relacje interpersonalne w szkolącej się grupie: 

Moduł I okazał się potrzebny do wzajemnego usłyszenia siebie, nauczycieli pracujących 

w jednej szkole. Było dużo miejsca do dzielenia się, do wglądu w osobiste wspomnienia 

związane ze szkołą;  

dziękuję za możliwość bycia uczestnikiem dobrych, cennych rozmów i świadkiem bły-

sku w oczach niektórych nauczycieli.  

Wśród zebranych głosów respondentów pojawiła się zauważalna liczba ta-

kich, które zawierały uwagi krytyczne, dotyczące bądź to sposobu prowadzenia 

szkolenia przez trenera (26 osób spośród komentujących – 9,8%), bądź jego 

przygotowania, przy czym tutaj odnotowano, że dla niektórych uczestników 
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szkolenia były za długie. Przeszkadzało im to, że odbywały się w dni wolne 

(soboty i niedziele); były zbyt przeładowane treściami (szczególnie teorią – stąd 

wyrażana przez 21 osób – 7,9% – potrzeba większej liczby ćwiczeń praktycz-

nych, instruktażowych), podczas gdy inni respondenci kończyli te moduły  

z niedosytem wiedzy i umiejętności, po które przyszli (chodziło o treści na bar-

dziej zaawansowanym poziomie, lepiej dopasowane do potrzeb placówki). Do-

datkowo pojedyncze osoby miały zastrzeżenia dotyczące przygotowanych ma-

teriałów szkoleniowych. Co ważne, wydaje się, że podczas pierwszych szkoleń 

wyłoniła się grupa (potwierdziła swoją obecność dostrzeżoną przez trenerów) 

uczestników projektu, dla których prezentowane treści nie były niczym nowym: 

[…] być może intuicyjnie, a być może pod wpływem wielu form doskonalenia zawodo-

wego, sporo z poruszonych na zajęciach zagadnień realizuję w życiu codziennym  

w swojej pracy, nie nazywając tego tutoringiem,  

Inna część komentarzy nie tyle odnosiła się do szkoleń, ile do organizacji pro-

jektu w placówce. Tu pojawiały się głosy, które wskazywały na wyzwania 

związane z realizacją projektu, ale też na brak transparentności w przekazywa-

niu informacji w samej placówce:  

Zawiodła niestety komunikacja wewnątrzszkolna – nie wiedzieliśmy, jak ma wyglądać 

to szkolenie, jakie są warunki zaliczenia, jedna z koleżanek (przebywająca na urlopie 

macierzyńskim) nie znała terminu szkolenia, mimo że miała w nim brać udział, panował 

chaos informacyjny. Myślę, że warto by było wysyłać wszelkie informacje odnośnie 

szkolenia nie tylko do p. dyr., ale też jeszcze do innego uczestnika, żeby uniknąć podob-

nych sytuacji w przyszłości.  

Ważną dostrzeżoną w komentarzach kwestią pozostała szczególna opinia 

wyrażana przez przedstawicieli MOS-ów i MOW-ów, którzy w dużej mierze 

podkreślali to, iż omawiane zagadnienia są im znane i są stosowane (jeden z an-

kietowanych podzielił się pomysłem, aby przed rozpoczęciem szkoleń zweryfi-

kować kompetencje przyszłych kursantów i dopasować do nich kurs – co też  

w przypadku realizacji WCM nie byłoby możliwe). Z kolei nauczyciele ze szkół 

podstawowych wspominali o konieczności dostosowania metody tutoringu dla 

uczniów z klas I–III, chwaląc np. obecność trenera mającego doświadczenie  

w tym względzie. Te dwa ostatnie aspekty zasygnalizowały ważną i pojawiają-

cą się w późniejszym czasie przestrzeń do obserwacji – adaptacji tutoringu 

szkolnego na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz w pracy w placówkach re-

socjalizacyjno-socjoterapeutycznych. 

Kolejne moduły (3 i 4), poświęcone zagadnieniom mocnych stron pod-

opiecznego i wyznaczania celów rozwojowych, odbywały się już w innej at-

mosferze. Uczestnicy szkoleń wiedzieli, czego się mogą spodziewać, dlatego  

w wypowiedziach zabrakło odniesień do organizacji projektu w placówce, a po-

jawiły się opinie koncentrujące się na budowaniu własnych kompetencji („Teo-

ria bardzo przydatna, obawiam się trochę praktyki”) czy też czasie realizacji 
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szkoleń (komfort ich realizacji). Miejsce na dzielenie się uwagami – podobnie 

jak w przypadku pierwszych modułów – posłużyło w największym stopniu do 

przekazywania pozytywnych informacji zwrotnych o trenerach (106 osób – 

47,9% spośród komentujących) oraz o wysokiej wartości przypisanej samemu 

szkoleniu. Wypowiedzi respondentów sugerowały także ich duże potrzeby po-

znania, doświadczania praktyki tutoringu, stąd też część osób (40 komentarzy – 

18%) reagowała znaczącym zniechęceniem, jeśli treści szkolenia nie wpasowa-

ły się w ich potrzeby – było ich za mało, były już znane, bądź też nie były do 

końca adekwatne do pracy z przyszłą grupą podopiecznych: 

W szkole, w której pracuję, tutoring będzie dotyczył uczniów klas starszych szkoły pod-

stawowej; brakowało mi większej ilości przykładów dotyczących pracy z tą właśnie 

grupą wiekową.  

Z kolei w 21 komentarzach (9,5%) respondenci zwracali uwagę na nieod-

powiednią postawę trenera (brak elastyczności, sztywne trzymanie się scenariu-

sza, nieodpowiednie, ich zdaniem, odnoszenie się do grupy), co zniechęcało ich 

do pracy
53

. Co ważne, moduły 3 i 4 miały podtrzymać, rozpoczętą podczas po-

przednich szkoleń, praktykę własną uczestników szkolenia, która wiązała się  

z realizacją tutoriali w parach, a także możliwość eksponowania doświadczeń 

na forum. Ta – specyficzna dla kursu tutorskiego – sytuacja okazała się ważna 

dla części respondentów:  

Umiejętności buduję przede wszystkim przez doświadczenie i cieszę się, że w tych mo-

dułach było dużo więcej miejsca na pracę własną i w parach, niż na poprzednich. Uwa-

żam, że tylko ćwicząc na sobie wzajemnie – tak jak było teraz – i dając szczery fe-

edback, możemy się efektywnie uczyć, jak dalej pracować z dziećmi. W moim odczuciu 

wyraźniejsza rekomendacja i zachęta do ćwiczenia w parach, (w które dobraliśmy się na 

1 module) pomiędzy szkoleniami i w trakcie roku szkolnego, byłaby cenna, bo uważam 

że takie doświadczenia pozwalają szybciej się uczyć,  

a oto inny komentarz:  

Uważam, że rozmowy tutorskie powinny odbywać się na forum. Chciałabym zobaczyć, 

jak inni to robią.  

                                                 
53  Ten aspekt wymaga uzasadnienia. Przyjęto, że kurs tutorski odbędzie się w oparciu o jeden za-

twierdzony scenariusz, zawierający treści wszystkich modułów, który pozwoli na późniejsze 

zestawianie ze sobą efektów wdrożenia. Oznaczało to jednocześnie podjęcie ryzyka, że w nie-

których szkołach realizowane treści modułów będą już znane. Kluczową w tym względzie 

opcją okazywała się praca trenera, co zresztą przyznawali sami respondenci („Kompetentny 

szkoleniowiec/tutor to 80% sukcesu”). Trenerami projektu WCM zostali praktykujący tutorzy, 

reprezentujący różne typy placówek. Z informacji pozyskanych od specjalistów do spraw 

szkoleń – starano się dobierać trenerów do danej placówki tak, aby mieli oni doświadczenie 

pracy na poziomie doświadczeń uczestników kursu. Mimo jednak przygotowania trenerów, ze-

tknięcie się z daną grupą szkoleniową, w konkretnych dniu, mogło różnorodnie rezonować.  

W opiniach nawet najbardziej doświadczonych prowadzących – opór grupy (wynikający  

z czynników pozaszkoleniowych) momentami uniemożliwiał realizację zadań. 
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Z drugiej strony, część osób w dalszym ciągu nie miała gotowości do tego, 

by grupa szkolących się stała się scenerią dla głębszych, osobistych refleksji, 

czego echem były komentarze krytykujące jedno z realizowanych ćwiczeń ma-

jących poruszyć i wskazać na dylematy związane ze stawianiem sobie celów, 

dotyczących gotowości lub braku gotowości posiadania potomstwa. Zatem mi-

mo realizowanego tego samego scenariusza, ten – w zależności od grupy – od-

bierany był różnorodnie. Dla jednego uczestnika –  

Treści szkolenia w logiczny sposób wiązały się ze sobą, były zrozumiałe,  

gdy inna uczestniczka stwierdzała –  

[...] miałam poczucie chaosu – nie przedstawiono nam planu dnia ani celu zajęć. Miałam 

poczucie niespójności zadań następujących po sobie i nie zawsze wiedziałam, czemu to 

służyło.  

Tym samym szkolenia modułów 3 i 4 nie były odbierane już tak jedno-

znacznie (świadczą o tym opisane w tym rozdziale średnie oceny), trafiając na 

różny grunt. 

Przyglądając się komentarzom odnoszącym się do modułów 5 i 6 (monito-

ring, towarzyszenie i ewaluacja w pracy tutora), można odnieść wrażanie, że te 

streściłyby się w jednym –  

Świetna atmosfera wśród uczestników szkolenia, duża motywacja do działania, wysokie 

wymagania uczestników szkolenia.  

Również i tutaj, przestrzeń swobodnego wyrażania opinii zdominowały po-

zytywne informacje zwrotne dla trenerów (97 komentarzy – 56,4%), podkreśla-

jące dodatkowo wartość szkolenia (41 komentarzy – 23,8%) i wyrażające 

wdzięczność za udział (37 uwag – 21,5%). Tym razem rzadkością okazywały 

się krytyczne uwagi pod adresem kompetencji prowadzących szkolenia, czy 

samych szkoleń jako takich. Te, które znalazły się w tej kategorii, to np. potrze-

ba jeszcze większej liczby materiałów adekwatnie dostosowanych do potrzeb 

grupy, np. tzw. wzorcowego tutorialu – filmu pokazującego właściwie przepro-

wadzoną, dobrą rozmowę tutora z podopiecznym bądź jego rodzicem. Osoby, 

które zwracały uwagę na niedostatek treści, często stwierdzały, że szkolenie 

mogłoby zostać skrócone. Dla wielu osób jednak moduły te wniosły wiele do-

świadczeń emocjonalnych, które pogłębiły ich refleksję dotyczącą życia osobi-

stego i zawodowego, nie tylko samego tutoringu. Można zatem stwierdzić, że ta 

część kursu tutorskiego spełniła oczekiwania kursantów, którzy już wówczas  

w znacznej części rozpoczęli praktykę tutorską. 

Komentarze zawarte w ankietach ewaluujących końcowe moduły 7–8 (kre-

atywność i etyka w pracy tutora) – jak już dostrzeżono powyżej – miały nieco 

inny charakter. Respondenci w mniejszym stopniu odnosili się bezpośrednio do 

przebiegu spotkań (oceniając pracę trenera, prezentowane treści, które jednak 

oceniano bardzo wysoko), wyrażali natomiast swój stosunek do całości kursu 
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tutorskiego. To podsumowanie nabierało szczególnego wymiaru w obliczu tego, 

że z przyczyn organizacyjnych
54

 moduły te realizowane były w dużym odstępie 

czasowym od poprzednich, często niemalże na koniec wdrożenia. Co ważne, 

ten ostatni aspekt był podkreślony jako szczególnie istotny w wypowiedziach 

38 uczestników szkoleń (co stanowi 3,9% wszystkich komentarzy). Dla jednej  

z osób przesunięcie w czasie ostatnich modułów pozbawiło ją narzędzi do jesz-

cze bardziej skutecznego realizowania pracy tutorskiej: 

Wydaje mi się, że ostatni moduł powinien być wcześniej, ponieważ zawierał dużą ilość kon-

kretnych narzędzi, zabaw, ćwiczeń, które można było wykorzystać w pracy z uczniem. 

Oczywiście wykorzystam je w przyszłości, ale już nie z tą samą grupą uczniów.  

Pojawił się także głos wskazujący na to, że takie rozłożenie szkoleń pozwo-

liło na podsumowanie rocznej, samodzielnej pracy tutorskiej: 

Najpierw zainteresowały mnie istotą tutoringu, potem pozwalały rozwiązać trudności 

pojawiające się w trakcie mojej pracy z podopiecznymi. Dobrze więc, że były rozłożone 

w czasie, dzięki temu dostarczały mi kolejnych wzmocnień. Ostatni moduł realizowany 

po roku pracy dał mi pewność, że chcę to robić dalej.  

W tej perspektywie, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką liczbę głosów 

krytykujących takie rozwiązanie w odniesieniu do wszystkich komentarzy, wy-

daje się, że nie należy koncentrować na tym szczególnej uwagi. Tym bardziej, 

że na 968 wypowiedzi aż 709 osób (73,2%) pozytywnie wyrażało się o cyklu 

szkoleń, jako przestrzeni osobistego rozwoju i satysfakcji: 

Szkolenie pozwoliło mi przypomnieć sobie, po co i dla kogo jestem w szkole. 

Dotyczyło to podkreślenia m.in. tego, że treści szkolenia wskazywały na 

pracę na wartościach – takich jak dialog i współpraca, konieczność opierania się 

na mocnych stronach podopiecznego i jego samodzielności: 

Super metoda do pracy indywidualnej z uczniem na każdym poziomie. Budowanie po-

zytywnych relacji, pokazanie podopiecznym mocnych stron. Uczenie samodzielności  

w osiąganiu zamierzonych celów, 

 – były spójne czy też użyteczne w praktyce. Dodatkowo warto zauważyć, że 

pozostawione przy tych modułach komentarze pozwalały na wyrażenie 

wdzięczności i radości z udziału w projekcie (dotyczyło to wprost 50 osób – 

5,2%). W tym miejscu (co odróżniało komentarze respondentów odnoszące się 

do poprzednich modułów) ankietowani nie tyle koncentrowali się na ocenie 

pracy trenerów – choć doceniali ich kompetencje i doświadczenie praktyczne 

(150 komentarzy – 15,5%), ile na sobie, na tym, co uzyskali: 

Uważam, iż cykl szkoleń przygotował mnie do pracy tutora,  

                                                 
54  Powodem takiego stanu rzeczy stało się rozłożenie transz środków przyznawanych na realiza-

cję kursu, wynikające z przyjęcia budżetu państwa w danym roku.  
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– bądź też nie uzyskali w trakcie szkoleń. Dla 97 osób (10%) nie tylko udział  

w kursie miał znaczenie dla ich pracy zawodowej, ale odnosił się do ich samo-

rozwoju i życia osobistego:  

Tutoring pobudza mnie do myślenia, do stawiania sobie celów, do rozwoju osobistego. 

Angażuje moje dobre strony, wzmacnia je, bo żeby mieć dobrą relację z uczniem, muszę 

mieć dobrą relację z samą sobą. Szkolenia były bardzo profesjonalnie przygotowane, 

prowadziły je miłe, kompetentne osoby, chętnie angażujące się w każde rozmowy, dy-

lematy, wątpliwości. Czułam, że uczę się wielu rzeczy od nich, nawet samego prowa-

dzenia zajęć. Podobało mi się, że umiały reagować na dynamikę grupy, na nieprzewi-

dziane pytania. Były zaciekawione pracą z naszą grupą, to wzmacniało poczucie sensu 

całego szkolenia.  

Z kolei na już zaobserwowane pozytywne oddziaływanie szkoleń w ich pla-

cówkach zwróciły uwagę 104 osoby (10,7%). Dotyczyło to m.in. zmiany na 

lepsze relacji interpersonalnych w kadrze: 

To był bardzo dobry czas dla całego zespołu – rozmowy na fundamentalne tematy doty-

czące relacji międzyludzkich przyczyniły się do budowania wzajemnego porozumienia 

w szkole,  

bardziej satysfakcjonujących relacji z rodzicami uczniów: 

Bardzo dobry pomysł, lepsza współpraca z rodzicami, praca na mocnych stronach 

ucznia – 

i samej pracy z uczniami: 

Bardzo dużo skorzystałam ze szkoleń. Poznałam i przećwiczyłam nowe sposoby pracy  

z uczniem i ze sobą. Wydaje mi się, że zmieniam swoje dotychczasowe relacje  

z uczniami. Inaczej na nich patrzę, dostrzegam ludzi różnie „poskładanych”. Spotkania  

i rozmowy z uczniami są dla mnie ciekawe, nawet, a może właśnie zwłaszcza wtedy, 

gdy są trudne.  

Co ważne, analogiczna liczba osób pozostała z poczuciem niedosytu, przy 

czym – zdaniem wielu z tej grupy – szkolenie powinno dostarczać jeszcze 

większej liczby materiałów (książek, filmów), być jeszcze bardziej zaawanso-

wane (powtarzające się opinie o zwiększeniu praktyk kosztem prezentowanych 

teorii, co też odnosiło się do propozycji skracania trwania kursu), bądź też przy-

nosić bardziej adekwatne treści dostosowane do placówek typu MOW/MOS:  

Wiele podawanych materiałów i ćwiczeń było nieadekwatnych do placówki, jaką jest 

MOW, nie uwzględniało jej charakteru i specyfiki pracy, było dostosowane do szkół 

masowych. W tej sytuacji wysoki poziom szkolących tutorów nie miał przełożenia na 

zainteresowanie tematem ćwiczeń, tylko nudził, robienie czegoś dla samej idei robienia, 

był bezużyteczny i zniechęcał do działań,  

– choć pojawiały się też i takie głosy: 

Przyswojenie nowych informacji, które wspomagają proces socjoterapii wychowanków,  
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bądź takie:  

[...] szkolenie pozwoliło lepiej realizować proces socjoterapeutyczny, poznałam swojego 

wychowanka z „bardziej ludzkiej” strony; 

...oraz dotyczące edukacji wczesnoszkolnej: 

Niektóre z modułów nie przygotowały dostatecznie do praktycznej pracy z podopiecz-

nym, szczególnie w wieku młodszym (klasy 1–3).  

Ten aspekt jest szczególną informacją zwrotną dla autorów projektu.  

Z pewnością ciekawymi komentarzami okazywały się te, w których uczestnicy 

szkoleń stwierdzali, że prezentowane treści nie były dla nich niczym nowym 

(dotyczyło to 40 osób – 4,1%). Dla nich z jednej strony udział w szkoleniu sta-

wał się pozytywnym potwierdzeniem dotychczasowego doświadczenia i upo-

rządkowaniem zdobytej wcześniej wiedzy: 

Wiedza i wskazówki uzyskane podczas szkoleń poszerzyły i utrwaliły moją wiedzę. 

Wiele rzeczy, które robiłem intuicyjnie, teraz popieram nabytą wiedzą, która z całą 

pewnością pomoże mi w pracy tutorskiej z moimi wychowankami i tym samym pozwoli 

„Wychować Człowieka Mądrego” [...]  

Wydawać by się mogło, że znamy wszystko to, o czym rozmawiałyśmy podczas szko-

leń; jednak fakt, że nazywa się to „tutoring”, jest sklasyfikowane i nazwane, pozwala 

nam odnieść się do wszystkich działań, które wykonujemy z uczniem,  

ale także czasem straconym: 

Z perspektywy moich doświadczeń w dużym stopniu są to znane treści w nowym opa-

kowaniu.  

To, co okazało się istotnym sygnałem (również z perspektywy podrozdziału 

5.3), to fakt, że 15 ankietowanych (1,5%) wykorzystało tę przestrzeń na dziele-

nie się swoimi komentarzami, zwracającymi uwagę na to, że istnieje problem  

z realizacją tutoringu wynikający ze złych relacji interpersonalnych w szkole: 

Atmosfera w szkole i otwarty konflikt z dyrektorem nie pozwalają na pełne zaangażo-

wanie w pracę tutora, ponieważ nie mamy zapewnionego poczucia bezpieczeństwa. Ży-

jemy w ciągłym stresie.  

To szczególnie istotne zagadnienie, które – w obliczu opinii o przyczynie-

niu się kursu do poprawy jakości wzajemnej współpracy – ma znaczenie dla 

przyszłych rekomendacji.  

Należy zauważyć, że dokonanie oceny prowadzonych w projekcie WCM 

szkoleń tutorskich umożliwia nie tylko analiza ankiet ewaluacyjnych wypełnia-

nych przez ich uczestników i trenerów. W trakcie ewaluacji dane dotyczące ja-

kości realizowanych szkoleń pojawiały się także w innych miejscach. Kluczo-

wym jest podsumowanie projektu zawarte w kwestionariuszu „Moja szko-

ła/placówka”, który służył jako jedno z narzędzi do badań nad efektywnością 

wdrożenia. Znalazło się tam ogólne pytanie „Czy szkolenia pomogły Pani/Panu 
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w realizacji pracy tutorskiej?”. Z perspektywy czynionych tutaj rozważań, moż-

na uznać, że jest ono pewnym podsumowaniem opinii tutorów o cyklu szkoleń, 

w którym uczestniczyli. W kwestionariuszu badani mogli wyrazić swoją opinię 

poprzez odpowiedzi „tak”, „raczej tak”, „nie wiem”, „raczej nie” i „nie”. Te zo-

stały podniesione do poziomu skali porządkowej z przypisanymi im wartościa-

mi, odpowiednio od 5 (dla „tak”) do 1 (dla „nie”), co pozwoliło na wyliczenie 

średniej. I tak dla nauczycieli szkół podstawowych wyniosła ona 4,42. Nauczy-

ciele szkół ponadpodstawowych byli nieco bardziej krytyczni w ocenie, gdyż tu 

średnia wyniosła 4,36. Z kolei w najwyższym stopniu szkolenie docenili na-

uczyciele/wychowawcy z placówek MOS i MOW – 4,64. Patrząc zatem na po-

wyższe oceny, można przyjąć, że szkolenie ocenione zostało dobrze. Sama 

średnia nie wskazuje jednak dokładnie na skalę poszczególnych odpowiedzi – 

co ilustruje tabela 14.  

Tabela 14. Ocena przydatności szkoleń w prowadzeniu pracy tutorskiej w opinii badanych tuto-

rów – podsumowanie odpowiedzi 

Czy szkolenia pomogły Pani/Panu w realizacji pracy tutorskiej? 

Odpowiedzi 
SP SPP MOS/MOW 

N % N % N % 

Tak 390 57% 145 53% 112 67% 

Raczej tak 236 34% 99 36% 52 31% 

Nie wiem 29 4% 15 5% 4 2% 

Raczej nie 22 3% 13 5% 0 0% 

Nie 10 1% 2 1% 0 0% 

Suma 687 100% 274 0% 168 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe dane bez wątpienia uzasadniają wysoką średnią ocen dla szkoleń 

ze strony MOS/MOW. Tutaj aż 67% przedstawicieli tych placówek przyznało, 

że szkolenia okazały się pomocne w pracy tutorskiej. Dla nauczycieli ze szkół 

ponadpodstawowych było to 53%, a szkół podstawowych – 57%, co trzecia 

osoba z tych grup uznawała, że szkolenia raczej były pomocne. Odpowiedzi 

„nie wiem”, „raczej nie” i „nie” stanowiły ogółem 8% dla przedstawicieli szkół 

podstawowych i 11% dla nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych. Zatem 

można ponownie potwierdzić, iż realizacja tego działania projektowego powio-

dła się. 

5.2.3. Opieka wdrożeniowa 

Realizacja całego cyklu szkoleń tutorskich dla wielu uczestników była pew-

nym zamkniętym doświadczeniem, które miało wyposażyć ich warsztat pracy. 

Oczywiście, poziom owego wyposażenia był wypadkową między jakością re-
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alizowanych szkoleń i (a może przede wszystkim) własną aktywnością ich 

uczestników, którzy mogli w różnym stopniu inkorporować zdobytą wiedzę  

i umiejętności, ale także na własną rękę poszukiwać odpowiedzi na pojawiające 

się pytania. Taka postawa służyła przyjmowaniu na siebie nowej roli. W ko-

mentarzach, które pojawiały się w ankietach ewoluujących szkolenie, znajdo-

wały się pojedyncze głosy wskazujące „na bycie w procesie” poszukiwania dla 

siebie odpowiedniej drogi, wyrażające świadomy niepokój, np.  

Nie do końca jestem przekonany co do tego, czy jestem odpowiednią osobą do pracy tu-

torskiej.  

Kluczowe w takiej sytuacji – zdaniem twórców projektu – okazać się miało 

zapewnienie wsparcia ze strony opiekunów wdrożeń, którzy pełnili w placów-

kach rolę superwizyjno-konsultacyjną. Ich zadaniem było utrzymywanie syste-

matycznego kontaktu ze szkołą/ośrodkiem, a także comiesięczna wizyta w pla-

cówkach, podczas której OW służyć miał wsparciem dla dyrektora oraz tutorów 

(indywidualne i grupowe superwizje). Obecność osoby z zewnątrz, będącej tu-

torem, nierzadko trenerem tutoringu czy nauczycielem, miała zapewnić inny, 

zewnętrzny wgląd w sprawy placówki, dać przestrzeń na refleksję o zdobywa-

nych doświadczeniach, trudach i sukcesach pracy tutorskiej, tudzież kierowania 

grupy tutorów. Obecność OW miała także swój profilaktyczny wymiar, który 

wiązał się z podtrzymaniem zaangażowania wdrożeniem. Zatem działania po-

dejmowane przez opiekunów wdrożenia znacząco wykraczały poza szkolenia, 

uzupełniając i podtrzymując bezpośredni kontakt realizatorów projektu z pla-

cówkami. Co ważne, tego typu działania opierały się jednak na kruchej i nie-

przewidywalnej relacji międzyludzkiej, co w ostateczności mogło mieć znacze-

nie dla budowania poczucia wzajemnego zaufania i sensu uczestniczenia w tego 

typu, bądź co bądź dodatkowych, spotkaniach.  

Biorąc pod uwagę powyższe, istotne jest, aby przyjrzeć się jakości pracy 

OW z perspektywy jej oceny wykonanej przez współpracujących z nimi dyrek-

torów placówek
55

, tutorów, jak i samych zainteresowanych. Odnosząc się do tej 

pierwszej grupy – dyrektorzy na początku i końcu realizacji projektu zostali po-

proszeni o podzielenie się swoimi opiniami i oceną podejmowanych działań. 

Dotyczyło to także wskazania jakości pracy (współpracy) OW. Swoje zdanie 

mieli możliwość wyrażać na skali 1–5, przy czym średnie ocen wynikających  

z przedstawianych opinii i odnoszące się do dwóch momentów wdrożenia znaj-

dują się w tabeli 15. 

Analizując zestawienie z tabeli 15, warto dostrzec, że z perspektywy dyrek-

torów opieka wdrożeniowa była oceniona bardzo wysoko – przy czym nieco le-

piej nawet na końcu wdrożenia w porównaniu z jego początkiem. Pokazuje to, 

że mieli oni okazję przekonać się o wartości współpracy z OW i wyrażali bar-

dzo dużą satysfakcję z tego powodu. Co ciekawe, największa dostrzegana róż-

                                                 
55  Warto dodać, że w pierwszą ankietę uzupełniło 74 dyrektorów, w przypadku drugiej 73. 
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nica średnich wystąpiła w ocenie poziomu zaangażowania opiekuna wdrożenia, 

szczególnie w przypadku MOW-ów i MOS-ów, gdzie ta wzrosła z poziomu 4,6 

na 4,9. Ponadto okazało się, że między pierwszym a drugim momentem dziele-

nia się uwagami przez dyrektorów wzrosła ocena potrzeby kontaktu placówki  

z opiekunem wdrożeni, co szczególnie widoczne było w przypadku szkół po-

nadpodstawowych. Tu jedynym wyjątkiem okazała się sytuacja w MOS-ach  

i MOW-ach, w których – zdaniem ich dyrektorów – z czasem odczuwano 

mniejszą potrzebę takiego kontaktu, co też staje się paradoksem przy wskaza-

nym większym zaangażowaniu samego OW na koniec wdrożenia. Być może, ta 

grupa placówek coraz mocniej potrzebowała „pobyć” z wprowadzaną zmianą  

w pewnej izolacji od świata zewnętrznego. 

Tabela 15. Średnia ocena opieki wdrożeniowej w opinii dyrektorów placówek projektowych 

Oceniane kategorie 
SP SPP MOW/MOS Średnia ogółem 

I etap II etap I etap II etap I etap II etap I etap II etap 

Satysfakcja  

ze współpracy z OW 
4,9 4,9 4,8 5,0 4,7 5,0 4,8 4,9 

Zaangażowanie OW 4,7 4,9 4,7 4,9 4,6 4,9 4,7 4,9 

Potrzeba kontaktu z 

OW 
4,0 4,1 4,0 4,4 4,3 3,9 4,1 4,2 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak już zauważono, o ocenę pracy opiekunów wdrożenia poproszeni zostali 

także tutorzy z placówek projektowych. Ci mogli wyrazić swoją opinię jedynie 

raz, w trakcie realizacji II etapu badań ewaluujących efektywność wdrożenia. 

Badani zostali wówczas poproszeni o odpowiedź (również opartą o skalę) na 

pytanie „Czy praca opiekuna wdrożeń pomogła Pani/Panu w realizacji tutorin-

gu?”. Analizując odpowiedzi na to pytanie, uwzględniono procent odpowiedzi 

pozytywnych i negatywnych, a także wynikającą z odpowiedzi średnią dla da-

nej grupy nauczycieli/wychowawców. Jak pokazuje tabela 16, większość – 80% 

– nauczycieli/wychowawców biorących udział w projekcie odpowiedziała na 

powyższe pytanie pozytywnie, co świadczy o tym, że badani mieli możliwość 

skorzystania ze wsparcia OW.  

Warto tutaj dostrzec, że powyższy obraz ciekawie uzupełniają uzyskane 

podczas dalszych analiz średnie oceny przypisane pracy OW. Dla nauczycieli 

szkół podstawowych ta wyniosła 4,21, dla nauczycieli szkół ponadpodstawo-

wych bardzo podobnie – 4,22, z kolei wychowawcy/nauczyciele z MOW-ów  

i MOS-ów ocenili pomoc OW najwyżej – na poziomie 4,41. Takie docenienie 

pracy opiekuna wdrożenia przez ostatnią grupę badanych w dużej mierze mogło 

wynikać z tego, że to ona w największym stopniu przyzwyczajona jest do pracy 

z zewnętrznymi superwizorami, co dla wielu szkół stanowiło swoistą nowość  

i było wyzwaniem, traktowanym nierzadko jako strata czasu. Potrzeba było za-
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tem – na co też wskazują opinie dyrektorów – zdobycia potwierdzenia we wła-

snym doświadczeniu. 

Tabela 16. Ocena przydatności opieki wdrożeniowej w prowadzeniu pracy tutorskiej w opinii 

badanych tutorów – podsumowanie odpowiedzi 

Czy praca opiekuna wdrożeń pomogła Pani/Panu w realizacji tutoringu? 

Odpowiedzi 
SP SPP MOW/MOS 

liczba % liczba % liczba % 

Tak 343 50% 131 48% 94 56% 

Raczej tak 206 30% 94 34% 56 33% 

Nie wiem 85 12% 30 11% 12 7% 

Raczej nie 42 6% 15 5% 5 3% 

Nie 11 2% 4 1% 1 1% 

Suma 687 100% 274 100% 168 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

O swojej pracy w charakterze OW mogli wypowiedzieć się podczas ewalu-

acji również sami zainteresowani, oceniając przy okazji inne aspekty realizowa-

nego w danej placówce wdrożenia. Do grupy tej prośbę o wyrażenie opinii skie-

rowano trzykrotnie: na początku współpracy ze szkołą/ośrodkiem, na jej pół-

metku i na końcu. Dzięki temu zespół badawczy miał okazję obserwować 

(oczami OW) toczące się w placówkach innowacje. Z perspektywy czynionych 

tutaj rozważań warto odnieść się do zawartych w ankietach OW danych, które 

odnosiły się do oceny własnej satysfakcji ze współpracy z placówką badanego, 

poziomu dostrzegalnej potrzeby kontaktu ze strony placówki, ale także zaanga-

żowania dyrektora. Zestawienie prezentujące średnie oceny tych kategorii, na 

przestrzeni trzech momentów badań, prezentuje tabela 17. 

Tabela 17. Średnia ocena współpracy z placówką w opinii opiekunów wdrożeń 

Oceniane kategorie 

SP SPP MOW/MOS Średnia ogółem 

I 

etap 

II 

etap 

III 

etap 

I 

etap 

II 

etap 

III 

etap 

I 

etap 

II 

etap 

III 

etap 

I 

etap 

II 

etap 

III 

etap 

Satysfakcja ze współ-

pracy z placówką 
4,16 4,41 4,42 3,75 4,05 4,00 4,0 4,67 4,73 4,04 4,36 4,38 

Satysfakcja ze współ-

pracy z dyrektorem  
4,29 4,41 4,56 4,45 4,2 4,17 4,31 4,58 4,73 4,33 4,42 4,50 

Potrzeba kontaktu  

z OW placówki 
3,91 4,18 4,31 3,90 4,05 4,39 3,92 4,25 4,40 3,91 4,16 4,35 

Poziom zaangażowa-

nia dyrektora 
4,36 4,47 4,49 4,30 4,15 3,94 4,38 4,42 4,60 4,35 4,38 4,38 

Źródło: opracowanie własne. 
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Biorąc pod uwagę średnie oceny, w pierwszej kolejności trzeba stwierdzić, 

że te są znacznie bardziej zachowawcze niż oceny wskazane przez dyrektorów. 

Analiza poszczególnych etapów badań, do których zaproszeni zostali OW, 

wskazuje także na znaczącą dynamikę. W ciągu roku współpracy wzrastała sa-

tysfakcja zarówno ze współpracy z placówką, jak i dyrektorem. Opiekunowie 

wdrożeń dostrzegali także wzrastająca potrzebę zapewnianego placówkom 

przez nich wsparcia, a także zaangażowania dyrektora. Co ciekawe, najwyższe 

noty OW odnosili do współpracy z placówkami MOS i MOW (przy czym nieco 

niższe, związane z dostrzeganą potrzebą placówki, potwierdzają tezę o ich sa-

modzielności). To, co może jednak budzić zaskoczenie, to duża różnica ocen 

między współpracą opiekunów ze szkołami podstawowymi a ponadpodstawo-

wymi. Te drugie okazały się trudniejsze w kontakcie, szczególnie w obszarze 

zaangażowania dyrektorów placówek, które spadło pod koniec realizacji projek-

tu poniżej poziomu startu, czemu towarzyszył średni spadek satysfakcji ze 

współpracy z dyrektorem. Tego typu różnice nie wystąpiły w zestawieniu (tabe-

la 17) w odniesieniu do szkół niższego szczebla. Ta sytuacja z pewnością wy-

maga dalszych obserwacji uzupełnionych analizą indywidualnych przypadków, 

co wykracza jednak poza ramy tegoż Raportu. Warto jednak zauważyć, że 

większe średnie zaangażowanie dyrektorów szkół podstawowych mogło wyni-

kać z tego, iż tutoring na tym etapie edukacji rozwinął się dotąd w mniejszym 

stopniu, eksperyment wymagał tym samym więcej uważności.  

Ważnym podsumowaniem obserwacji czynionych przez OW, którzy – co 

warto raz jeszcze podkreślić – byli najbliżej placówek projektowych i działań  

w nich podejmowanych, okazała się konieczność ocenienia przez nich skutecz-

ności swojej pracy w odniesieniu do pracy z dyrektorami placówek, prowadzo-

nych superwizji grupowych i indywidualnych. Zestawienie takich ocen prezen-

tuje tabela 18. 

Tabela 18. Średnia ocena efektywności pracy OW w ich opinii 

Kategorie SP SPP MOW/MOS 
Średnia 

ogółem 

Indywidualne spotka-

nia z dyrektorem  
4,24 3,78 4,53 4,19 

Superwizje grupowe  

z tutorami 
4,33 3,78 4,13 4,16 

Superwizje indywidu-

alne z tutorami 
4,31 3,78 4,33 4,19 

Źródło: opracowanie własne. 

W pierwszej kolejności warto stwierdzić, że powyższe zestawienie potwier-

dza najniższą satysfakcję z pracy OW w szkołach ponadpodstawowych. Tu jed-

nakowo na bardzo średnim poziomie ocenili oni każdy aspekt swojej działalno-
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ści. Z drugiej strony, w szkołach podstawowych opiekunowie wdrożeń wyżej 

oceniali efektywność spotkań z nauczycielami (superwizje grupowe bądź indy-

widualne) niż z dyrektorem, co jest zupełnym przeciwieństwem ich doświad-

czeń w pracy z przedstawicielami MOS-ów i MOW-ów. Tu na pierwszy plan 

wysuwa się z kolei dyrektor. Zresztą ocena efektywności spotkań z nim jest 

najwyższa spośród wszystkich innych ocen. Być może to właśnie tutaj dyrektor 

stawał się w największym stopniu prawdziwym liderem zmiany, zaczynając od 

własnego zaangażowania się w kontakcie z OW. 

Odnosząc się do podsumowań czynionych przez opiekunów wdrożeń, warto 

na koniec uwypuklić jeszcze jeden aspekt prowadzonych przez nich obserwacji. 

Aspekt ten dotyczy potrzeby dalszego wsparcia placówek projektowych. Spo-

śród 78 opisywanych przez OW szkół i ośrodków, ich zdaniem – 57 potrzebuje 

dalszego wsparcia, które wzmacniałoby nauczycieli w pełnieniu roli tutorów, 

gdyż jak zauważa jeden z opiekunów:  

Tutorzy informowali o poczuciu bezpieczeństwa po naszych spotkaniach, czuli się pew-

niej w trakcie realizacji zadań tutorskich.  

Owo wsparcie w największej mierze, zdaniem OW, winno odnosić się do 

kontynuowania możliwości superwizji tutorskich (indywidualnych bądź grupo-

wych), organizowanych z mniejszą systematycznością, 2–3 razy w semestrze, 

rozwijania kompetencji tutorów poprzez organizowanie dalszych szkoleń, czy 

podtrzymania ich entuzjazmu oraz prowadzonego „odsłuchu” sukcesów i pora-

żek. Widać to choćby w następującym komentarzu:  

Nauczyciele prezentują duży stopień nieufności wobec siebie, chociaż i tak jest on 

mniejszy niż na początku roku. Potrzebują dalszych superwizji, aby trenować umiejęt-

ność rzetelnej analizy swojej pracy.  

Tego typu uwaga staje się ważną rekomendacją na przyszłość, wykazującą 

dodatkowo, że realizacja opieki wdrożeniowej miała duże znaczenie dla powo-

dzenia samego projektu, wskazując na zalety samej superwizji, co stanowić 

mogło, szczególnie dla szkół, bardzo ważne, rozwojowe doświadczenie. 

5.2.4. Wizyty studyjne 

Ostatnim elementem organizowanego wsparcia dla szkół i ośrodków projekto-

wych były wizyty studyjne w placówkach realizujących tutoring (por. podrozdział 

2.7). Obecność w nowym miejscu miała służyć zaczerpnięciu inspiracji czy weryfi-

kowaniu własnych doświadczeń. Wizyty te realizowane były w przeważającej czę-

ści w II połowie roku wprowadzanej innowacji, czasami pod sam jego koniec, co 

wynikało niejednokrotnie z trudu ustalenia najlepszej daty spotkania w placówce 

docelowej oraz uzgodnienia możliwości osób odwiedzających. 

Jak zatem uczestnicy projektu ocenili ich wartość? Mieli oni okazję wprost 

odnieść się do tego, czy było to doświadczenie pomocne we prowadzeniu ich 
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pracy tutorskiej – podczas uzupełniania kwestionariuszy przypisanych do  

II etapu badań ewaluujących wdrożenie. Z drugiej strony, w sposób swobodny 

badani tutorzy mogli odnieść się do wrażeń z wizyty studyjnej, uzupełniając an-

kietę po szkoleniu w ramach 7–8 modułu, gdzie zamieszczone zostało pytanie 

podsumowujące cykl szkoleń – odpowiadając na nie, udzielano odpowiedzi ta-

kich, jak ta:  

Jeszcze większa liczba szkoleń tutorskich, więcej wizyt studyjnych.  

W tej perspektywie najistotniejsze wydają się jednak bezpośrednie oceny 

tutorów. 

Analogicznie jak w przypadku oceny opieki wdrożeniowej, opinie badanych 

zostały w pierwszej kolejności podsumowane z procentowym wyliczeniem po-

zytywnych bądź negatywnych odpowiedzi, co też pokazuje tabela 19. Biorąc 

pod uwagę zawarte tam dane, należy wskazać, że blisko połowa badanych wy-

raziła pozytywną opinię o wizycie studyjnej. To, co jednak budzi szczególną 

konsternację, to znaczący odsetek braków odpowiedzi. Ta sytuacja może wyni-

kać z tego, iż uzupełnianie kwestionariusza nastąpiło przed wizytą studyjną tej 

grupy badanych. To spowodowało zatem, że nie wyraziła ona ostatecznie sta-

nowiska w tej sprawie.  

Tabela 19. Ocena przydatności wizyt studyjnych w prowadzeniu pracy tutorskiej w opinii bada-

nych tutorów – podsumowanie odpowiedzi 

Czy wizyta studyjna w innej szkole stosującej tutoring (jeśli brała Pani/ brał Pan w niej 

udział), okazała się pomocna w prowadzeniu przez Panią/Pana pracy tutorskiej? 

Odpowiedzi 
SP SPP MOW/MOS 

N % N % N % 

Tak 185 27% 70 26% 47 28% 

Raczej tak 123 18% 55 20% 49 29% 

Nie wiem 28 4% 8 3% 10 6% 

Raczej nie 60 9% 19 7% 16 10% 

Nie 29 4% 4 1% 5 3% 

Brak odpowiedzi 262 38% 118 43% 41 24% 

Suma 687 100% 274 100% 168 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

Uzupełnieniem powyższego, niepełnego niestety, obrazu są średnie oceny 

badanych. W grupie nauczycieli ze szkół podstawowych, która wzięła udział  

w wizycie studyjnej, jej średnia przydatności wyniosła 3,88. Wśród nauczycieli 

szkół ponadpodstawowych – 4,08, a tutorów z MOS-ów i MOW-ów – 3,92.  

W ten sposób, tym razem nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych wyrażali 

najwyższą ocenę tego działania. Można przypuszczać, że uzyskanie wglądu  
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w opinię tych, którzy się nią nie zdążyli podzielić, mogłoby zmienić wyłaniają-

cy się obraz, jednakże źródłem takich ocen (bądź co bądź niższych niż w przy-

padku pracy OW) mogły być same placówki, w których odbywały się wizyty 

studyjne. Aspekt ten dotyczy szczególnie MOS-ów i MOW-ów.  

O opinie dotyczące zasadności odbycia wizyty studyjnej zostali zapytani tak-

że dyrektorzy. Mieli oni bardzo zbliżoną ocenę przedsięwzięcia: dyrektorzy szkół 

podstawowych – 4,26, ponadpodstawowych – 4,35, a MOS-ów i MOW-ów – 

4,33; a zatem liderzy zmiany ocenili tę propozycję wyżej niż podlegający im tu-

torzy. W tej perspektywie warto wspomnieć, iż w pojawiających się sporadycz-

nie komentarzach o wizytach studyjnych można dopatrzeć się sugestii, aby wi-

zyty studyjne były organizowane na etapie szkoleń tutorskich, a nie później, 

dzięki temu badani byliby bardziej świadomi tego, co ich czeka. Warto jednak – 

odnosząc się do samej organizacji wizyt studyjnych – uwzględnić docierające 

do zespołu badawczego opinie organizatorów tych spotkań. Ich zdaniem kon-

takt z placówkami projektowymi okazywał się dla obu stron bardzo inspirujący, 

zwykle przebiegał w bardzo dobrej atmosferze, która tworzona była przez prze-

strzeń wymiany myśli i doświadczeń. Doświadczenia te pokazują zatem, aby  

w przyszłości starać się z większą uważnością organizować tego typu spotkania, 

akcentując jeszcze mocniej ich zalety dla placówek rozpoczynających wdroże-

nie tutoringu. 

 

WNIOSKI Z EWALUACJI PROJEKTU WCM  

NA POZIOMIE I 

 

Jaki był odbiór działań projektowych wśród jego uczestników? 

 

1. Biorąc pod uwagę uzyskane dane, wszystkie proponowane działania pro-

jektowe zostały przez ich odbiorców ocenione dobrze bądź bardzo dobrze. 

2. Na tym tle najlepsze oceny przypisane były szkoleniom tutorskim,  

w szczególności podsumowujących kurs modułom 7–8 (moduł 7. „Kre-

atywność tutora i jego wychowanka w świetle pedagogiki i psychologii 

twórczości” wraz z modułem 8. „Etyka, wartości jako wyznaczniki i na-

rzędzia w pracy tutora”). 

3. Wyzwaniem dla tutorów i dyrektorów okazało się uczestniczenie w co-

miesięcznych spotkaniach z opiekunem wdrożenia. Ocena współpracy 
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między placówkami a OW w opinii tutorów wskazuje jednak, że to działa-

nie projektowe było pozytywnie odebrane i uznane za wartościowe, szcze-

gólnie przez tutorów z MOS-ów i MOW-ów (oceniających je na 4,41  

w skali od 1–5).  

4. Uczestniczenie w wizytach studyjnych i ocena tego działania okazały się 

dla uczestników ważne, wydaje się jednak, że w porównaniu z pozostały-

mi działaniami zostały ocenione najsłabiej, szczególnie przez przedstawi-

cieli szkół podstawowych, MOS-ów i MOW-ów. Można spodziewać się, 

że na tę ocenę miał wpływ termin realizacji wizyt oraz ograniczony wybór 

placówek studyjnych. 

5.3. Aspekty przygotowania się placówek do wdrożenia 

tutoringu 

Realizowane przez zespół projektowy, trenerów czy opiekunów wdrożeń 

działania miały przygotować szkoły i ośrodki do wdrożenia tutoringu, jednakże 

kluczowym momentem dla placówek było podjęcie przez nie samodzielnej pra-

cy. Ta poprzedzona była ustaleniem kształtu innowacji pedagogicznej, która 

miała być adekwatna do potrzeb placówki, dopasowana do jej kultury organiza-

cyjnej i możliwości. Wcielenie jej w życie wiązało się z przygotowaniem śro-

dowiska, tzn.: uczniów/wychowanków, pozostałych niebiorących bezpośred-

niego udziału w projekcie nauczycieli/wychowawców i rodziców, a zatem tych 

osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu, czy wsparciu OW. Odpowiednio 

sformułowane zaproszenie do udziału w realizacji wybranej formuły tutoringu 

mogło się okazać kluczowe dla zaangażowania się grupy, która stanęła przed 

faktem realizacji innowacji i miała w niej wziąć swój udział. Z drugiej strony 

tutoring w placówce oznaczał zmiany w jej organizacji, szukanie przestrzeni  

i czasu na realizację spotkań tutorskich, sposobu na ich weryfikację, itp. W tej 

perspektywie analiza wybranych w placówkach ścieżek wdrożenia może okazać 

się istotną wskazówką dla innych szkół/ośrodków, ale także może zweryfiko-

wać zasadność podjętych decyzji. Służyć temu będzie niniejszy podrozdział,  

w którym (w oparciu o ankiety uzupełniane przez OW i dyrektora placówki) 

zaprezentowano zbiorcze informacje o wyborze formuły tutoringu w placów-

kach, zaproszeniu podopiecznych i ich rodziców do współpracy oraz opis 

aspektów organizacyjnych związanych z projektem. 

5.3.1. Wybór ścieżek tutoringu w placówkach 

Jednym z pierwszych zadań, które stanęły przed każdą z placówek realizu-

jących projekt, stało się przyjęcie określonej formuły tutoringu. W tym wzglę-

dzie zespół projektowy wskazał kilka (opisanych w drugim rozdziale) propozy-
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cji, wśród których znalazł się: tutoring wychowawczo-rozwojowy, rozwojowy, 

adaptacyjny, rodzicielski czy dydaktyczny. Wybór określonej propozycji w na-

turalny sposób wiązał się z konkretnymi konsekwencjami w obszarze przede 

wszystkim organizacyjnym. Warto dodać, że rozważania o ścieżkach tutoringu 

podejmowane były już w trakcie kursu dyrektorskiego, były także treścią roz-

mów dyrektora i grona pedagogicznego przy okazji współpracy z OW. Osta-

teczny kształt wdrożenia miał być ujęty w treści innowacji pedagogicznej.  

Podejmując się opisu dokonanych w placówkach wyborów ścieżek tutorin-

gu, należy wczytać się przede wszystkim w głosy dyrektorów. Ci – wypełniając 

odpowiednie ankiety – mieli wskazać te ścieżki, które będą zastosowane  

w szkołach/ośrodkach. Dokonując wglądu w ich odpowiedzi, w pierwszej ko-

lejności należy zaznaczyć, że wskazane wybory nie były jednorodne, tylko  

w połowie przypadków szkoły/ośrodki decydowały się bowiem na jedną z pro-

ponowanych ścieżek, a w pozostałych przypadkach placówki łączyły ze sobą 

stosowanie dwóch, a nawet więcej formuł, dopasowując je tym samym do kon-

kretnych klas bądź grup uczniów. Najczęściej decydowano się na tutoring wy-

chowawczo-rozwojowy (w 49 przypadkach na 70 udzielonych odpowiedzi), na-

tomiast mniejszym zainteresowaniem cieszył się tutoring rozwojowy (34 wybo-

ry). Należy wskazać jednak, że były to jedyne ścieżki, które występowały zu-

pełnie samodzielnie. W pozostałych przypadkach (jak wynika z powyższego) 

obok tutoringu rozwojowego bądź wychowawczo-rozwojowego pojawiły się: 

tutoring dydaktyczny (18 wskazań), adaptacyjny (8 odpowiedzi) oraz rodziciel-

ski (2 odpowiedzi). W 14 przypadkach w placówkach realizowany był jedno-

cześnie tutoring wychowawczo-rozwojowy i rozwojowy. Wydaje się, że szko-

ły/ośrodki szukały takich rozwiązań, które bardzo wyraźnie trafiłyby w ich po-

trzeby, oferując różnym uczniom inne rozwiązania; wskazyawno zatem np. tu-

toring wychowawczo-rozwojowy dla młodszych, a rozwojowy bądź dydaktycz-

ny dla starszych. To spowodowało, że można mówić o unikatowych rozwiąza-

niach, które pojawiały się w placówkach, ewidentnie wykorzystujących swobo-

dę kreacji w tym zakresie. Świadczy o tym także różnorodność zapraszanych do 

projektu klas, co ilustruje tabela 25, prezentująca frekwencję uczniów biorących 

udział w projekcie (zob. s. 182). 

Odnosząc się do owej swobody, można dodatkowo wskazać, że w przypad-

ku szkół ponadgimnazjalnych zaistniało w nich niewiele więcej wdrożeń wyko-

rzystujących tutoring wychowawczo-rozwojowy niż rozwojowy, co dodatkowo 

uzupełnił tutoring dydaktyczny (w 6 na 17 opisanych przez dyrektorów przy-

padków). W tej perspektywie w MOS-ach i MOW-ach dyrektorzy wskazali, że 

znacznie większą reprezentację miały te placówki, które zdecydowały się na tu-

toring wychowawczo-rozwojowy (dotyczyło to 10 wskazań), co ciekawe –  

w znacznie mniejszym, ale jednakowym względem siebie, stopniu wykorzystu-

jąc tutoring rozwojowy i dydaktyczny (po 4 wskazania). Na tym tle interesująco 

wypadają szkoły podstawowe. Znalazło się w nich nieco więcej przestrzeni dla 
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tutoringu wychowawczo-rozwojowego (26 wskazań) niż rozwojowego (22), ale 

prócz tego w mniejszym stopniu (9 wskazań) dydaktycznego, 5 – adaptacyjne-

go, a 1 – rodzicielskiego.  

Warto na koniec wskazać szczególną sytuację MOS-ów i MOW-ów. Funk-

cjonowanie wychowawców i nauczycieli w tych placówkach, a także sytuacja 

wychowanków przebywających w nich w zasadzie stale powodowały, że wyko-

rzystanie dostosowanych przede wszystkim do szkół ścieżek tutoringu mogło 

okazać się nie do końca adekwatne. Dlatego w tych placówkach, w oparciu  

o wskazane ścieżki, poszukiwano własnych rozwiązań. Wspominali o tym nie 

tyle dyrektorzy ośrodków, ile tutorzy, proszeni – podczas realizacji II etapu ba-

dań ewaluujących wdrożenie – o krótki opis sposobu realizacji wdrożenia,  

z którego wynikała specyfika ich pracy. W wielu przypadkach badani podkre-

ślali punkt wyjścia, jakim był tutoring wychowawczo-rozwojowy (traktowany 

jako obligatoryjny), bądź rozwojowy (wskazywany jako dobrowolny dla wy-

chowanka) ze wskazaniem na wykorzystanie dydaktycznego (na co wskazuje 

stworzona przez jednego z tutorów definicja stosowanego w jego placówce tu-

toringu „Tutoring ma formułę szkolno-wychowawczą, polega na pomocy 

chłopcom niedostosowanym społecznie w nadrobieniu braków wychowaw-

czych i szkolnych”), prócz tego odnosili się do sposobów organizacji spotkań 

tutorskich w placówkach. Wśród dostrzeżonych aspektów specyficznych dla 

ośrodków znaleźć można było następujące: 

 Dowolność realizowanej formy, dopasowanej do potrzeb podopiecznego: 

[...] dowolność w formie przeprowadzania rozmów (możemy wychodzić na zewnątrz, co 

jest dobre dla dziecka, ponieważ dzięki temu jest „wyrywane” z roli wychowanka).  

 Dowolność w poszukiwaniu odpowiedniej nazwy dla wprowadzanej inno-

wacji – w jednej z placówek nazwanej tutoringiem opiekuńczo-wycho- 

wawczym, w innej edukacyjno-rozwojowym. 

 Możliwość wyboru tutora przez podopiecznego. W jednej z placówek za-

uważono, że  

Wychowankowie mają możliwość wyboru tutorów, ale w sytuacji, kiedy zbyt wiele 

dzieci wybiera tego samego tutora, wówczas daje mu się do wyboru inne osoby, z któ-

rych wychowanek lub wychowanka wybiera tę, z którą zechce współpracować. Chodzi 

o to, by wytworzyły się pomiędzy tutorem a podopiecznym dobre relacje oparte na wza-

jemnym zaufaniu.  

Warto podkreślić, że w niektórych placówkach możliwa była zmiana tutora, 

a sam wybór odbywał się po okresie adaptacyjnym. Ponadto przy realizacji 

tutoringu opartego o ścieżkę rozwojową w jednej z placówek zastosowano 

rodzaj dyżuru tutorskiego:  

Spotkania są wyznaczone w dwóch terminach: w poniedziałek i w czwartek, w godz. 13 

oraz 14. Na spotkania podopieczni przychodzą dobrowolnie. 
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 Podejmowanie prób zaproszenia do współpracy rodziców i opiekunów:  

[…] zapoznając ich z głównymi założeniami takiego modelu pracy oraz uczulając na 

próby podejmowania przez nich podobnych oddziaływań. 

 Realizacja tutoriali odbywała się częściej niż w przypadku szkół. W wielu 

placówkach wskazywano, że spotkania z podopiecznymi realizowane były 

co tydzień, a częstokroć co dwa tygodnie planowane były jako znacznie 

dłuższe (co najmniej 30 minutowe). Oprócz tego tutorzy-wychowawcy pod-

czas swoich dyżurów w placówkach otwarci byli na kontakt z podopiecz-

nymi w sytuacji wyrażanych przez nich potrzeb. Warto zauważyć, że w ten 

sposób w niektórych placówkach dużym zainteresowaniem cieszyły się 

„nocne rozmowy tutorskie”. 

 W ośrodkach angażujących w roli tutorów również nauczycieli – rozwijał 

się tutoring dydaktyczny, który miał wesprzeć uczniów:  

[…] w zakresie zdobywania, utrwalania oraz nadrabiania wiedzy i umiejętności w przy-

jętych kierunkach nauk ścisłych i humanistycznych, tj. matematyki, języka polskiego  

i języka angielskiego, objętych podstawami programowymi, jak i wykraczających poza 

nie. Jest realizowany indywidualnie lub w małych grupach.  

Owo „wykraczanie poza” dotyczyło rozwoju wśród wychowanków ich ta-

lentów oraz pasji. 

 Różna okazywała się liczba podopiecznych tutorów. W kwestionariuszach 

wskazywali oni na to, że mają ich, w zależności od placówki, od 2 do 7. 

 Same spotkania tutorskie oparte były na indywidualnych celach i założe-

niach pracy z konkretnym podopiecznym. Opisując wdrożenie w jednej  

z placówek, zaznaczono, że:  

We współpracy tutora i wychowanka powstaje Indywidualny Plan Rozwoju (IPR), który 

jest zapisem tego, co wychowanek będzie robił, co chce osiągnąć, i który staje się za-

łącznikiem do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET),  

przy czym – co warto podkreślić – w innej zasugerowano, że spostrzeżenia 

podejmowanej z wychowankami pracy są wymieniane między pracowni-

kami realizującymi tutoring, tworzona była tym samym społeczność tuto-

rów, poza szkoleniami i spotkaniami z OW. 

W ośrodkach kluczowym aspektem stawała się nie tylko organizacja tuto-

riali, ale też wskazanie, co będzie przedmiotem pracy tutorskiej. W części wy-

powiedzi tutorów można dostrzec, że dla jednych były to cele wychowawcze, 

bądź węziej – takie, które odnosiły się do sytuacji trudnych wychowawczo, 

podczas gdy inni widzieli cele odnoszące się do pracy na mocnych stronach i ta-

lentach podopiecznych, oparte na ich osobistych sukcesach. Biorąc to pod uwa-

gę, można przypuszczać, że zastosowanie tutoringu w trakcie jednego roku sta-

wało się dla wielu placówek momentem pewnej transformacji ról. Świadczy  

o tym ta oto wypowiedź:  
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Staramy się dopasować wymogi tutoringu do wcześniejszej pracy w relacji wychowaw-

ca–patron–wychowanek. Tutoring stanowi pogłębienie wcześniej wypracowanych wię-

zi, wzbogacenie pracy o nowe narzędzia, [sprzyja] pogodzenia kilku ról, jakie musimy 

pełnić jako wychowawcy.  

Owo „pogodzenie” jawiło się tutaj jako znaczące wyzwanie dla tutorów–

wychowawców, co warte jest szczególnego podkreślenia w Raporcie. W pe-

wien sposób „miękka”, opierająca się na zasobach, wsłuchana w podopiecznego 

i towarzysząca mu postawa tutora kontrastować mogła z zasadniczą, weryfiku-

jącą i kontrolującą postawą wychowawcy, który musiał realizować swoje zda-

nia. Stąd też pojawiające się poczucie pewnego konfliktu ról, ze wskazaniem, 

aby ostatecznie dążyć i uczyć się „korzystać z daru, jakim jest wolna wola”, jak 

zauważył inny z badanych tutorów. 

5.3.2. Warunki do tworzenia relacji tutorskich (włączenie nauczycieli  

i wychowawców do realizacji innowacji, wybór tutora przez 

podopiecznego) 

Jeden z opiekunów wdrożeń, określając zasoby placówki w kontekście 

wprowadzania tutoringu, przyznał, że jest to:  

Dobra reputacja tej metody wśród uczniów i rodziców (budowana także przed projektem.  

Nie sposób nie zgodzić się z tą opinią, ponieważ wydaje się, że istnieje zna-

cząca nierównowaga w zdobywaniu wiedzy o wdrożeniu między przede 

wszystkim dyrektorami i uczestniczącymi w szkoleniach tutorami a przyszłymi 

podopiecznymi tutorów i ich rodzicami oraz resztą środowiska placówki, nieko-

rzystającą bezpośrednio z projektu – nierównowaga, która może mieć znaczenie 

dla odbioru i zaangażowania się w realizację tego przedsięwzięcia. Aspekt ten 

nie uszedł uwadze ewaluatorów projektu WCM, którzy odnieśli się do tego 

przede wszystkim w trakcie badań realizowanych bezpośrednio w placówkach, 

w dużej mierze opierając się na przeprowadzanych wywiadach grupowych z tu-

torami i ich podopiecznymi. Poniższa analiza odnosi się do uzyskanych w ten 

sposób danych, które zostały poddane kategoryzacji. Dodatkowo obraz zostanie 

uzupełniony informacjami z ankiet wypełnianych przez dyrektorów. 

W pierwszej kolejności trzeba przyznać, że zarówno dla nauczycie-

li/wychowawców, jak i uczniów sposób zaproszenia do udziału w projekcie 

okazał się istotny. Badani reagowali żywiołowo podczas przytaczania tego mo-

mentu, przy czym dla jednych okazywał się on bardzo pozytywny, mile zapada-

jący w pamięć, czasami nieco trzymający w napięciu, gdy dla innych wiązał się 

z trudem przyjęcia na siebie konkretnego zadania, do którego zostało się przypi-

sanym. Pytanie o sposób wprowadzenia do projektu i w tutoring bardzo często 

było dla badanych równoznaczne z możliwością nie tyleż pozyskania wiedzy na 

ten temat, ile wyboru dotyczącego przystąpienia – bądź też nie – do planowanej 

innowacji. Sam udział w projekcie oznaczał dla placówek spełnienie określo-
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nych ilościowych wskaźników – każda z nich miała zaoferować gotowość pracy 

18 tutorów i 126 podopiecznych (średnio siedmiu na każdego tutora). To zatem 

wiązało się z koniecznością wskazania odpowiedniej liczby osób przez dyrekto-

ra, który uznał, że projekt może okazać się wartościowy dla jego placówki. Jak 

się okazało podczas przeprowadzanych wywiadów, sposób wskazywania przy-

szłych tutorów miał dla nich duże znaczenie. Można było tutaj wyróżnić dwa 

dominujące warianty: przypisanie nauczycieli/wychowawców do listy przez dy-

rekcję szkoły/ośrodka, bądź też zapraszanie ich do wpisywania się na nią sa-

memu. Warto przyjrzeć się dokładniej obu wariantom. 

O pierwszym możliwym przypadku wspomniała jedna z badanych tutorek, 

która po kilkumiesięcznym doświadczeniu wdrożenia przyznała:  

[…] trzeba by było inaczej to organizować. Zacząć właśnie od tego, żebyśmy chętnie 

podniosły palce na radzie pedagogicznej, że my chcemy to robić jako tutorzy. Zacząć od 

tego, żeby dzieci miały możliwość wyboru nas.  

Zbliżony do tego był głos tutora z innej placówki:  

Znaczy, nauczyciele zostali zapisani na kurs odgórnie, decyzją dyrektora.  

W obu przypadkach okazało się, że uczestnicy wywiadów nie wykazywali 

dużego entuzjazmu do realizowanego wdrożenia. Dostrzegali, co prawda, zalety 

tutoringu w odniesieniu do pracy z podopiecznymi, ale ich narracja wskazywała 

na duży wysiłek, wręcz znój, realizowania zadań tutorskich. Poczucie uczestni-

czenia „z przymusu”, bez możliwości wycofania się, towarzyszyło też osobom 

w placówkach dysponujących niewielką liczbą nauczycieli/wychowawców:  

Musieliśmy do tego tutoringu wejść wszyscy, bo u nas jest mała szkoła, małe grono,  

19 osób, i tyle chyba musiało być.  

W takim przypadku ważna okazywała się atmosfera panująca w placówce, 

w tym jakość relacji interpersonalnych. W rozmowie, z której pochodzi cyto-

wana tutaj wypowiedź, bardzo często wykorzystywana była liczba mnoga:  

[…] my często spotykamy się na dużej przerwie i jesteśmy jakby wszyscy razem  

– co może sugerować, że wyzwanie związane z realizacją innowacji było po-

dejmowane kolektywnie, z gotowością do udzielania sobie nawzajem wsparcia. 

Można na tym tle założyć, że w sytuacji dużej rady pedagogicznej i trudnych re-

lacji interpersonalnych (w tym z narzucającym swoje zdanie dyrektorem) reali-

zacja wdrożenia tutoringu, który opiera się na budowaniu podmiotowych kon-

taktów z podopiecznym – staje się dużym wyzwaniem. 

Opisując sposób zaproszenia do wdrożenia przyszłych tutorów, najczęściej 

można spotkać się z sytuacją, w której dyrekcja zaproponowała swoich kandy-

datów, przy czym ci (mimo znalezienia się na potencjalnej liście) pytani byli  

o osobistą gotowość do przystąpienia. Taka sytuacja w znaczący sposób mogła 

zmienić ich nastawienie do udziału w projekcie, ponieważ wydaje się, że ta po-
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stawa przełożonego mogła być traktowana również jako pewnego rodzaju wy-

różnienie, dostrzeżenie:  

Jak pani dyrektor to zaproponowała, no to co ja w głowie sobie pomyślałam „Matko, 

znowu coś”, ale […] mówi tak do mnie „pani Kasiu – to zaszczyt”.  

W tej perspektywie ważne okazywało się – prócz uzyskania informacji  

o gotowości do udziału nauczycieli/wychowawców – przekazanie im pełnych 

informacji dotyczących konsekwencji zaangażowania się w projekt, znaczące 

przecież okazują się uwagi ze szkoleń (opisane w podrozdziale 5.2.2), w któ-

rych ich uczestnicy zaznaczali, że nie byli świadomi długości trwania kursu tu-

torskiego i skali swojego zaangażowania w realizację tutoringu… W tej per-

spektywie nie dziwi zatem wartość (potrzeba) elastyczności, dobrowolności  

i wolności, wyrażana bardzo często przez tutorów: 

[…] każdy mógł się w wolności wypowiedzieć, czy on chce, czy nie. […] ci, którzy nie 

do końca się z tym zgadzali, czy nie do końca czuli, że to jest ta droga, to po prostu jej 

nie wybrali.  

Z pewnością na końcu tej swoistej skali możliwego wyboru przystąpienia 

do realizacji projektu można wskazać tę oto wypowiedź:  

To było zdecydowanie dobrowolne. Dostaliśmy od dyrekcji informacje, że bierzemy 

udział właśnie w takim projekcie [...] tutoringu i mieliśmy czas na zgłoszenie się.  

Być może zatem, kluczem do podjęcia przez dyrektora decyzji o strategii 

zapraszania do udziału swoich pracowników okazywał się ów czas, jednakże  

z perspektywy przyszłych rekomendacji wydaje się, że warto uwzględniać go-

towość kadry do wzięcia na siebie odpowiedzialności za tworzenie relacji tutor-

skiej, dając im prawo do odmowy i budując w ten sposób atmosferę podmioto-

wości. Taka potrzeba bardzo mocno wybrzmiała w jednym z komentarzy 

uczestnika ostatnich modułów szkoleniowych, który zauważył, że udział w pro-

jekcie:  

[…] powinien być dobrowolny, a nie wynikający z manipulacji ze strony osób „zachęca-

jących” nas do udziału. Wszyscy byliśmy zaskoczeni intensywnością, ilością godzin 

oraz tym, jak projekt będzie realizowany. Z niewolnika nie ma tutora. 

Jak zatem w tej sytuacji odnajdywali się uczniowie? Biorąc pod uwagę ze-

brane od nich opinie, ci także w znacznej mierze, mówiąc o formie bycia zapra-

szanymi do tutoringu, w pierwszej kolejności (wskazującej jednocześnie na 

ważność) zwracali uwagę na wybór. W ich jednak przypadku najczęściej wybór 

mógł się ograniczyć nie tyle do wzięcia udziału w projekcie (szkoły/placówki 

decydowały o tym, które klasy zostaną do tego zgłoszone), ile decyzji o współ-

pracy z konkretnym tutorem. Nim odniesiemy się bezpośrednio do tego aspektu, 

warto zaznaczyć, że w placówkach przed rozpoczęciem pracy tutorów podej-

mowane były różne działania informacyjne. Uczestnicy wywiadu wskazywali 
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na trzy najczęściej przyjmowane formuły przekazywania wiedzy o projekcie.  

W pierwszej kolejności był to apel szkolny, spotkanie całej szkolnej społeczno-

ści na początku roku szkolnego – jedna z uczennic wspomniała o tym w nastę-

pujących słowach:  

1 września odbył się nasz apel, no i pan dyrektor ogłosił, no i ja tak pomyślałam, kto 

mógłby być moim tutorem. Uznałam właśnie, że pani Iza, ponieważ ja bardzo się intere-

suję przyrodą i może będę się w tym kierunku rozwijać.  

Z drugiej strony mogły to być spotkania w klasach bądź to z udziałem wyja-

śniającego projekt dyrektora: 

Pani dyrektor przyszła na jakąś tam lekcję do nas i powiedziała, że będziemy mieli [...],  

bądź samego wychowawcy – jak zauważył jeden z tutorów:  

[...] w tym momencie dużą rolę odgrywa wychowawca. W zależności od tego, jak 

przedstawił tę kwestię, no to tak później układa się chodzenie też na tutoring.  

Ważnym zagadnieniem okazywały się także spotkania informacyjne z ro-

dzicami, które miały nie tylko wskazać na to, czym jest tutoring, ale też zapro-

sić rodziców do współpracy. Warto podkreślić, że o tym, iż szkoła/ośrodek bie-

rze udział w projekcie, miały wizualnie wskazywać: wykorzystywany zestaw 

mebli tutorskich (patrz fot. 1), mających na celu stworzenie widocznej prze-

strzeni na spotkania tutorskie, czy też informacje zamieszczone na stronie inter-

netowej placówki.  

 

Fotografia 1. Zestaw mebli tutorskich wykorzystywanych w jednej ze szkół (fot. S. Kania) 
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W miarę możliwości starano się także wygospodarowywać specjalne po-

mieszczenia przeznaczone dla realizacji tutoriali, tzw. pokoje tutorskie, które 

poprzez odpowiednie oznakowanie także wskazywały na realizację innowacji. 

 

Fotografia 2. Pokój tutorski w jednej z placówek (fot. A. Irasiak) 

Wracając do samego sposobu wyboru tutora, tudzież przydziału tutora 

uczniom/wychowankom, w warto odwołać się do informacji podawanych przez 

dyrektorów placówek. Zdanie na ten temat wyraziło 67 spośród nich. Analiza 

zebranych w ten sposób danych wskazała, że zwykle uczeń/podopieczny „do-

stawał” tutora, czyli ten był mu przydzielony niejako odgórnie przez placówkę. 

Sytuacja taka miała miejsce w 32 szkołach/ośrodkach – najczęściej w szkołach 

podstawowych (23 szkoły). Samo przydzielanie tutorów odbywało się na kilka 

sposobów, np.: 

 dyrektor po konsultacji z tutorami przydzielał ich do poszczególnych klas – 

jak stwierdził jeden z tutorów:  

tutaj tak zostało to podzielone, że jesteśmy przypisani do poszczególnych grup wieko-

wych, z racji wychowawstwa w klasach 7-ych [...] 

pan dyrektor przyznawał tutorów do odpowiedniej klasy; 

 decyzja wypracowywana była wspólnie przez całe grono pedagogiczne; 

 koordynatorzy proponowali przydziały tutorów do podopiecznych; 

 wychowawcy klas i/lub nauczyciele uczący w danych klasach zostawali tu-

torami – podopieczni opisywali to następująco:  
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[...] tutoring w przypadku moim: nasz pan wychowawca powiedział, że chciałby nas za-

prosić na spotkanie i mówił nam o tutoringu, [...] 

my nie wybierałyśmy tutorów, tylko nasza wychowawczyni nam wybrała, po lekcji po-

szłam do pani i zapytałam, kto jest moim tutorem, i tyle, i chodziłam na tutoringi; 

 tutorzy sami między sobą dokonywali wyborów podopiecznych – poniżej 

przykład wypowiedzi tutora:  

Myślę, że [kierowano się] osobowością i też ci uczniowie w pewien sposób zostali jakby 

do tych nauczycieli przyporządkowani. 

W większości przypadków później podopieczni mieli możliwość zmiany tu-

tora, jeśli sobie tego życzyli. Dodatkowo w jednej z placówek zwrócono uwagę 

na możliwość zapewnienia uczniom pewnego czasu na adaptację do tutoringu. 

Jak zauważył jeden z badanych nauczycieli:  

[…] bardzo ważne dla nas było to, by dzieci były wprowadzone w tutoring, wiedziały, 

że w klasie będzie trzech tutorów, i tak dalej, i obserwowaliśmy [...] jak te dzieci się 

przemieszczają, jak [...] badają teren, jak przychodzą, z którą panią częściej się jakby 

spotykają, rozmawiają, kto do kogo pasuje.  

Z wypowiedzi dyrektorów wynika jednak, że prośby o zmianę tutora były 

sporadyczne. W 23 placówkach to uczniowie/podopieczni wybierali swoich tu-

torów – najczęściej był to wybór dokonywany spośród wszystkich tutorów  

w placówce (18 placówek). W przypadku 5 placówek podopieczni mieli możli-

wość wyboru spośród 3 tutorów zaproponowanych odgórnie – sytuację tę opisał 

uczeń:  

Dostawaliśmy karteczki i pisaliśmy, kogo mamy na początku [jako] tutora, i jak będzie 

miał za dużo dzieci, to drugi, bo trzech się pisało.  

Z kolei w 8 szkołach podstawowych zastosowany został system mieszany, 

tzn. w klasach młodszych I–III tutor został przydzielony do grupy uczniów (był 

to najczęściej wychowawca, pedagog, psycholog), natomiast w klasach star-

szych IV–VII uczniowie mieli możliwość wyboru tutora. W 4 placówkach za-

stosowano losowanie – podopieczny losował tutora. Jak wspomniał jeden  

z uczniów:  

No to mieliśmy spotkanie na sali. No i to było na losowanie,  

lub inny uczeń:  

[...] zostaliśmy tak akurat losowo przydzieleni i ja, no akurat, trafiłam do tego tutora, do 

którego chciałam, i miałam szczęście.  

Skalę wykorzystania dostrzeżonych sposobów przydziału tutorów prezentu-

je tabela 20.  
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Tabela 20. Przydział tutorów w placówkach projektowych wg dyrektorów 

Typ placówki 

Sposób przydziału tutora 

Podopieczny 

wybiera  

tutora 

System  

mieszany 

Podopieczny 

dostaje tutora 

Podopieczny 

losuje 

tutora 

Ogółem 

MOS/MOW 6 0 4 1 11 

SPP 7 0 5 3 15 

SP 10 8 23 0 41 

Ogółem 23 8 32 4 67 

Źródło: opracowanie własne. 

Odnosząc się do powyższego, warto przyjrzeć się jeszcze opiniom pod-

opiecznych tutorów – o sposobach samego przydziału. W pewnym sensie za-

równo danie szansy na wybór, jak i przypisanie tutora do ucznia/wychowanka 

wiązało się z dużymi emocjami „trafienia” na odpowiednią osobę. Bardzo obra-

zowo wskazał na to jeden z uczniów:  

Był taki wyścig szczurów właśnie, bo… […] dowiedzieliśmy się że, że coś takiego jest. 

[…] każdy nauczyciel, powiedzmy, wyjaśniał to na godzinie wychowawczej. No i mieli-

śmy po prostu podejść do nauczyciela, któremu tak najbardziej, tak jakby, ufamy i jakby 

poprosić o to, czy się na tę listę wpisać, i właśnie tak jak koleżanka mówiła, to nie zaw-

sze było to miejsce.  

Podobny ślad emocjonalności pojawia się w wypowiedzi innego ucznia:  

[…] się baliśmy, tak połowa klasy: kto będzie tutorem? I ja zostałem zaproszony – nie 

wiedząc, że to jest mój tutor – na dywanik – i pani powiedziała mi, że jest moim tuto-

rem, no i tyle…  

Owo „zaproszenie na dywanik”, choć jako określenie pojawiło się tylko raz, 

wskazało na ważny problem, z którymi zmagali się podopieczni tutorów, i który 

wydaje się być typowym w momencie rozpoczynania wdrażania tutoringu. 

Chodzi o budowanie relacji opartej na zaufaniu do nauczyciela/wychowawcy, 

który częściej kojarzony może być z egzekwowaniem i ocenianiem, kontrolo-

waniem, niż z mądrym, spersonalizowanym towarzyszeniem. Stąd też w trakcie 

realizacji tutoringu wyrazem doświadczania przez uczniów sensu trwania w re-

lacji tutorskiej była ich obecność na tutorialach, które były organizowane bądź 

to przed lekcjami (nawet o godzinie 7:00), bądź po lekcjach. Dla wielu uczniów 

zostanie po lekcjach, aby porozmawiać z nauczycielem, mogło – szczególnie na 

początku – jawić się jako szczyt heroizmu. Efektem dobrego wyboru była taka 

oto opinia:  

Robiłem tak, że wybrałem taką osobą, z którą najlepiej mi się rozmawiało, do której 

czułem zaufanie, że mogę jej wszystko powiedzieć itd. Moją tutorkę, moją tutorkę... (ci-

sza) jedyną.  
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Z drugiej strony doświadczenie złego wyboru zostało skomentowane przez 

uczniów tak:  

Ale tak szczerze mówiąc, to niektórzy to tak chyba trochę się minęli z tym powołaniem. 

[…] W sensie, że przyjdą wysłuchają, ale nie zostawią tego dla siebie. […] No są takie 

osoby.  

Tym samym ponownie podniesiony został ważny dla podopiecznych temat 

zaufania do tutora, który – bez owego zaufania – tutorem być nie może. 

5.3.3. Aspekty organizacyjne pracy tutorskiej (dokumentacja, tutoring  

w planie zajęć placówki, wynagrodzenie tutorów) 

Jednym z kluczowych aspektów wdrożenia projektu, z perspektywy tuto-

rów, okazał się sposób organizacji tutoringu w placówkach. Wdrożenie zwykle 

nie zastępowało im starych obowiązków, lecz dokładało nowych, a przez swą 

nowość – dodatkowo absorbujących. W związku z tym, w prowadzonych przez 

zespół badawczy ds. ewaluacji obserwacjach można wyróżnić trzy kluczowe 

tematy odnoszące się do organizacji innowacji w placówkach. Dotyczyło to: 

prowadzonej przez tutorów dokumentacji tutorskiej, obecności tutoringu w pla-

nie zajęć placówki oraz wynagrodzenia za zrealizowane tutoriale. W kontekście 

konstruowania rekomendacji dla przyszłych wdrożeń tutoringu w szko-

łach/ośrodkach poniżej został dokonany pogłębiony przegląd zebranych danych 

dotyczących tych zagadnień. 

Dokumentacja tutorska 

Tematyka prowadzenia dokumentacji przez tutorów była dla nich „języcz-

kiem u wagi”, ponieważ obawiali się niejednokrotnie konieczności uzupełniania 

rozbudowanej liczby „papierów” zajmującej czas, który mógłby być przezna-

czony choćby na spotkania tutorskie. Obawy takie pojawiały się już na etapie 

szkoleń, ale także podczas rozmów z tutorami prowadzonymi przez badaczy. 

Sygnalizowali je również opiekunowie wdrożeń. Z perspektywy założeń projek-

tu – dyskusje o dokumentacji pojawiały się w trakcie realizowanego kursu tu-

torskiego, jednakże placówkom zaoferowano zupełną dowolność w prowadze-

niu dokumentacji, która mogła ograniczyć się wyłącznie do zebrania listy ko-

rzystających z tutoringu podopiecznych i realizujących go tutorów (wymagania 

związane z realizacją wskaźników). W tej perspektywie można było zatem 

przyjąć, że na początku działań dokumentujących realizację wdrożenia obecne 

były jedynie listy obecności, na końcu zaś dokładne sprawozdania ze spotkań 

tutorskich wraz ze scenariuszami (o które zresztą podczas szkoleń prosili ich 

uczestnicy)
56

. Potwierdzili to obserwujący placówki badacze. Na podstawie ich 

                                                 
56  Warto zauważyć, że prośba o przekazanie scenariuszy tutoriali bądź rozmów tutorskich po-

wracała w komentarzach tutorów z placówek projektowych. Potrzeba posiadania wzorów oka-

zywała się bardzo silna i wydaje się, że oznaczała jednocześnie lęk związany z brakiem po-
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wypowiedzi można przyjąć, że dokumentacja tutorska, w zależności od pla-

cówki, przyjmowała różne formy, np: 

 nie była prowadzona w ogóle, zatem ograniczyła się wyłącznie do przeka-

zanej do biura projektu listy zaangażowanych w WCM podopiecznych i tu-

torów. Jak zauważali badacze, w placówkach, które zdecydowały się na taki 

krok, dążono do „odbiurokratyzowania szkoły”, bądź też w ten sposób uni-

kano dużego sformalizowania spotkań z uczniami, nawet kosztem zaburze-

nia organizacji, która bez prowadzenia dokumentacji jest trudna do kontro-

lowania; 

 nie była sformalizowana, a każdy tutor mógł ją prowadzić indywidualnie 

według swoich potrzeb (własne notatki niedawane do wglądu dyrektorowi 

placówki);  

 do rejestrowania spotkań podopiecznego z tutorem wykorzystywano  

e-dziennik, co z pewnością ułatwiało prowadzenie list obecności; 

 wprowadzono pewien standard tworzonej przez tutorów dokumentacji, któ-

ra była dość ograniczona i zawierała np. kontrakt tutor–uczeń bądź tylko 

harmonogram spotkań tutorskich oraz notatki osobiste tutora (zawierające 

określone cele rozwojowe uczniów). Dokumenty te miały wspierać pracę 

tutorów bez nadmiernej biurokratyzacji/kontroli ze strony dyrekcji; 

 pewnym rodzajem wspólnego dla tutorów dokumentu okazał się w jednej ze 

szkół – „Katalog dobrych praktyk”, uzupełniany przez wszystkich tutorów  

o informacje wskazujące na to, co się sprawdza w praktyce tutorskiej, a co nie; 

 dokumentacja była gromadzona przez koordynatora, który w segregatorach 

zamieszczał materiały dydaktyczne, czy tworzone karty pracy tutora, har-

monogram pracy tutora, dokumentację fotograficzną ze spotkań grupowych 

i tutoriali realizowanych poza murami szkoły, a także listy obecności. Do-

kumentacja ta w innych placówkach, które decydowały się na analogiczne 

rozwiązanie, mogła być jeszcze bardziej rozbudowana; 

 tworzone były przez tutorów, przekazywane dyrektorowi placówki, comie-

sięczne raporty dotyczącego ilości zrealizowanych tutoriali; 

 prowadzenie bardzo rozbudowanej dokumentacji leżało po stronie samych 

tutorów. W jednej z placówek tutorzy w teczce gromadzili indywidualny 

plan pracy z uczniem, kontrakt (przykładowy kontrakt – w rozmowie z na-

uczycielami traktowany jako gotowiec), karty spotkań z podopiecznymi, 

karty spotkań z rodzicami i sprawozdania. Dodatkowo wprowadzono w tej 

grupie konieczność wypełniania raz w miesiącu karty czasu pracy tutorów, 

                                                 
czucia wystarczających kompetencji wynikających z doświadczenia. Odnosząc się do tego, ze-

spół projektowy dostrzegał te prośby, pewną odpowiedzią na nie okazał się Poradnik tutora 

szkolnego wydany pod red. P. Nity. Jednakże zgodnie z przyjętymi założeniami nie zdecydo-

wał się na tworzenie i przekazywanie gotowych propozycji rozwiązań, aby nie zakłócać uak-

tywniania się postaw twórczych tutorów, nawet ryzykując możliwość popełniania przez nich 

błędów. 
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ze wskazaniem zrealizowanych godzin i dat tutoriali. Inną, nieco analo-

giczną, przyjętą formułą okazało się prowadzenie dziennika tutoringu na 

wzór dziennika zajęć pozalekcyjnych, w których zapisywane były terminy  

i czas spotkań tutorskich, temat przewodni prowadzonej z podopiecznym 

rozmowy oraz cele, nad którym pracuje; 

 prowadzona dokumentacja tutorska stawała się częścią szerszej gromadzo-

nej dokumentacji o wychowanku, co dotyczyło placówek typu MOS-MOW. 

Tu zadaniem tutora było notowanie przyjętych przez wychowanka celów  

i innych ważnych aspektów swojej pracy w dokumentach Indywidualnego 

Planu Rozwoju podopiecznego, który stawał się częścią IPET-u (Indywidu-

alnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego). 

Obserwacje te potwierdziły, że przyjęte w placówkach rozwiązania okazały 

się bardzo różne, przy czym wydaje się, że w niektórych przypadkach były one 

nadmiarowe, co mogło budzić zniechęcenie wśród tutorów i niepokój pod-

opiecznych, obawiających się niedyskrecji. Świadczy o tym jeden z komentarzy 

tutorów:  

Nie czuję się dobrze w tutoringu rozwojowym. Być może, iż nakaz prowadzenia narzu-

conych wzorów kart dla każdego ucznia spowodował, że bardziej myślałam nad tym, co 

mam tam wpisać, niż nad sposobem prowadzenia rozmowy z uczniem.  

Wprowadzone formy mogły być pewnym przedłużeniem przyjętych już 

wcześniej w szkołach/ośrodkach sposobów dokumentowania pracy. Z drugiej 

strony – zebrane obserwacje pozwoliły wskazać, że dokumentacja tutorska  

w placówkach rozbudowywała się wraz z możliwością pobierania przez tutorów 

wynagrodzenia, miała być zatem dowodem na realizację opłacanych prac. 

Wynagrodzenie tutorów 

Podczas planowania kosztorysu projektu WCM zespół projektowy nie 

uwzględnił w nim wynagrodzenia za pracę tutorów w szkołach i ośrodkach, któ-

re miały się stać beneficjentami eksperymentu. Nie wynikało to z braku świa-

domości, czy braku chęci do gratyfikacji za włożony przez tutorów trud w reali-

zację pracy, ale wiązało się z próbą usamodzielnienia placówek i paradoksalnie 

przedłużenia żywotności wdrożenia o co najmniej kolejny rok szkolny. Chodziło 

o zachęcenie do poszukiwania własnych rozwiązań, które mogłyby być później 

powtarzane. Z tej perspektywy szkoła uzyskiwała bezpłatne wsparcie w postaci 

szkoleń i opieki wdrożeniowej, które miały ułatwić wprowadzenie innowacji.  

Podczas zbierania obserwacji pozwalających na określenie efektywności 

wdrożenia, temat posiadanego bądź też nieposiadanego przez tutorów wynagro-

dzenia pojawiał się w ich narracjach. Jak zauważono powyżej, świadomość ilo-

ści dodatkowych obowiązków związanych z realizacją tutoringu, przy braku 

dodatkowego uposażenia dla tutorów, w niektórych placówkach wiązała się  

z szukaniem rozwiązań, które nie absorbowałyby w znaczący sposób zaanga-

żowanych tutorów – stąd np. bardzo oszczędnie prowadzona dokumentacja tu-
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torska. Z drugiej jednak strony życie placówek toczyło się swoim rytmem i zda-

rzały się sytuacje, w których tutorzy zamiast ustalonych siedmiu podopiecznych 

mieli ich znacznie więcej (np. w wyniku absencji innych tutorów), pełniąc przy 

tym dodatkowo wychowawstwo klasowe. W tej sytuacji nawet ograniczona 

„papierologia” nie stawała się lekarstwem na doświadczane zmęczenie, a gdy 

dodatkowo za podejmowanym wysiłkiem nie szło wynagrodzenie, mogła wzra-

stać frustracja. Świadczy o tym komentarz jednego z tutorów:  

Problem jest również z finansowaniem pracy tutora w szkole publicznej. Nasza praca tu-

torska nie jest nagradzana finansowo, co bardzo demotywuje.  

Biorąc pod uwagę powyższe warto odnieść się do informacji poświęconych 

wynagrodzeniu przekazanych przez dyrektorów szkół i ośrodków, ale także 

przez obserwujących życie tutorów opiekunów wdrożeń. W przypadku tej 

pierwszej grupy, w ankiecie podsumowującej wdrożenie zadano pytania: „Czy 

podczas rocznej innowacji tutorzy uzyskiwali wynagrodzenie za swoją pracę?”, 

a także „Jeśli tak, to w jakiej formie?”. Na oba te pytania odpowiedzi udzieliło 

60 dyrektorów, przy czym na podstawie przekazanych przez nich informacji 

można przyjąć, że wynagrodzenie takie stało się faktem w 24 placówkach (a za-

tem w 
1
∕3 wszystkich placówek projektowych). W pozostałych szkołach  

i ośrodkach tutorzy takiej możliwości nie mieli. Dokładne zestawienie tych da-

nych prezentuje tabela 21. 

Tabela 21. Skala wynagrodzeń dla tutorów w placówkach projektowych wg dyrektorów 

Typ placówki 
Wynagrodzenie dla tutora 

Tak Nie Ogółem 

MOS/MOW 3 9 12 

SPP 8 9 17 

SP 13 28 41 

Ogółem 24 46 60 

Źródło: opracowanie własne. 

Dyrektorzy w momencie, gdy przyznawali, że w szkołach nauczyciele i wy-

chowawcy są wynagradzani za pracę tutorską – określali jednocześnie, jakie jest 

źródło finansowania. Tutaj pojawiały się następujące możliwości: 

 dodatek motywacyjny,  

 wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, 

 godziny realizacji tutoringu były wliczane do pensum (dotyczyło to zwłasz-

cza jednej sytuacji dostrzeżonej przez OW, gdzie miało miejsce „Zatrudnie-

nie nauczycieli na podstawie Kodeksu Pracy (a nie Karty Nauczyciela), co 

zobowiązuje do rozliczania się z 40 godzin pracy w tygodniu. Nie było  

w związku z tym mowy o ponadobowiązkowych zajęciach”), 
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 pozyskanie zewnętrznego finansowania na ten cel. Odnosiło się to np. do 

jednej ze szkół podstawowych, która zdobyła grant na wypłaty dla tutorów 

od organu prowadzącego. Jak zauważył dyrektor tej placówki:  

Grant otrzymaliśmy w wysokości 22 521 zł na cały rok szkolny na 20 tutorów. Wyna-

grodzenia wypłacaliśmy po przeprowadzonych spotkaniach proporcjonalnie do prze-

prowadzonych zajęć. 

Odnosząc do informacji pozyskanych przez dyrektorów te uwagi, którymi 

podzielili się opiekunowie wdrożenia, w pierwszej kolejności trzeba przyznać, 

że wskazali oni porównywalną liczbę placówek, w których tutorzy mogą liczyć 

na wynagrodzenie. Co ciekawe, wśród ich odpowiedzi pojawiła się dodatkowo 

opcja „nagrody dyrektora”, najczęściej jednak był to dodatek motywacyjny, ale 

także dodatkowo płatne godziny za realizację tutoriali, które zostały pokrywane 

przez organ prowadzący, po wynegocjowaniu przez dyrekcję zwiększenia fun-

duszu płac w związku ze zmianą modelu pracy z uczniami. Opcja taka okazała 

się zatem możliwa dla – jak wskazują OW – minimum 10 placówek. Oczywi-

ście w komentarzach opiekunów wdrożeń pojawiały się informacje o skromnym 

uposażeniu tutorów, jednakże warto podkreślić starania dyrektorów o pozyska-

nie finansowej rekompensaty. Przy okazji warto jednak zaznaczyć, że w komen-

tarzach tutorów podsumowujących projekt temat wynagrodzenia gościł spora-

dycznie. Żaden nauczyciel/wychowawca nie podkreślił, że czerpał z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. Dosłownie w kilku przypadkach uwzględniali ten 

wątek ci, którzy odczuwali jego brak, sugerując przy tym, że warto kontynu-

ować tutoring w placówkach, przy zabezpieczeniu tej potrzeby w przyszłości. 

Świadczą o tym następujące komentarze:  

[…] mam oczywiście w planach kontynuację pracę tutora za adekwatne i godne wyna-

grodzenie,  

lub  

W mojej Placówce powinno się kontynuować tutoring, za który powinniśmy otrzymy-

wać wynagrodzenie.  

Ta sytuacja może wydawać się zaskakująca, bo albo tutorzy otrzymywali 

inną niematerialną formę wynagrodzenia za swoją pracę (dla wielu była to sa-

tysfakcja i radość z pracy z podopiecznymi, powrót poczucia sensu naucza-

nia/wychowania, powrót do wartości i do pierwotnego zapału), albo nie chcieli 

podkreślać tej konkretnej potrzeby. Warto odnieść do tego także jeden ważny 

obraz, wskazany przez badacza zbierającego obserwacje dotyczące wdrożenia 

bezpośrednio w szkołach. Wypełniając „kartę obserwacji” odniósł się do swojej 

rozmowy z dyrektorką placówki, która przyznała, że:  

Brak finansowania na tutoring jej zdaniem pozwala na utrzymanie dużego poziomu za-

ufania w grupie tutorskiej, a także wolności w związku z poziomem zaangażowania się 

tutorów.  
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Być może zatem, idąc tym tropem, ważniejsze od finansów jest poczucie 

bezpieczeństwa i swobody w realizacji pracy tutorskiej? Wydaje się, że ten wą-

tek powinno rozstrzygnąć każde z gron pedagogicznych z osobna. 

Obecność tutoringu w planie zajęć placówki 

Ten ostatni omawiany tutaj aspekt, związany z organizacją pracy tutorów  

w placówkach, wynikał z konieczności spełnienia podstawowych założeń zwią-

zanych z realizacją tutoriali. Podczas, gdy mniej istotna okazywała się prowa-

dzona dokumentacja tutorska, czas i przestrzeń spotkań tutora i jego podopiecz-

nego były kluczowe. Średnio przyjęto, że aby tutoring mógł przynosić owoce, 

powinien być realizowany systematycznie raz w miesiącu podczas umówionego 

dłuższego spotkania (30–45-minutowego) i spontanicznych, krótkich, kilkumi-

nutowych kontaktów służących podtrzymaniu relacji, które powinny mieć miej-

sce choćby raz w tygodniu. Spełnienie tego warunku wymagało od placówek 

weryfikacji planu zajęć w poszukiwaniu przestrzeni dla zapewnienia możliwo-

ści kontaktu tutora z podopiecznym. Biorąc pod uwagę specyfikę placówek, 

wydaje się, że najprościej w tym względzie miały MOS-y i MOW-y. Istotne 

okazały się znów obserwacje badaczy oraz opiekunów wdrożeń. 

Dokonanie weryfikacji planów zajęć mogło przynieść, jak się wydaje, 

przede wszystkim dwa rozwiązania: szukanie indywidualnej przestrzeni przez 

tutorów na spotkania z podopiecznymi (przed lekcjami, po lekcjach, w trakcie 

„okienek”), bądź też wpisanie stałych godzin na spotkania tutorskie, co ograni-

czałoby zamieszanie i dawało poczucie kontroli. Dokonując wglądu w zebrane 

obserwacje, można przyjąć, że oba te rozwiązania oraz ich pochodne były wy-

korzystywane w placówkach. Dostrzeżono, że: 

 tutoring został wpisany w plan zajęć niektórych placówek i był widoczny  

w ich e-dzienniku – jak zauważył jeden z badaczy opisujących placówkę:  

Dni i godziny tutoringu są zawarte w planie lekcyjnym – są to wtorki i czwartki, godz. 

8.00, w trakcie godzin tutorialu nie ma zaplanowanych innych zajęć, aby uczniowie mo-

gli w nim swobodnie uczestniczyć; tutorial „ma pierwszeństwo”; 

 do realizacji tutoringu wykorzystywano przerwy (w jednej z placówek roz-

szerzono jedną z przerw do 30 minut); 

 w wielu placówkach ustalono, że tutoring będzie realizowany przed zajęciami 

(nawet o 7:00) bądź po zajęciach, przy czym nie był on „wkładany” w plan za-

jęć szkolnych np. z uwagi na dodatkowe zajęcia realizowane przez uczniów 

(nawet do godziny 16:00–17:00), bądź też problemy z dojazdem do/ze szkoły; 

 w sytuacji braku zabezpieczenia czasu na spotkania tutorskie w planie zajęć, 

odpowiedzialność za znalezienie przestrzeni na ich realizację często spadała 

na tutorów, którzy musieli koordynować swój grafik z grafikami swoich 

podopiecznych. Zdarzały się też sytuacje odwrotne – tutorzy wyznaczali 

dzień bądź dwa dni w tygodniu na spotkania tutorskie, przy czym zadaniem 

uczniów było ustalenie i pilnowanie terminów spotkań; 
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 nie w każdym MOS-ie i MOW-ie organizacja przestrzeni i czasu na spotka-

nia tutorskie okazywała się prosta, szczególnie w sytuacji, w której tutorami 

byli i wychowawcy, i nauczyciele. Jak zauważył jeden z badaczy, sytuacja 

ta wynikała z bardzo napiętego planu zajęć wychowanków. Stąd też tutorzy 

szukali „naturalnych”, niezagospodarowanych przestrzeni, które znajdywa-

no bądź to przed lub po obiedzie, bądź też w trakcie wyjść poza teren pla-

cówki; 

 podczas budowania kontaktu tutorów z podopiecznymi szukano sposobów 

sprzyjających tworzeniu atmosfery bliskości i otwartości, czemu służyć 

miały wspólne rytuały, np. picia herbaty.  

Warto zauważyć, że podejmowany temat dotyczący obecności tutoringu  

w planie zajęć placówek i wynikająca z tego dyskusja często otwierały perspek-

tywę nowych rozwiązań, które być może miałyby szanse być zastosowane  

w kolejnym roku trwania innowacji. Generalnie można stwierdzić, że organiza-

cja spotkań tutorskich, szczególnie w odniesieniu do tych realizowanych spon-

tanicznie, odbywała się z dostosowaniem do potrzeb podopiecznych. Zatem, je-

śli ci zgłaszali chęć dodatkowego spotkania – zwykle było to brane pod uwagę. 

Co ciekawe, często w narracjach nauczycieli pojawiał się obraz mocno zaanga-

żowanych uczniów, którym zależało na tym, aby żadne z zaplanowanych spo-

tkań nie przepadło. Wspominał o tym jeden z badaczy:  

Nauczyciele zwracają uwagę, że uczniowie, którzy nie mogli być obecni w umówionym 

czasie spotkania, często chcą „odpracować” to spotkanie, pomimo informacji, że nie 

trzeba ich „odpracowywać” – lubią te spotkania. Niektórzy uczniowie często również 

dopytują o możliwość dodatkowego spotkania się, pytając np. „A kiedy będę 

mógł/mogła z panią porozmawiać?”.  

Pojawiały się tutaj opisy podopiecznych bardzo dobrze zorientowanych w gra-

fiku tutorów, co ciekawe, szczególnie z młodszych klas szkół podstawowych. 

Odnosząc się do wykorzystywania czasu na realizację spotkań tutorskich, ze 

zgromadzonych obserwacji wynika, że w placówkach wyszukiwane były najróż-

niejsze możliwości. Okazję do tutorialu tworzyły np. sytuacje, gdy uczniowie nie 

szli na jakąś lekcję (np. byli zwolnieni z zajęć wf.). Tutoriale także zdarzały się 

podczas jazdy samochodem z nauczycielem do domu, w trakcie spacerów z psa-

mi ze schroniska (realizacja wolontariatu). Szczególnego znaczenia dla części 

wychowanków MOS-ów i MOW-ów nabierały tzw. „nocne rozmowy tutorskie”, 

które odbywały się wówczas, gdy wychowawca, będący jednocześnie tutorem 

danego wychowanka, pełnił nocny dyżur w placówce. Co ważne, w opisach ba-

daczy ujawnił się także inny sposób tworzenia „okazji” do spotkań tutorskich, 

chodziło o organizowanie tzw. świętowania, stanowiącego ostatni etap formalne-

go trwania relacji tutorskiej, które mogło odbywać się w szczególnych okoliczno-

ściach, np. poza murami szkoły, bądź też w szczególnym czasie, np. w okolicach 

świąt Bożego Narodzenia. Tego typu rozwiązania wskazywały na to, że wdraża-

nie tutoringu oznaczało najczęściej (o ile tutoring nie zaistniał wprost w planach 
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zajęć) twórcze poszukiwanie rozwiązań, które angażowało zarówno podopiecz-

nych, jak i tutorów, i mogło przynieść dożo satysfakcji każdej ze stron w sytuacji 

pełnego przyjęcia wdrożenia z poczuciem, że ma to sens i warte jest trudu. 

5.3.4. Opinie rodziców uczniów uczestniczących w projekcie 

Działaniami ewaluacyjnymi objęci zostali nie tylko uczniowie i nauczycie-

le-tutorzy, ale także rodzice uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawo-

wych oraz wychowanków MOW-ów i MOS-ów, których dzieci wzięły udział  

w projekcie WCM. Ich głos stanowił istotny element uzupełniający i dopełnia-

jący całościową ocenę wdrożenia, dokonaną tutaj z perspektywy wszystkich 

istotnych podmiotów biorących udział w procesie edukacyjno-wychowawczym. 

Wiązało się to z wypełnieniem przez nich kwestionariuszy przeznaczonych dla 

tej grupy badanych, które prócz metryczki określającej płeć rodzica, rodzaj pla-

cówki oraz klasę/wiek dziecka zawierały pytania dotyczące częstotliwości roz-

mów z tutorem, zadowolenia z wdrożenia tutoringu oraz z jego efektów, satys-

fakcji ze współpracy dziecka z tutorem, gotowości do kontynuacji oraz polece-

nia go innym rodzicom. Rodzice mieli też okazję do podzielenia się swoimi re-

fleksjami z rocznych doświadczeń oraz wypowiedzenia się na temat tego, co za-

sługuje na szczególną uwagę przy kontynuacji tutoringu w szkole ich dziecka 

oraz w sytuacji wprowadzania tutoringu do innych szkół. 

W badaniach wzięło udział 339 rodziców, z czego 75,8% stanowili rodzice 

uczniów szkół podstawowych, 19,5% rodzice uczniów szkół ponadpodstawo-

wych, a tylko niewielki odsetek (4,7%) – rodzice podopiecznych MOW-ów  

i MOS-ów, co związane było zapewne ze specyfiką tych placówek, ponieważ 

rodzice utrzymują z nimi mniejszy kontakt choćby ze względu na odległość od 

miejsca zamieszkania. Rodzice uczniów z wszystkich placówek, w których zo-

stał wdrożony tutoring, mieli możliwość wypełnienia kwestionariusza, nato-

miast zdecydowali się na to w sumie rodzice uczniów z 43 placówek, co stano-

wi ponad połowę biorących udział w projekcie. Byli to rodzice uczniów 33 

szkół podstawowych, 11 szkół ponadpodstawowych oraz 1 MOW-u i 1 MOS-u. 

Niezależnie od typu placówki, to matki (86,4%) stanowiły zdecydowanie licz-

niejszą grupę badanych – w porównaniu do ojców (13,6%). Być może z uwagi 

na to, że głównie na ich barkach spoczywa organizacja przestrzeni szkolnej 

dziecka, w związku z tym są bardziej zaangażowane w życie szkoły/placówki  

i chętniej się na temat realizowanych w niej działań wypowiadają. Wśród rodziców 

uczniów szkół podstawowych znaleźli się przedstawiciele uczniów wszystkich klas 

od I do VII oraz 2 rodziców uczniów II klasy gimnazjum. Najliczniejsze grupy sta-

nowili tutaj rodzice uczniów klas III, IV i V. W przypadku szkół ponadpodstawo-

wych rodzice reprezentowali uczniów wszystkich klasy od I do III – w technikach  

i szkołach branżowych, oraz uczniów klas I–II w liceach ogólnokształcących.  

W MOW-ie i MOS-ie byli to rodzice wychowanków w wieku od 11 do 17 roku ży-

cia. Dokładne dane na ten temat zostały zebrane w tabeli 22. 
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Tabela 22. Liczebność rodziców w ewaluacji z uwzględnieniem ich płci oraz typu placówki 

Rodzice podopiecznych 
Płeć 

Ogółem 
K M 

SP 
N 230 27 257 

% z ogółem 67,8% 8,0% 75,8% 

SPP 
N 50 16 66 

% z ogółem 14,8% 4,7% 19,5% 

MOS/MOW 
N 13 3 16 

% z ogółem 3,8% 0,9% 4,7% 

Ogółem 
N 293 46 339 

% z ogółem 86,4% 13,6% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Istotnym elementem uzupełniającym opis wyników ewaluacji wdrożenia tu-

toringu były odpowiedzi uzyskane w wypełnionych przez rodziców kwestiona-

riuszach. Spróbujmy przyjrzeć się ich analizie. Pierwszą poruszoną kwestią była 

częstotliwość spotkań rodzica z tutorem (tabela 23). Blisko połowa badanych 

(46,0%) spotkała się raz z tutorem swojego dziecka, co trzeci rodzic (34,8%) 

rozmawiał z tutorem 2–3 razy w ciągu roku, a niemal co piąty (19,2%) – 4  

i więcej razy. Trudno jednoznacznie określić, skąd wynika to, że najliczniejsza 

grupa badanych rodziców spotkała się osobiście z tutorem swojego dziecka tyl-

ko raz. Być może, w większości przypadków, nie było konieczności czy też po-

trzeby spotykania się kolejny raz, bądź też zawiodła organizacja tego typu spo-

tkań w szkołach. Niemniej, patrząc na wyniki uzyskane w pytaniu o zadowole-

nie z częstotliwości osobistego kontaktu z tutorem (tabela 24), które było na 

dość średnim poziomie (4,25), i porównując średnie uzyskane w innych aspek-

tach wdrożenia, to można przypuszczać, że zaistniał tutaj pewien problem. Tym 

bardziej, że idzie to w parze z niskim poziomem zadowolenia ze skuteczności 

tutoringu (4,19) – był to najsłabiej oceniony przez rodziców element wdrożenia. 

Najniższą ocenę w tych kwestiach wystawili rodzice uczniów szkół podstawo-

wych (najliczniejsza grupa). Warto zwrócić tutaj uwagę, iż ta grupa rodziców 

najniżej oceniła wszystkie analizowane elementy wdrożenia. Trudno podjąć 

próbę wyjaśnienia uzyskanych rezultatów jedynie na podstawie uzyskanych 

średnich, większą wiedzę na ten temat uzyskujemy po przeanalizowaniu ko-

mentarzy rodziców, która została zaprezentowana na końcu tego podrozdziału. 

Przechodząc do kolejnych, poddanych ocenie rodziców, aspektów wdroże-

nia tutoringu, można zauważyć, że są oni najbardziej zadowoleni z obserwacji 

współpracy dziecka z tutorem (4,52), dostrzegają przy tym satysfakcję swoich 

dzieci z tego tytułu (4,51). Biorąc pod uwagę typ placówki, oba te elementy najbar-

dziej doceniane są przez rodziców podopiecznych MOW-u i MOS-u (4,63). Po 

analizie średnich ocen w tej grupie badanych okazało się, że najlepiej oceniona zo-
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stała tutaj relacja dziecko–tutor i zadowolenie dziecka z tej relacji spośród wszyst-

kich innych aspektów wdrożenia. Następnym dobrze ocenianym elementem ze 

średnią oceną 4,50 był stosunek rodziców do wprowadzenia tutoringu. W tej kwe-

stii najbardziej pozytywnie wypowiedzieli się rodzice uczniów szkół ponadpodsta-

wowych (4,73), którzy ten element ocenili najwyżej z całego wdrożenia. Sposób 

przekazania informacji o tutoringu przez szkołę/placówkę był oceniony przez ro-

dziców nieco niżej – na poziomie 4,45. Tutaj podobnie jak poprzednio najlepsze 

oceny dali rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych. W grupie najniżej ocenia-

nych elementów wdrożenia znalazły się gotowość do kontynuacji tutoringu (4,40) 

oraz gotowość do polecenia tutoringu innym rodzicom (4,35). Natomiast najniżej 

została oceniona, o czym już wcześniej wspomniano, skuteczność tutoringu.  

Tabela 23. Częstotliwość spotkań rodziców z tutorem z uwzględnieniem typu placówki 

Typ placówki 
Ilość spotkań 

Ogółem 
1 2–3 4 i więcej 

SP 
N 117 89 51 257 

% z ogółem 34,5% 26,3% 15,0% 75,8% 

SPP 
N 31 25 10 66 

% z ogółem 9,2% 7,3% 3,0% 19,5% 

MOW/MOS 
N 8 4 4 16 

% z ogółem 2,3% 1,2% 1,2% 4,7% 

Ogółem 
N 156 118 65 339 

% z ogółem 46,0% 34,8% 19,2% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 24. Średnie oceny rodziców odnoszące się do wdrażanego tutoringu z uwzględnieniem 

typu placówki 
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SP 4,26 4,24 3,98 4,30 4,37 3,84 4,06 4,09 

SPP 4,73 4,62 4,33 4,62 4,53 4,36 4,61 4,53 

MOW/MOS 4,50 4,50 4,44 4,63 4,63 4,38 4,38 4,56 

Ogółem 4,50 4,45 4,25 4,52 4,51 4,19 4,35 4,40 

Źródło: opracowanie własne. 
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Uwzględniając zestawienie średnich (tabela 24), można ogólnie powiedzieć, 

że rodzice najbardziej pozytywnie ustosunkowali się do kwestii współpracy ich 

dziecka z tutorem. Najlepiej oceniają oni stworzoną w wyniku spotkań tutor-

skich przestrzeń do budowania relacji i dobrego kontaktu pomiędzy nauczycie-

lem i uczniem, widzą w tym szansę na rozwój swoich dzieci, jednocześnie też 

widzą zadowolenie swoich dzieci z tutoriali. Mają też pozytywny stosunek do 

wprowadzenia tutoringu do szkoły/placówki, do której uczęszczają ich dzieci. 

W tym kontekście może dziwić stosunkowo niska ogólna ocena skuteczności 

tutoringu, która wiąże się z niskim poczuciem zadowolenia rodziców z często-

tliwości spotkań z tutorem, co jest szczególnie widoczne wśród rodziców 

uczniów szkół podstawowych. Być może wynika to stąd, iż rodzice nie byli  

w wystarczający sposób informowani o postępach osiąganych przez dziecko  

w ramach tutoringu, tak jak to się dzieje w przypadku innych przedmiotów 

szkolnych (wykaz ocen otrzymywany na wywiadówkach lub dostęp do elektro-

nicznego dziennika ocen), zatem z ich punktu widzenia trudno mówić o osią-

gniętych przez dziecko efektach. Może też nie wprowadzono ich w wystarcza-

jący sposób w zagadnienia związane z tutoringiem, określające m.in. to, jakich 

efektów mogą się spodziewać po wprowadzeniu metody. W tej perspektywie 

dla ostatecznej weryfikacji tutoringu istotne okazują się osobiste komentarze 

rodziców, które dotyczyły trzech kwestii: ogólnych refleksji na temat tutoringu, 

uwag przy ewentualnym kontynuowaniu realizacji wdrożenia w szkole/placów- 

ce ich dziecka oraz uwag, jakimi mogliby się podzielić przy wprowadzaniu tu-

toringu do innej szkoły/placówki. 

Wśród rodziców uczniów szkół podstawowych odpowiedzi na pytanie 

otwarte, dotyczące refleksji na temat tutoringu, udzieliło 173 badanych, z czego 

75,2% to wypowiedzi pozytywne, 12,7% – wypowiedzi negatywne, a 12,1% to 

opinie wyrażające mieszane uczucia w tej kwestii. Rodzice, którzy widzą ko-

rzyści płynące z tutoringu, podkreślali wartość indywidualnego kontaktu ich 

dziecka z tutorem. Budowana w trakcie spotkań relacja powoduje, ich zdaniem, 

że dziecko czuje się w szkole zauważone i docenione. Tutor jest osobą, która 

słucha, udziela wsparcia, motywuje do podejmowania działań. Dzięki temu 

uczniowie stają się bardziej otwarci, śmiali, dostrzegają swoje mocne strony, 

zaczynają się lepiej uczyć. Oto przykładowe wypowiedzi: 

Uważam, że indywidualna praca nauczyciela z uczniem jest bardzo potrzebna i w szko-

łach jest jej zdecydowanie za mało. 

Tutoring sprawia, że dziecko czuje się w szkole bezpiecznie, tzn. ma świadomość, że 

zawsze może udać się do swojego tutora z każdym problemem i radością. Jest to budo-

wanie pozytywnego obrazu relacji z dorosłym, który wysłucha, nie jest sędzią i nie na-

kazuje. 

Tutoring jest to świetny czas dla nauczyciela, ucznia, jak i rodzica. Wyraźnie dostrze-

gam pozytywne relacje, poziom zaufania i otwartości. Jest to również szansa na własny 

rozwój i szansa na poznanie i zrozumienie drugiego człowieka. 



176 WDROŻENIA TUTORINGU SZKOLNEGO W PLACÓWKACH 

Motywuje do rozwoju, zachęca do poszukiwań. Dzięki doskonałemu tutorowi syn nie tyl-

ko wzbogacił swoją wiedzę, ale także zyskał większą świadomość swoich mocnych stron. 

Moje dziecko jest bardzo zadowolone z tutoringu w szkole. Zajęcia odbywały się syste-

matycznie. Dzięki wielu rozmowom moje dziecko stało się bardziej aktywne na lek-

cjach, mniej się stresuje i osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Jestem zadowolona ze 

spotkań.  

Rodzice, którzy widzieli nie tylko korzyści, ale też pewne problemy, mówili 

o tym, że ich dzieci miały zbyt mało spotkań z tutorami, że tutorzy mieli za ma-

ło czasu na poszczególne spotkania, byli przeciążeni liczbą podopiecznych. Na-

tomiast rodzice negatywnie wypowiadający się na temat tutoringu zwrócili 

uwagę przede wszystkim na brak spotkań z tutorem oraz brak informacji zwrot-

nej o tym, co dzieje się na tutoringu, tzn. jakie działania zostały podjęte w ra-

mach realizowanych tutoriali. Oto przykładowe wypowiedzi: 

Nie są przekazywane informacje nt. postępów dziecka podczas uczestnictwa w tutorin-

gu. Nie wiem, jakie zagadnienia są poruszane, bo nikt o tym nie informuje. Jedyna wia-

domość jest taka, kiedy odbywają się poszczególne sesje tutoringu. 

Brak informacji zwrotnej na temat działań podjętych względem dziecka. Brak jakich-

kolwiek informacji zwrotnych po spotkaniach. Jeżeli dziecko nie opowiada, bądź nie 

chce za dużo mówić, co dzieje się na spotkaniach, to rodzic nie ma żadnych informacji 

zwrotnych. Nie zauważyłam żadnych zmian po spotkaniach tutorskich. 

Tutor ani razu się z nami nie spotkał, z dzieckiem również odbyło się jedno spotkanie na 

cały rok szkolny. 

Dezinformacja, brak określonego celu i niestety na rzecz tutoringu zrezygnowano z in-

nych zajęć dodatkowych typu kółko matematyczne, zajęcia plastyczne. 

Nigdy nie byłam zaproszona do szkoły na spotkanie informacyjne. O tutoringu wiem je-

dynie od swojego dziecka. Nie wie,m kto jest opiekunem bezpośrednim dziecka. Nie 

wiem, jakie zadania są podejmowane, jaki program realizowany, jakie cele przyjęto. 

Opinie te wydają się tłumaczyć niski rezultat uzyskany przy ocenie skutecz-

ności tutoringu oraz częstotliwości spotkań rodziców z tutorem. Okazuje się, że 

w części szkół podstawowych doszło do trudności komunikacyjnych na linii 

szkoła–rodzice. Jak wynika z niektórych wypowiedzi, w ogóle nie było spotkań 

z rodzicami lub te były jednorazowe, albo sporadyczne, a rodzice oczekiwali in-

formacji o tym, w jaki sposób jest realizowany tutoring i jakie są jego efekty. 

Czuli się nieco pominięci w sytuacji, kiedy szkoła wprowadza nowy program, 

którym objęte są ich dzieci, a oni nie bardzo wiedzą, na czym ma on polegać. 

Wątek ten wydaje się być bardzo istotny, ponieważ wystąpił również w odpo-

wiedziach rodziców na kolejne pytania otwarte. W opiniach na temat ewentual-

nego kontunuowania tutoringu pojawiły się uwagi, że istotne jest, aby tutorami 

były osoby zaangażowane w swoją pracę, aby tutoring był na stałe umieszczony 

w planie zajęć, co zmniejszy trudności organizacyjne, ale także, że powinien 

być lepszy przepływ informacji, częstsze spotkania rodziców z tutorem, na któ-
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rych będzie rozmowa o postępach dziecka. Podobnie jest w przypadku komen-

tarzy rodziców i uwag przy wprowadzaniu tutoringu do innych szkół. Najczę-

ściej pojawiła się sugestia, że najistotniejszy jest dobór właściwej kadry na-

uczycieli realizującej wdrożenie, takiej, która będzie zaangażowana w budowa-

nie relacji z uczniami. I jako kolejny wątek – wystąpiły sugestie, aby rodzice na 

początku wdrożenia byli poinformowani o tym, czym jest tutoring, jakie są jego 

cele i założenia, oraz aby dostawali informacje zwrotne o postępach dziecka. 

Wśród części rodziców uczniów szkół podstawowych ujawniła się dość duża po-

trzeba kontaktu z tutorem, z którym będą mogli porozmawiać o swoim dziecku. 

Bez wątpienia stanowi to potwierdzenie potencjału, który tkwi w rodzicach, do 

budowania sojuszu ze szkołą dla dobra ich dziecka i chęci zaangażowania się.  

Uzupełnieniem powyższych wypowiedzi rodziców uczniów szkół podsta-

wowych mogą być opinie uzyskane w bezpośrednich wywiadach z rodzicami, 

które zostały przeprowadzone w kilku losowo wybranych szkołach tego pozio-

mu. Przytoczone w nich argumenty mogą stanowić dodatkowe źródło informa-

cji na temat wprowadzenia tutoringu do tego typu placówek. W swoich wypo-

wiedziach rodzice zwracali szczególną uwagę na to, że tutor jest taką osobą, do 

której ich dziecko może się zwrócić z problemami, na którą może liczyć, która 

będzie go wspierać. Mają poczucie, że ich dziecko jest w szkole „zaopiekowa-

ne”, są spokojni, bo w szkole jest dorosła osoba, która czuwa nad ich dziec-

kiem, jest w stosunku do niego życzliwa i uważna na to, co się z nim dzieje. 

Takie zindywidualizowane, pełne troski podejście jest szczególnie ważne dla 

tych rodziców, których dzieci poszły rok wcześniej do szkoły, jako 6-latki, lub 

właśnie zmieniły szkołę, znalazły się w nowej klasie lub nowym środowisku. 

Także dla dzieci, które mają po prostu trudności w zaadoptowaniu się w szkole. 

Tutoring staje się dla nich szansą na zobaczenie pozytywnych aspektów tej pla-

cówki i rozwijanie w niej swoich umiejętności w przyjaznej atmosferze. Rodzi-

ce podkreślali też, że bardzo ważna jest relacja tutor–podopieczny, aby jedna  

i druga strona nawiązały ze sobą pozytywną więź opartą na zaufaniu, bo tylko 

wtedy spotkania tutorskie mają sens. Pojawił się też wątek dobrowolności, gdyż 

ich zdaniem nie każde dziecko potrzebuje, czy też chce, spotykać się z tutorem. 

Mama dwójki synów objętych tutoringiem zaznaczyła, że jeden jest bardzo za-

dowolony, pozytywnie nastawiony do pracy z tutorem, widać u niego potrzebę 

takiej współpracy z nauczycielem, natomiast drugi jest temu przeciwny, poszedł 

raz, „bo musiał”, i nie chce kontynuować spotkań tutorskich, Z rozmów z rodzi-

cami wynika, że są oni bardzo pozytywnie nastawieni do wprowadzonego 

wdrożenia, ponieważ widzą w nim szansę na rozwój swoich dzieci, dzięki in-

dywidualnemu podejściu do każdego z nich. 

Kolejną omawianą grupą badanych są rodzice uczniów szkół ponadpodsta-

wowych, którzy także udzielili odpowiedzi na pytania otwarte umieszczone  

w kwestionariuszu. Refleksjami na temat wdrożenia podzieliło się 46 osób,  

z czego zdecydowana większość (91,3%) udzieliła pozytywnych informacji 
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zwrotnych. Znalazły się w nich opinie chwalące projekt z uwagi na indywidual-

ne podejście do ucznia, które procentuje w postaci lepszych wyników w nauce, 

mobilizacji do pracy, chęci do podejmowania nowych wyzwań. Tutor wspiera 

ich dzieci w rozwoju, realizowaniu pasji i zainteresowań. Rodzice widzą w nim 

osobę, która wspólnie z nimi dba o dobro ich dzieci. Oto przykładowe wypo-

wiedzi:  

Według mnie, jest to bardzo dobry projekt, gdyż pozwala na indywidualne spotkania,  

w trakcie których w atmosferze dialogu, szacunku i zaufania, poprzez budowanie relacji, 

współpracę i wsparcie tutor pomaga uczniowi poszukiwać własnej drogi do wiedzy, toż-

samości. Również ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwo-

jem jego mocnych stron oraz wielopłaszczyznowego rozwoju. 

Tutoring to doskonała forma współpracy rodziców, wychowanków i wychowawców. 

Daje możliwość wymiany wspólnych spostrzeżeń, uwag na temat podopiecznych, ich 

sukcesów, porażek, zainteresowań. 

Mam tylko kontakt z tutorką mojego syna; cieszę się, że jest jeszcze ktoś, kto wspiera 

mnie i widzi sens w kształtowaniu mojego syna w jego krytycznym wieku dorastania; 

Dziecko chętniej chodzi do szkoły – ma tam zaufaną osobę – tutora. 

Cieszę się, że syn wziął udział w tym projekcie. Poprawił oceny. Miałam lepszy kontakt 

ze szkołą i czułam, że syn jest lepiej dopilnowany. 

Myślę, że tutoring w pozytywny sposób mobilizuje syna do pracy, podnosi poziom od-

powiedzialności za siebie i w związku z tym samodzielności. Kontakt z tutorem, który 

jest w zasadzie osobą z zewnątrz, tj., spoza rodziny, jest bardziej motywujący. Według 

mnie młoda osoba czuje się traktowana poważnie i z uwagą – czuje, że jest ważna nie 

tylko dla najbliższych. 

Wśród odpowiedzi na pytanie o to, co zasługuje na szczególną uwagę przy 

ewentualnym kontynuowaniu realizacji tutoringu w szkole, pojawiły się bardzo 

różne sugestie zależne od potrzeb danego ucznia, np.: aby zwrócić uwagę na 

stronę emocjonalną dziecka, wspierać go w rozwijaniu zainteresowań, koncen-

trować się na poprawie ocen, bądź pomocy w rozwiązywaniu problemów, 

zwiększyć częstotliwości spotkań. Podawane też były konkretne zalecenia udo-

skonalające wdrożenie np.  

Należy opracować system, który będzie motywował tutorów do zaangażowania (premie 

finansowe za skuteczność). Należy starać się zmniejszać grupy uczniów podlegających 

jednemu tutorowi. Opracować system (ankieta), który będzie wstępnie określał zaintere-

sowania ucznia, tak aby ten trafił do właściwego dla siebie tutora. Dopuścić ewentual-

ność zmiany tutora w trakcie nauki.  

W sugestiach dotyczących wprowadzania tutoringu do innych szkół, rodzice 

poruszyli następujące kwestie: dobór właściwej kadry nauczycieli do projektu, 

możliwość wyboru tutora przez ucznia, systematyczność spotkań.  

Jeśli chodzi o rodziców podopiecznych MOW-u i MOS-u, to tutaj uzyskano 

niewiele odpowiedzi. Opinie swoje wyraziło tylko 14 rodziców, którzy pozy-
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tywnie wypowiedzieli się na temat wdrożenia. Ich zdaniem spotkania tutorskie 

miały korzystny wpływ na zachowanie i rozwój ich dzieci. Uważają, że bardzo 

istotna jest tutaj troska o dobro dziecka, wynikająca z zaangażowania i indywi-

dualnego podejścia. Podkreślali też kwestię systematyczności pracy, która mo-

tywuje ich dzieci do działania. 

Dokonując podsumowania wyników ewaluacji wśród rodziców, warto 

zwrócić uwagę na to, iż zdecydowana większość badanych jest zadowolona  

z faktu objęcia ich dzieci opieką tutorską. Widzą oni wiele korzyści płynących  

z indywidualnego kontaktu nauczyciela z uczniem, opartego na wzajemnym 

szacunku i zaufaniu. Bardzo cenią sobie możliwość współpracy ich dziecka  

z tutorem. Ten aspekt wdrożenia oceniany jest przez nich najwyżej. Rodzice 

dostrzegają pozytywne zmiany zachodzące w funkcjonowaniu ich dzieci, które 

stają się, ich zdaniem, bardziej pewne siebie, otwarte, zdolne do podejmowania 

rozwojowych wyzwań. Lepiej radzą sobie w szkole, poprawiają się ich relacje  

z rówieśnikami i rodzicami. Badani w większości chcą, aby ich dzieci kontynu-

owały spotkania tutorskie i polecaliby tę formę pracy innym szkołom/placów- 

kom. Pomimo wielu pozytywnych efektów wdrożenia respondenci dostrzegli 

jednak pewne mankamenty, które uwidoczniły się głównie wśród rodziców 

uczniów szkół podstawowych. W swoich wypowiedziach podnosili oni problem 

braku kontaktu z tutorem oraz niedostatecznego informowania ich o tym, co 

dzieje się na spotkaniach tutorskich. Najprawdopodobniej z tego też względu 

stosunkowo nisko ocenili jego skuteczność. Zatem kwestia sposobu przekazania 

informacji o tutoringu oraz kontaktowania się tutora z rodzicami może stanowić 

jedno z zaleceń, nad którym warto pochylić się w końcowych rekomendacjach 

wynikających z ewaluacji projektu. 

 

WNIOSKI Z EWALUACJI PROJEKTU WCM  

NA POZIOMIE II 

 

Jakie zmiany zaobserwowano wśród uczestników projektu (tutorów, dy-

rektorów placówek)? 

 

1. Realizacja wdrożenia wiązała się z opracowaniem i przyjęciem innowacji 

pedagogicznej, która w dużej mierze mogła reorganizować funkcjonowa-

nie placówek. Obserwowane zmiany wywodziły się z dwóch źródeł: for-
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malno-organizacyjnego, ale także tutorskiego (relacji z podopiecznym).  

W napięciu między tymi dwoma źródłami dostrzec można było zmiany. 

2. Wdrożenie okazywało się w pewien sposób papierkiem lakmusowym 

funkcjonowania placówek projektowych. Same zmiany wiązały się  

z większym zaangażowaniem beneficjentów projektu (realizacja tutoriali), 

ale także często podnoszoną poprawą, bądź pogorszeniem, jakości relacji 

interpersonalnych w placówkach, co miało znaczenie dla atmosfery  

w szkołach/ośrodkach. 

3. Najczęściej dostrzec można było poprawę relacji wynikającą z większej 

otwartości na siebie beneficjentów, czerpania satysfakcji z relacji tutor-

skich, wzrostu poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w pla-

cówkach, szczególnie w obszarze dyrektor–rada pedagogiczna. Ważnym 

wskaźnikiem okazywało się tutaj przyjęcie przez grono i współpraca  

z OW. 

4. Zmiana negatywna najczęściej wiązała się ze wzrostem frustracji w obsza-

rze przymuszenia do udziału w projekcie, brakiem zaangażowania dyrek-

tora, bądź trudnymi relacjami w gronie pedagogicznym, które nie pozwa-

lały na współpracę i integrację zespołu wokół wdrożenia. 



 

6 

EFEKTYWNOŚĆ TUTORINGU SZKOLNEGO  

DLA PODOPIECZNEGO, TUTORA ORAZ PLACÓWKI 

Poprzedni rozdział posłużył do opisu efektów podjętych działań, które mia-

ły wesprzeć w placówkach projektowych wdrożenie tutoringu. Oczywiście do-

tyczyło to z jednej strony tych przedsięwzięć, które były podejmowane w bez-

pośredniej współpracy z zespołem projektowym (szkolenia, opieka wdrożenio-

wa, wizyty studyjne), ale także tych, które należały już wyłącznie do szkół  

i ośrodków. W każdej z placówek dokonany został wybór ścieżki tutoringu  

i sposobu jego aplikacji tak, aby te były jak najbardziej adekwatne do ich po-

trzeb i możliwości. Rozpoczęcie wdrażania tutoringu wiązało się jednocześnie 

ze startem badań ewaluujących jego efektywność. Jak zauważyliśmy w trzecim 

rozdziale Raportu, badania te realizowane były dwukrotnie wśród podopiecz-

nych tutorów i tutorów reprezentujących placówki projektowe – na początku 

wdrożenia, jak i pod koniec roku szkolnego kończącego realizację innowacji. 

Niniejszy rozdział służy dokonaniu analizy i opisu wniosków z zebranych pod-

czas tych dwóch momentów. Co ważne, dane odnoszą się odpowiednio do grup 

uczniów z klas I–III, IV–V i VI–VII szkół podstawowych oraz ich nauczycieli, 

jak również uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych, a także wy-

chowanków oraz wychowawców bądź nauczycieli z młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych i socjoterapii.  

Warto przypomnieć, że proces zbierania tych danych realizowany był on-

line (najczęściej bazując na pracowniach komputerowych placówek), bez osobi-

stego udziału badacza. Uzyskane obserwacje miały służyć określeniu (w zależ-

ności od grupy ankietowanych) klimatu placówki, w tym stosunku badanych do 

tutoringu, obecności pasywności i postaw twórczych wśród uczestników wdro-

żenia, a także ich pozycji życiowych. W tym miejscu warto podkreślić raz jesz-

cze, że podejmowany wysiłek badawczy wiązał się z obecnością licznych czyn-

ników zakłócających, których w tych warunkach nie sposób było wyelimino-

wać. Dlatego też pozyskane wyniki były poddane analizom statystycznym (dane 

ilościowe), ale także zostały uzupełnione unikatowymi, osobistymi opiniami 

uczestników wdrożenia (dane jakościowe). Co istotne, w badaniach ewaluacyj-

nych (zarówno w I i II etapie) wzięło udział ponad 70% uczestników projektu, 

przy czym dokładna prezentacja frekwencji znajduje się w tabeli 25. 

Jak można zauważyć, najliczniejszą grupą badanych okazali się uczniowie 

klas IV i V ze szkół podstawowych, a najmniej liczną – wychowawcy bądź na-

uczyciele z MOS-ów i MOW-ów. 
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Tabela 25. Frekwencja udziału uczestników projektu w I i II etapie badań ewaluujących wdroże-

nie tutoringu 

Typ placówki 
I etap II etap 

Uczestnicy N Uczestnicy N 

SP 

Uczniowie I–III klasy* 1781 Uczniowie I–III klasy* 1569 

Uczniowie IV–V klasy 2172 Uczniowie IV–V klasy 1941 

Uczniowie VI–VII klasy** 1587 
Uczniowie VI–VII kla-

sy** 
1323 

Nauczyciele 758 Nauczyciele 687 

SPP 
Uczniowie 1865 Uczniowie 1403 

Nauczyciele 338 Nauczyciele 274 

MOW/MOS 

Wychowankowie 591 Wychowankowie 485 

Wychowawcy/ 

Nauczyciele 
201 

Wychowawcy/ 

nauczyciele 
167 

 Ogółem 9293 Ogółem 7849 

*  w tym uczniów z klas „0” 
**  w tym uczniów klas gimnazjalnych 

Źródło: opracowanie własne. 

6.1. Szkoły podstawowe 

Ewaluacja wprowadzania tutoringu w szkołach podstawowych była działa-

niem złożonym, z uwagi przede wszystkim na dwa aspekty. Po pierwsze, wyda-

je się, że dotychczas te placówki w mniejszym stopniu decydowały się na wy-

korzystywanie tutoringu niż szkoły ponadpodstawowe, co powoduje, że z per-

spektywy badawczej stanowią w dużej mierze swego rodzaju Terra Incognita. 

Z drugiej strony, to w tej grupie placówek występuje największa rozpiętość 

rozwojowa uczniów, co wiązało się z opracowaniem narzędzi badawczych do-

stosowanych do ich możliwości. Stąd też nie sposób nie rozdzielić prowadzo-

nych tutaj analiz – na te realizowane w grupach najmłodszych, średnich i naj-

starszych uczniów oraz nauczycieli. Opis efektów wypływających z owych 

działań znalazł swoje miejsce we wnioskach kończących ten podrozdział. Warto 

przypomnieć, że odnosi się on do 46 szkół podstawowych biorących udział  

w projekcie. 

6.1.1. Uczniowie klas I–III 

Jak zaznaczyliśmy we wstępie do niniejszego rozdziału – realizowanie ba-

dań ewaluacyjnych przeznaczonych dla uczestników projektu odbywało się via 

Internet. To w przypadku grupy najmłodszych uczniów szkół podstawowych 
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wymagało szczególnego zaangażowania i organizacji pomocy ze strony na-

uczycieli, co wynikało z poziomu umiejętności czytania i częstokroć uczestni-

czenia w nowej dla tej grupy sytuacji społecznej. Towarzyszący dzieciom opie-

kun w razie potrzeby mógł przeczytać zadane w kwestionariuszu pytanie, a tak-

że wyjaśniał, na czym ma polegać udział w badaniach ewaluacyjnych. Na proś-

bę zespołu badawczego – takiego wsparcia mieli udzielać najmłodszym uczest-

nikom projektu nauczyciele, którzy nie byli ich tutorami. Co ważne, z informa-

cji zwrotnych, które docierały do zespołu, okazywało się, że zawarte w kwe-

stionariuszu pytania częstokroć stawały się przyczynkiem do pogłębionych 

rozmów o placówce, które pozwoliły na dzielenie się przez uczniów własnymi 

opiniami, co też okazało się ważną wartością dodaną samej procedury. Oczywi-

ście, wśród bezpośrednich głosów pojawiały się też i takie, wskazujące na trud 

organizacji tego działania. 

Na wstępie opisu wniosków płynących z realizacji badań ewaluacyjnych  

w tej grupie uczestników projektu WCM, należy wskazać podstawowe dane do-

tyczące frekwencji. Warto zauważyć, że w obu etapach badań ta była różna. 

Ogółem za pierwszym razem w ewaluacji wzięło udział 1781 uczniów, a za 

drugim 1569. Tabela 26 zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące 

płci, ale także klasy, do której uczęszczali respondenci. 

Tabela 26. Liczebność uczniów klas „0”–III uczestniczących w ewaluacji z uwzględnieniem ich 

płci oraz klas 

Klasa 

Etap I Etap II 

Płeć 
Ogółem 

Płeć 
Ogółem 

Dz Chł Dz Ch 

Klasa „0” 
N 10 4 14 2 8 10 

% z ogółem 0,6% 0,2% 0,8% 0,1% 0,5% 0,6% 

Klasa I 
N 248 284 532 224 255 479 

% z ogółem 13,9% 15,9% 29,9% 14,3% 16,3% 30,5% 

Klasa II 
N 176 209 385 138 175 313 

% z ogółem 9,9% 11,7% 21,6% 8,8% 11,2% 19,9% 

Klasa III 
N 413 437 850 377 390 767 

% z ogółem 23,2% 24,5% 47,7% 24,0% 24,9% 48,9% 

Ogółem 
N 847 934 1781 741 828 1569 

% z ogółem 47,6% 52,4% 100,0% 47,2% 52,8% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

W badaniach wzięło udział nieco więcej chłopców niż dziewcząt. Blisko 

połowa respondentów reprezentowała także klasę III, 30% – klasę I, około 20% 

– II. Wśród tej grupy uczniów znaleźli się także pojedynczy uczniowie klasy 

„0”. Ilustrując sytuację badanych uczniów, należy zauważyć, że 795, czyli 
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44,6% z nich (dane z I etapu badań), pochodziło ze szkół znajdujących się  

w dużych miastach pow. 100 tys. mieszkańców, co trzeci badany uczył się  

w szkole wiejskiej, natomiast co czwarty w szkole w mieście poniżej 100 tys. 

mieszkańców. Ponadto w przeważającej części szkoły te były placówkami, do 

których uczęszczało poniżej 400 uczniów (81,5%), co wskazuje, że jedynie 

18,5% spośród nich było reprezentantami większych podstawówek. Co warte 

także podkreślenia, blisko połowie liczby uczniów (52%) dano możliwość wy-

boru tutora, podczas gdy pozostała część takiej możliwości nie posiadała. W tej 

grupie badanych nie zadano pytania o formę realizowanego tutoringu, a wyko-

rzystane narzędzie miało służyć zebraniu opinii dotyczących klimatu szkoły,  

a także samej wdrażanej metody. 

Dokonując wglądu w zebrane w I i II etapie badań dane, zdecydowano się  

w pierwszej kolejności na ich analizę poprzez zestawienie średnich uzyskanych 

w wybranych kategoriach klimatu szkoły (uczniowie mieli wyrazić swoją opi-

nię poprzez zaznaczenie odpowiedzi rozpiętej na skali od 1 do 5, dla ułatwienia 

zilustrowanej emotikonami). Dla bardziej pogłębionego zilustrowania uzyskane 

wyniki odniesiono do etapu badań, a także klasy (tabela 27) bądź płci uczniów 

(tabela 28).  

Tabela 27. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły w klasach 0–III z uwzględnieniem 

etapu badań 
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Klasa „0” 
I etap (N = 14) 4,36 4,36 4,29 4,36 4,50 4,33 4,29 4,50 4,29 

II etap (N = 10) 3,90 4,20 4,20 3,60 3,70 4,30 4,10 4,20 3,60 

Klasa I 
I etap (N = 532) 4,69 4,70 4,82 4,70 4,60 4,58 4,65 4,46 4,51 

II etap (N = 479) 4,57 4,69 4,77 4,59 4,62 4,55 4,69 4,58 4,59 

Klasa II 
I etap (N = 385) 4,64 4,69 4,78 4,70 4,65 4,58 4,73 4,62 4,65 

II etap (N = 313) 4,50 4,66 4,69 4,57 4,66 4,59 4,67 4,46 4,53 

Klasa III 
I etap (N = 850) 4,53 4,60 4,71 4,61 4,58 4,47 4,73 4,46 4,56 

II etap (N = 767) 4,34 4,50 4,49 4,39 4,40 4,42 4,63 4,27 4,53 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 28. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły w klasach 0–III z uwzględnieniem  

etapu badań i płci 
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Dz 
I etap (N = 847) 4,72 4,73 4,82 4,74 4,65 4,55 4,75 4,56 4,61 

II etap (N = 741) 4,58 4,67 4,72 4,61 4,62 4,54 4,78 4,52 4,63 

Ch 
I etap (N = 934) 4,49 4,57 4,69 4,57 4,55 4,51 4,65 4,44 4,52 

II etap (N = 828) 4,31 4,51 4,52 4,36 4,42 4,45 4,54 4,29 4,47 

Źródło: opracowanie własne. 

Przytoczone tabele pokazują w bardzo wyraźny sposób, że w prawie 

wszystkich analizowanych kategoriach bez względu na klasę (wiek) uczniów, 

bądź też ich płeć, nastąpił spadek średnich między I a II etapem badań. To nie-

zmiernie istotny fakt, który wymaga szczególnej koncentracji uwagi, jednakże – 

jak pokażą opisy kolejnych grup badanych – okazał się typowy również dla po-

zostałych respondentów. Dostrzegane tutaj wyjątki dotyczą uczniów klasy I, 

którzy w II etapie badań wyżej ocenili możliwość rozwijania własnych zaintere-

sowań w szkole, a także tutoring (poprzez chęć uczestniczenia w nim, jego 

przydatność, a także bycie dostrzeganym przez tutora). Podobnie wyższe oceny 

(niewiele wyższe) w końcowym etapie badań dostrzec można u dziewcząt, któ-

re pozytywnie odniosły się do chęci uczestniczenia w tutoringu, a także poczu-

cia bycia dostrzeganymi przez tutorów.  

Ponieważ wskazywanie jedynie na wartości średnie nie pozwala precyzyjnie 

stwierdzić, czy ewentualnie dostrzeżona zmiana była istotna statystycznie, zde-

cydowano się na wykonanie analiz określających ewentualną obecność owej 

istotności. Takie działania dodatkowo uzasadnia liczba zmiennych towarzyszą-

cych, które mogły mieć znaczenie dla wdrożenia, tj. wielkość placówki, jej po-

łożenie, aktywność podczas przygotowania do wdrożenia zarówno tutorów, jak 

i dyrektorów szkół, opinie o szkole i jej środowisku wskazane przez dyrektora 

placówki podczas rekrutacji, a także wspomniana już możliwość wyboru tutora 

przez ucznia. Do tego celu wykorzystano nieparametryczny test U Manna- 

-Whitneya (dla dwóch grup).  
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Należy zaznaczyć, że dokonane analizy nie wskazały na to, aby ocena szko-

ły, środowiska czy aktywność projektowa tutorów i dyrektorów
57

 miały odnie-

sienie w wyższych ocenach wdrażanego tutoringu na koniec realizowanej in-

nowacji. Można było dostrzec z kolei znaczącą liczbę istotnych statystycznie 

różnic, które potwierdzały, że początek wdrożenia w zasadzie we wszystkich 

wskazywanych uczniom kategoriach dotyczących klimatu szkoły i samego tuto-

ringu był lepiej przez nich oceniany niż koniec. Na tym tle wyróżniały się jed-

nak grupy uczniów z klas I i III. Zebrane dane z drugiego etapu badań wskazu-

ją, że tutoring stał się istotnym doświadczeniem szczególnie dla tych młodszych 

uczniów, którzy dopiero rozpoczynają swoją szkolną drogę. Wiąże się to z na-

stępującymi aspektami: 

 w całej grupie uczniów klasy I (N1 = 532, N2 = 479) na końcu wdrożenia 

istotnie wzrosła ocena związana z poczuciem bycia dostrzeżonym przez tu-

tora (U = 135 302, p = 0,029, MrangI = 491,17, Mrang2 = 522,47). Po dokonaniu 

wglądu w uzyskane średnie oceny w II etapie badań okazało się, że ta grupa 

respondentów zadeklarowała także większą chęć uczestniczenia w tutoringu 

(Mrang1 = 495,96, gdy Mrang2 = 517,15), a także pozytywnie potwierdziła jego 

przydatność (Mrang1 = 493,96, gdy Mrang2 = 519,37) – choć te dwie ostatnie kate-

gorie nie są istotne statystycznie. Co ciekawe, w grupie tej na koniec roku  

w niewielkim stopniu wzrosła także ocena uważności nauczycieli, choć różnica 

ta także nie jest istotna statystycznie (Mrang1 = 501,74, gdy Mrang2 = 510,73); 

 uczniowie klasy I w szkole posiadającej więcej niż 400 uczniów (N1 = 127, 

N2 = 121) istotnie wyżej na końcu badań ocenili swoją chęć uczestniczenia 

w tutoringu (U = 8704,5, p = 0,005, Mrang1 = 116,46, Mrang2 = 132,94), jego 

przydatność (U = 9232,5, p = 0,000, Mrang1 = 112,30, Mrang2 = 137,30), a także 

tutora, który wykazywał się zainteresowaniem swoimi podopiecznymi  

(U = 9274,5, p = 0,000, Mrang1 = 111,97, Mrang2 = 137,65). W niewielkim stop-

niu także lepiej wyrażali się o panujących w szkole relacjach – choć nie jest 

to zmiana istotna statystycznie (Mrang1 = 119,92, Mrang2 = 129,31); 

 uczniowie klasy I z placówek publicznych, których organami prowadzący-

mi były gminy (N1 = 371, N2 = 348), istotnie wyżej w II etapie ocenili przy-

datność tutoringu (U = 68 707,5, p = 0,044, Mrang1 = 348,80, Mrang2 = 371,94) 

oraz zachowanie tutora, wskazujące na jego zainteresowanie podopiecznymi 

(U = 70 827, p = 0,002, Mrang1u = 343,09, Mrang2 = 378,03). Tu także w niewiel-

kim stopniu poprawiła się ocena relacji szkolnych (Mrang1 = 355,78,  

Mrang2 = 364,49), a także odbiór wizerunku szkoły (Mrang1 = 355,3, Mrang2 = 365)  

i uważności nauczycieli (Mrang1 = 351,37, Mrang2 = 369,20) – choć nie są to 

różnice istotne statystycznie;  

                                                 
57  Aktywność tutorów odnosiła się do ich średniej frekwencji udziału w badaniach ewaluujących 

szkolenia tutorskie, z kolei aktywność dyrektora – analogicznie w uzupełnianiu ankiet ze szko-

lenia dedykowanego dyrektorom, a także na start i podsumowanie wdrożenia. Takie dane do-

stępne były zespołowi badawczemu. 
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 istotnym aspektem dla pierwszoklasistów okazało się także danie im moż-

liwości wyboru tutora. Grupa, której na to pozwolono (N1 = 241, N2 = 172), 

wyżej oceniła przydatność tutoringu (U = 22881,5, p = 0,005, Mrang = 197,60, 

Mrang2 = 220,17) oraz aktywność tutora w ich dostrzeganiu (U = 23 083,5,  

p = 0,004, Mrang1 = 197,22, Mrang2 = 220,71). Istotnie lepiej oceniała także wi-

zerunek szkoły (U = 23086,500, p = 0,000, Mrang1 = 197,21, Mrang2 = 220,72) 

czy uważność na uczniów ogółu nauczycieli (U = 23038,500, p = 0,007, 

Mrang1 = 197,40, Mrang2 = 220,44).  

Jak już wspomniano, tutoring miał znaczenie także dla trzecioklasistów. 

Uczniowie ci, uczęszczający do szkół znajdujących się w miastach posiadają-

cych pow. 100 tys. mieszkańców (N1 = 148, N2 = 129), istotnie wyżej w II eta-

pie badań ocenili swoją chęć uczestniczenia w tutoringu (U = 10 978,500,  

p = 0,002, Mrang1 = 129,32, Mrang2 = 150,20), przydatność tutoringu (U = 11 588,  

p = 0,000, Mrang1 = 125,20, Mrang2 = 154,82), a także bycie dostrzeganym przez tu-

tora (U = 1085425, p = 0,013, Mrang1 = 130,16, Mrang2 = 149,14). 

Co może zatem wynikać z powyższego? Wydaje się, że znaczącym czynni-

kiem oddziałującym na wszystkich badanych tutaj respondentów mógł być 

upływ roku szkolnego i wiążące się z tym zmęczenie wynikające z ilości do-

starczanych uczniom bodźców. Niższe średnie zebrane podczas II etapu badań 

występują bowiem bez względu na obecność zdecydowanej większości przyję-

tych w procedurze zmiennych. Jednakże wśród wymienionych wyżej grup –  

w szczególności podopiecznych tutorów z klas I – wprowadzenie tutoringu było 

pozytywnie odebrane i w dostrzegalny sposób oddziaływało na ich odbiór okre-

ślonych kategorii klimatu szkoły. Nie możemy zatem mówić tutaj o skali zmian 

makro, lecz mezo, dotyczących konkretnej grupy osób. W tym przypadku warte 

podkreślenia pozostaje to, iż szczególnie wrażliwi na oddziaływanie tutoringu 

są pierwszoklasiści, którzy są z dużych szkół, szkół publicznych i – co szcze-

gólnie interesujące – mieli wpływ na wybór tutora, a zatem być może dzięki 

temu mocniej zaangażowali się w budowanie z nim relacji. Istotnego znaczenia 

nabiera przy tym sytuacja uczniów z klasy III ze szkół z miast posiadających co 

najmniej 100 tys. mieszkańców, którzy również posiadali lepsze zdanie o tuto-

ringu w II etapie badań. Można zatem wysnuć wniosek, że metoda ta w znaczą-

cy sposób winna być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie uczniowie w tym 

okresie swojego rozwoju mogą zderzać się z masowością i anonimowością, któ-

re sprawiają trudność w zabezpieczeniu ich potrzeby indywidualnego i bezpo-

średniego (spersonalizowanego) kontaktu z drugim człowiekiem. Ponadto pozy-

tywny odbiór relacji tutorskiej, w szczególności w pierwszej klasie szkoły pod-

stawowej, może okazać się znaczącym zasobem w edukacyjnej przyszłości tych 

dzieci, które nie mają takiego doświadczenia (pozytywnego, ale też negatywne-

go) z funkcjonowaniem w jej kulturze, co ich starsi koledzy. 

Powyższe analizy należy uzupełnić o jeszcze jeden aspekt. Podczas II etapu 

badań do wykorzystanego już kwestionariusza dołączono trzy dodatkowe pyta-
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nia, mające niejako podsumować tę niespełna roczną innowację. Zapytano tutaj 

uczniów o ich sympatię do tutora, chęć kontynuowania takiej formy pracy,  

a także wartość tutoringu, która przejawiałaby się w polecaniu go innym. Ko-

lejna tabela (tabela 29) wskazuje na średnie oceny powyższych kategorii z po-

działem na klasy uczniów.  

Tabela 29. Średnie oceny uczniów klas „0”–III w kategoriach podsumowujących tutoring 

Klasa Sympatia do tutora 
Chęć kontynuacji  

tutoringu 

Polecenie tutoringu 

innym uczniom 

Klasa „0” (N = 10) 4,40 3,90 3,40 

Klasa I (N = 479) 4,86 4,69 4,60 

Klasa II (N = 313) 4,79 4,65 4,47 

Klasa III (N = 767) 4,74 4,39 4,23 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak można zauważyć, największą sympatię względem swoich tutorów de-

klarują uczniowie klas I. Ci także (niemal tak samo jak uczniowie klas II) zade-

klarowali chęć kontynuowania tutoringu. Ponadto pierwszoklasiści w najwięk-

szym stopniu wskazali na gotowość do polecania tutoringu innym uczniom. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, można z powodzeniem stwierdzić, że wprowa-

dzenie tutoringu do szkół nie było obojętne dla tej grupy uczniów, najwyraźniej 

w największym stopniu doceniających obecność tutora. Można zatem stwier-

dzić, że wprowadzenie zmiany już na tym etapie zapewnić może dzieciom lep-

szy start w przestrzeni edukacji. 

6.1.2. Uczniowie klas IV–V 

W odróżnieniu od grupy uczniów nauczania wczesnoszkolnego, czwarto-  

i piątoklasiści, w przygotowanych dla nich narzędziach, mieli odnieść się nie tylko 

do klimatu szkoły i realizowanego tutoringu, ale również wypełnić kwestionariusz 

badający ich postawy twórcze oraz strategie pasywne. Grupa ta uzupełniła liczbę 

zmiennych także o wskazanie, jaki rodzaj tutoringu realizuje, jak również miała 

możliwość w II etapie badań wyrazić wprost w otwartych komentarzach swoją opi-

nię o wdrożeniu. Warto zaznaczyć, że w pierwszym etapie badań w IV i V klasach 

wzięło udział ogółem 2172 uczniów, gdy w drugim 1941 – co stanowiło największą 

grupę badanych w ewaluacji projektu WCM (tabela 30). 

W badaniach wzięło udział nieco więcej dziewcząt niż chłopców, przy 

czym w większości byli to uczniowie klas IV (powyżej 60%). Warto dodać (da-

ne z I etapu badań), że 58% osób z tej grupy respondentów uczęszcza do szkół 

położonych w miastach pow. 100 tys. mieszkańców, 22% wywodzi się ze szkół 

wiejskich, a 20% – ze szkół z mniejszych miast. Placówki te w 57% były prze-

znaczone dla mniej niż 400 uczniów. W odróżnieniu od uczniów z klas 0–III,  
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w tym przypadku respondenci w większym stopniu nie mieli możliwości wybo-

ru swojego tutora (dotyczyło to 53,4% uczniów). Badani, jak już wspomniano, 

mogli także wskazać formę realizowanego tutoringu, ilustruje to tabela 31. 

Tabela 30. Liczebność uczniów klas IV–V uczestniczących w ewaluacji z uwzględnieniem ich 

płci oraz klas 

Klasa 

Etap I Etap II 

Płeć 
Ogółem 

Płeć 
Ogółem 

Dz Chł Dz Chł 

Klasa IV 
N 734 666 1400 620 587 1207 

% z ogółem 33,8% 30,7% 64,5% 31,9% 30,2% 62,2% 

Klasa V 
N 392 380 772 360 374 734 

% z ogółem 18,0% 17,5% 35,5% 18,5% 19,3% 37,8% 

Ogółem 
N 1126 1046 2172 980 961 1941 

% z ogółem 51,8% 48,2% 100,0% 50,5% 49,5% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 31. Formy tutoringu realizowane w klasach IV–V 

Klasa 

Forma tutoringu 

Ogółem Wychowawczo- 

-rozwojowy 
Rozwojowy Dydaktyczny Adaptacyjny 

Klasa IV 
N 819 407 61 113 1400 

% z ogółem 37,7% 18,7% 2,8% 5,2% 64,5% 

Klasa V 
N 430 289 46 7 772 

% z ogółem 19,8% 13,3% 2,1% 0,3% 35,5% 

Ogółem 
N 1249 696 107 120 2172 

% z ogółem 57,5% 32,0% 4,9% 5,5% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak można zauważyć, większość uczniów została zaproszona do udziału  

w tutoringu wychowawczo-rozwojowym, co oznacza, że w klasach tych obliga-

toryjnie tutor zastąpił tradycyjnego wychowawcę klasowego. 

Analogicznie jak w przypadku uczniów z klas 0–III, tak i tutaj, rozpoczyna-

jąc analizę zebranych danych, zdecydowano się na przegląd średnich uzyska-

nych w wybranych kategoriach klimatu szkoły oraz realizacji tutoringu w od-

niesieniu do I i II etapu badań. Te także odniesiono do płci i klasy, do której 

uczęszczali respondenci. Prezentują to tabele 32 i 33. 

Przyglądając się zawartości powyższych tabel, można dostrzec wyraźną 

analogię do odpowiedzi udzielonych przez młodszych uczniów, która polega na 

spadku średnich ocen w II etapie badań. Tu jednak spadek wydaje się jeszcze 
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bardziej znaczący, gdyż dotyczy większej części kategorii – włącznie z tymi 

odnoszącymi się do współpracy z tutorem. W trakcie roku szkolnego wzrosła  

z kolei obecność agresji i złego traktowania uczniów przez nauczycieli, co  

w naturalny sposób tłumaczy niższe średnie choćby sympatii do szkoły. Taka 

sytuacja nie ma większego względu na przynależność do klasy ani płci. Co jed-

nak warto podkreślić, na tle wymienionych kategorii klimatu szkoły, oceny od-

noszące się do wprowadzonego tutoringu przyjmują najwyższe wartości.  

Tabela 32. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły w klasach IV–V z uwzględnieniem 

etapu badań 
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 d
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K
la

sa
 I

V
 

N
1
 =
 1

4
0
0
 

4,17 4,36 4,03 4,16 4,18 4,18 4,10 4,11 2,92 4,10 4,27 1,93 4,66 4,43 4,61 4,29 4,47 

N
 2

=
 1

2
0

7
 

3,85 4,18 3,77 3,99 3,76 4,05 3,90 3,96 2,98 3,79 3,80 2,12 4,43 4,22 4,36 3,87 4,27 

K
la

sa
 V

 N
1
 =
 7

2
2
 

3,94 4,38 3,99 4,06 3,93 4,27 4,12 4,09 2,89 3,95 3,98 2,03 4,60 4,32 4,50 4,08 4,39 

N
2
 =
 7

3
4
 

3,60 4,10 3,75 3,88 3,56 3,99 3,83 3,93 2,98 3,69 3,46 2,25 4,33 4,06 4,13 3,67 4,15 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 33. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły w klasach IV–V z uwzględnieniem 

etapu badań oraz płci 
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N
1
 =
 1

1
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4,22 4,47 4,09 4,16 4,15 4,28 4,24 4,13 2,73 4,16 4,19 1,87 4,69 4,45 4,64 4,28 4,51 

N
2
 =
 9

8
0
 

3,97 4,27 3,88 4,01 3,80 4,14 4,05 3,98 2,80 3,93 3,70 2,04 4,46 4,23 4,39 3,86 4,37 

C
h

ł 

N
1
 =
 1

0
4
6
 

3,95 4,26 3,93 4,09 4,02 4,13 3,96 4,07 3,11 3,92 4,14 2,07 4,59 4,33 4,49 4,14 4,36 

N
2
 =
 8

6
1
 

3,54 4,03 3,64 3,88 3,58 3,91 3,69 3,91 3,16 3,57 3,65 2,30 4,32 4,09 4,16 3,73 4,08 

Źródło: opracowanie własne. 

W związku z zawartością omawianych tu tabel, w poszukiwaniu dalszych, 

bardziej pogłębionych, obserwacji, które mogłoby pomóc wyjaśnić tę sytuację – 

zdecydowano się na ponowne wykorzystanie nieparametrycznego testu U Man-

na-Whitneya, a także dokonanie analizy danych z wyodrębnianiem podzbiorów, 

co pozwoliło przyglądać się kilku zmiennym jednocześnie. Wykonane oblicze-

nia wykazały, że istnieje znacząca liczba różnic istotnych statystycznie, wska-

zujących, że klimat szkoły (wynikający z relacji między członkami społeczno-

ści, poczucia bezpieczeństwa i posiadanego wpływu, możliwości osobistego 

rozwoju, a także odbioru jej wyglądu) lepiej jest odbierany na początku wdro-
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żenia niż na jego końcu – pod koniec roku szkolnego. Taka sama sytuacja doty-

ka oceny współpracy z tutorem. To, co istotnie rośnie wśród wszystkich bada-

nych grup, to doświadczanie szkolnej agresji i złego traktowania uczniów przez 

nauczycieli. I tu (ponownie jak w przypadku uczniów najmłodszych) taka sytu-

acja nie ma związku z położeniem szkoły, jej wielkością, organem prowadzą-

cym, aktywnością w projekcie dyrektorów i tutorów, oceną jakości środowiska. 

Wydaje się, że po upływie niespełna roku szkolnego uczniowie z klas IV i V 

doświadczają ciężaru mijającego czasu i zdobywanych doświadczeń, które  

z perspektywy obecności przy nich tutora, na poziomie statystycznym wydają 

się niewiele zmieniać. W tej perspektywie kluczowe okazują się dwie rzeczy – 

w pierwszej kolejności analiza kwestionariusza „Ja i moi nauczyciele”, służące-

go określeniu postaw twórczych i strategii pasywnych uczniów, a także analiza 

odpowiedzi na pytania otwarte, postawione w II etapie badań: „Co dała Ci 

współpraca z Twoim tutorem?” oraz „Co sądzisz o tutoringu w swojej szkole?”. 

Wgląd w te dane wskazuje bowiem nowe światło, tym bardziej że uczniowie 

klas IV–V w dużym stopniu deklarują gotowość kontynuowania tutoringu (bez 

chęci na zmianę tutora) i widzą w nim wartość pozwalającą na polecanie go in-

nym – co prezentuje tabela 34. 

Tabela 34. Średnie oceny uczniów klas IV–V w kategoriach podsumowujących tutoring 

Klasa Gotowość do polecania 

tutoringu innym 

Gotowość do dalszej 

współpracy z tutorem 

Gotowość do współ-

pracy z innym tutorem 

Klasa IV (N = 1207) 4,23 4,29 2,56 

Klasa V (N = 734) 4,06 4,14 2,50 

Źródło: opracowanie własne. 

W tej perspektywie warto wrócić do średnich zawartych w tabeli 32,  

a szczególnie jednej z badanych kategorii „Szansy na rozwój dzięki tutoringo-

wi”. Ta bowiem w drugim etapie znacznie spadła. Stanowi to zatem swoisty pa-

radoks, gdyż z jednej strony badani uczniowie wykazują gotowość do kontynu-

acji, doceniając tym samym jego wartość. Być może zatem kluczem dla nich 

jest relacja tocząca się „tu i teraz”, której nie postrzegają w kategoriach szansy.  

Analogicznie do analizy klimatu szkoły ocenianego przez uczniów, ocenę ich 

postawy twórczej i strategii pasywnych rozpoczyna wgląd w zebrane średnie (wska-

zane w tabelach: 35 – odnoszącej się do klas, i 36 – odnoszącej się do płci uczniów). 

Zwracając uwagę na zawartość powyższych zbiorów, należy ponownie 

przyznać, że te kategorie, które mogłyby świadczyć o negatywnym odbiorze 

szkoły poprzez uaktywnienie się własnych strategii pasywnych uczniów, są  

w II etapie badań wyższe, podczas gdy niższy staje się poziom postaw twór-

czych uczniów. Wyjątkiem jest tutaj nonkonformizm, który jest pod koniec ro-

ku szkolnego wyższy w grupie uczniów z klasy IV i wśród dziewcząt. Taka ak-

tywna obecność tego przejawu postawy twórczej okazuje się swoistym kluczem do 
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pracy z tą grupą uczniów, która niedawno doświadczyła w swoim życiu znaczącej 

zmiany – przejścia od nauczania wczesnoszkolnego do przedmiotowego, w znaczą-

cy przecież sposób różniącego się i oddziałującego na funkcjonowanie w szkolnej 

codzienności. Przyglądając się zatem ze szczególną uważnością nonkonformizmo-

wi – zdecydowano się na weryfikację zebranych tu średnich ponownie za pomocą 

testów nieparametrycznych określających ewentualną istotność różnic.  

Tabela 35. Postawa twórcza i strategie pasywne uczniów klas IV i V z uwzględnieniem etapu badań 
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Klasa IV 
N1 = 1400 3,86 3,49 3,79 2,72 3,99 2,52 2,79 2,43 2,15 2,29 

N2 = 1207 3,68 3,46 3,50 2,78 3,79 2,76 2,79 2,69 2,34 2,41 

Klasa V 
N1 = 722 3,77 3,65 3,59 2,85 3,93 2,74 2,84 2,77 2,37 2,35 

N2 = 734 3,59 3,58 3,36 2,86 3,72 2,92 2,91 2,82 2,44 2,47 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 36. Postawa twórcza i strategie pasywne uczniów klas IV i V z uwzględnieniem płci  

i etapu badań 
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Dz 
N1 = 1126 3,84 3,47 3,75 2,58 4,06 2,45 2,72 2,42 2,04 2,32 

N2 = 980 3,66 3,47 3,52 2,66 3,85 2,67 2,71 2,61 2,17 2,42 

Chł 
N1 = 1046 3,82 3,62 3,68 2,97 3,87 2,75 2,91 2,70 2,43 2,30 

N2 = 961 3,62 3,54 3,37 2,96 3,67 2,97 2,96 2,87 2,60 2,45 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykonane obliczenia wyszczególniły szereg istotnych różnic wskazujących 

na obecność wyższego poziomu nonkonformizmu w II etapie badań, które do-

tyczyły grup: 

 dziewcząt z klas IV (U = 245495, p = 0,012, Mrang1 = 653,04 dla N1 = 734, 

Mrang2 = 706,46 dla N2 = 620); 

 uczniów z klas IV, którym zaoferowano wybór tutora (U = 153002,  

p = 0,006, Mrang1 = 510,50 dla N1 = 600, Mrang2 = 562,04 dla N2 = 465);  

 chłopców (bez względu na klasę), którym zaoferowano możliwość wyboru tu-

tora (U = 97 539,500, p = 0,047, Mrang1 = 411,53 dla N1 = 458, Mrang2 = 444,94  

dla N2 = 395); 

 uczniów z klasy IV, którym zaoferowano możliwość udziału w tutoringu 

wychowawczo-rozwojowym (U = 330 530, p = 0,005, Mrang1 = 752,42 dla  

N1 = 819, Mrang2 = 816,57 dla N2 = 746). 

Można przyznać, że obecność tutoringu ma znaczenie dla pojawienia się 

nonkonformizmu wśród wymienionych wyżej grup. Przy czym tutoring (aby 

mogła zaistnieć większa aktywność tego przejawu postawy twórczej) powinien 

być realizowany w formule wychowawczo-rozwojowej (najpełniejszej i obliga-

toryjnej dla uczniów) z założeniem dania podopiecznemu możliwości wyboru 

tutora, która, być może, uruchamia jego osobistą aktywność. 

Jak zauważono powyżej, badania w grupie czwarto- i piątoklasistów wska-

zały, że w dużej mierze w II etapie procedury ewaluacyjnej, a zatem pod koniec 

roku szkolnego, uaktywniły się bardziej strategie pasywne. Te można było do-

strzec po uwzględnieniu już najbardziej zasadniczych zmiennych, takich jak 

klasa czy płeć uczniów. Test U Manna-Whitneya wskazał zatem istotne różnice 

między I i II momentem badań, które odnosiły się do: 

 klasy IV (N1 = 1221,72, N2 = 1207), gdzie zwiększyły swoją obecność: 

▪ bierność (U = 960 093,500, p = 0,000, Mrang1 = 1221,72, Mrang2 = 1399,44); 

▪ niepohamowanie (U = 954280,500, p = 0,000, Mrang1 = 1225,87, Mrang2 = 
1394,62); 

▪ agresja (U = 931 542, p = 0,000, Mrang1 = 1242,11, Mrang2 = 1375,78); 

▪ niezdolność (U = 903097, p = 0,002, Mrang1 = 1262,43, Mrang2 = 1352,22); 

 klasy V (N1 = 772, N2 = 734): 

▪ bierność (U = 309 182, p = ,002, Mrang I etapu = 720,01, Mrang II etapu = 788,73); 

▪ niezdolność (U = 301 302,500, p = ,033, Mrang I etapu = 730,34 Mrang II etapu = 
777,86); 

 dziewcząt (N1 = 1126, N2 = 980): 

▪ bierność (U = 622 164, p = 0,000, Mrang1 = 990,96, Mrang2 = 1125,36);  

▪ niepohamowanie (U = 609389,500, p = 0,000, Mrang1 = 1002,30, Mrang2 = 
1112,33);  

▪ agresja (U = 595247,500, p = 0,002, Mrang1 = 1041,85, Mrang2 = 1097,90); 

▪ niezdolności (U = 580 541, p = 0,037, Mrang1 = 1027,92, Mrang2 = 1082,89); 

 chłopców (N1 = 1046, N2 = 961): 
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▪ bierność (U = 559 582, p = 0,000, Mrang1 = 946,53, Mrang2 = 1063,29);  

▪ niepohamowanie (U = 543 753,500, p = 0,001, Mrang1 = 964,66, Mrang2 = 
1046,82);  

▪ agresja (U = 544 582, p = 0,001, Mrang1 = 963,87, Mrang2 = 1047,68); 

▪ niezdolności (U = 544 012,500, p = 0,001, Mrang1 = 964,41, Mrang2 = 1047,09). 

Spoglądając na to zestawienie, warto zwrócić uwagę, że upływ czasu nie ma 

znaczenia jedynie dla jednej ze strategii pasywnych, jaką w tym przypadku jest 

nadadaptacja. 

„Aktywna” obecność nonkonformizmu z perspektywy wyżej wymienionych 

strategii pasywnych może świadczyć o tym, że tutoring spowodował, iż 

uczniowie z klas IV i V stali się bardziej pewni siebie, zdolni do wyrażania wła-

snego zdania, co w przestrzeni szkolnej jest przejawem tej formy postawy twór-

czej. W czasie spotkań tutorskich mieli okazję poznać swoje moce strony, roz-

wijać swoje zainteresowania i pasje, co dało im odwagę do dokonywania wła-

snych, samodzielnych wyborów. Dzięki wsparciu, jakie otrzymywali od swoich 

tutorów, i budowanemu poczuciu bezpieczeństwa stali się bardziej niezależni  

i otwarci na nowe wyzwania, odporni na wpływy otocznia zewnętrznego. 

Wzrost nonkonformizmu wydaje się tutaj pierwszym sygnałem zmian mogą-

cych nastąpić w przyszłości, dotyczących wzrostu pozostałych czynników po-

stawy twórczej oraz rezygnowania ze stosowania strategii pasywnych. Szkoła 

uczy raczej konformizmu poprzez konieczność przystosowania się do określo-

nej struktury oraz kształcenie według narzuconych schematów. Te czynniki nie 

zachęcają do podejmowania ryzyka, wręcz przeciwnie – hamują inwencję twór-

czą. K.J. Szmidt mówi o kryzysie twórczości przypadającym na okres pomiędzy 

8 a 12 rokiem życia, kiedy dziecko nabywa ważnych sprawności szkolnych. 

Obserwuje się wtedy spadek twórczości, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie 

własnych, autorskich prac i działań (K.J. Szmidt 1995, s. 19). Dlatego też nie-

zmiernie istotnym elementem, który warto tutaj podkreślić, jest właśnie wzrost 

poziomu nonkonformizmu wśród uczniów klas IV i V, co może świadczyć  

o tym, że uczniowie dzięki współpracy z tutorem zaczynają wyrażać swoją po-

trzebę niezależności, indywidualności – bez obaw o brak akceptacji ze strony 

otoczenia szkolnego. Potwierdza to w pewnym sensie wynik uzyskany w sto-

sowaniu strategii pasywnych, gdzie nadadaptacja pozostała na tym samym po-

ziomie przy wzroście pozostałych strategii. Może to oznaczać, że reakcją na 

wprowadzoną do szkoły zmianę było pogorszenie się sytuacji, jeśli chodzi  

o bierność, agresję, oraz podejmowanie przez uczniów działań, które nie przy-

bliżają do osiągnięcia celu, natomiast zachowania nadadaptatywne, będące 

oznaką nadmiernego dostosowania się do otoczenia oraz rezygnacji z własnych 

dążeń – nie uległy pogłębieniu. Uczniowie zareagowali na zmianę, związaną  

z wprowadzeniem tutoringu do ich szkoły, większą niezależnością oraz brakiem 

skłonności do pogłębiania się postawy polegającej na spełnianiu cudzych ocze-

kiwań względem ich osoby, co może stanowić przyczynek do pozytywnych 
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zmian mogących nastąpić w pozostałych badanych aspektach w kolejnym roku 

szkolnym, jeśli tutoring będzie kontynuowany. 

Powyższe uwagi w odniesieniu do wyników badań realizowanych na grupie 

uczniów wskazują, że w klasach IV–V następuje spadek oceny klimatu szkoły, 

a także jakości osobistego funkcjonowania w niej (wzrost strategii pasywnych). 

Mimo wyższych średnich ocen poszczególnych kategorii związanych z tutorin-

giem, ten w skali makro wydaje się nie mieć większego znaczenia dla odbioru 

szkoły. Bezpośredni kontakt z tutorem ma jednak znaczenie dla pojawienia się 

postawy nonkonformizu, która wyrażać może potrzebę autonomii uczniów.  

W tej perspektywie dla ostatecznej weryfikacji tutoringu istotne okazują się 

osobiste komentarze uczniów uzyskane w II etapie badań. W sumie na temat 

swojej współpracy z tutorem oraz ogólnie tutoringu w swojej szkole wypowie-

działo się 1641 uczniów klas IV i V. Zdecydowana większość opinii (78,5%) to 

opinie pozytywnie. Opinii negatywnych było 7,9%, a 12,7% to opinie ambiwa-

lentne, w których uczniowie zawarli zarówno pozytywne, jak i negatywne 

aspekty spotkań tutorskich. Około 0,9% uczniów udzieliło odpowiedzi, że trud-

no im cokolwiek na ten temat powiedzieć, ponieważ nie mieli tutoringu (tutor 

poszedł na zwolnienie, są nowi w szkole i nie dostali tutora, nie chodzili na tutoring, 

albo odbył się tylko raz). Podsumowując pozytywne wypowiedzi uczniów na temat 

tutoringu, można wyróżnić kilka najczęściej pojawiających się wątków: dydaktycz-

ny, wychowawczy, interpersonalny, osobowościowy – nastawiony na swój rozwój. 

Uczniowie twierdzą, że uzyskują lepsze oceny z poszczególnych przedmiotów lub 

w ogóle zaczęli lepiej się uczyć, chętniej przychodzą do szkoły, mają większe za-

ufanie do nauczycieli, nawiązują bliską relację z tutorem, któremu mogą powierzyć 

swoje problemy, i uzyskują wsparcie z jego strony. Ponadto stali się, ich zdaniem, 

bardziej otwarci, pewni siebie, lepiej komunikują się z rówieśnikami, a także reali-

zują swoje pasje i marzenia (tutaj widać potwierdzenie opisanego powyżej nonkon-

formizmu, który istotnie wzrósł w II etapie procedury ewaluacyjnej). Tutoring dał 

im możliwość sięgnięcia do swoich zasobów, dzięki którym potrafią rozwiązywać 

swoje problemy i radzić sobie z trudnościami. Oto kilka wypowiedzi na temat tego, 

co dała uczniom współpraca z tutorem: 

Współpraca z moim tutorem pomogła mi w nawiązywaniu kontaktu z innymi. Stałem 

się bardziej samodzielny. Bardziej zintegrowałem się z klasą.  

Bezpieczeństwo, pewność siebie i patrzenie z innej strony na świat.  

Dużo się nauczyłem, jestem lepszy z niektórych przedmiotów. 

Stałam się bardziej otwarta i nauczyłam się rozwiązywać problemy. 

Zaciekawiło mnie więcej rzeczy, więcej się uczę. 

Że się nauczyłem, że mogę polegać na nauczycielach. 

Jestem bardziej otwarta i częściej chcę chodzić do szkoły. 

Jestem bardziej otwarta na lekcjach i nie boję się powiedzieć, gdy dzieje mi się krzywda. 
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Wiele rzeczy dała mi współpraca z tutorem, a szczególnie rozwój moich zainteresowań, 

i w rozwiązywaniu konfliktów. 

Praca z tutorem dała mi więcej wiary w siebie. Zaczęłam panować nad swoimi emocjami. 

Dała mi odwagę, chęć współpracy z innymi. 

Przedstawiamy ponadto kilka uwag dotyczących tego, co sądzą uczniowie 

na temat tutoringu w szkole: 

Tutoring jest ważny w szkole, bo w szkole wiele osób ma problemy. 

Jest to super pomysł, bo tutor bardzo dobrze zrozumie, a rodzic niezbyt. 

Dla mnie te zajęcia są rozwijające. Poleciłabym to innym uczniom. 

Myślę, że motywuje uczniów do współpracy z nauczycielami. 

Pomaga uczniom w odnalezieniu się w szkole. 

Myślę, że to dobry pomysł, ponieważ dzieci mogą się rozwijać i kontynuować swoje pasje. 

Wśród wypowiedzi ambiwalentnych pojawiły się takie, które obrazowały, że 

uczniowie mieli problem z określeniem, na ile tutoring im coś dał, ponieważ mieli 

zbyt mało spotkań, aby wyrobić sobie swoje zdanie na ten temat. Były też opinie, 

że to „zależy od tutora”, co sugeruje, że w niektórych przypadkach pojawił się pro-

blem budowania relacji. Pojawiały się też wypowiedzi, w których uczniowie mówi-

li, że tutoring nic im nie dał lub korzyści z niego płynące były niewielkie, niemniej 

ich zdaniem jest to dobra propozycja dla innych uczniów, którym potrzebna jest 

pomoc i wsparcie ze strony tutora. Natomiast wśród wypowiedzi negatywnych po-

jawiły się kwestie, że to dodatkowy czas spędzony w szkole, że trzeba specjalnie 

przychodzić wcześniej lub zostawać po lekcjach, że spotkania są zbyt krótkie, że 

jest ich za mało, że nie są odpowiednio dobrani z tutorem. Warto tutaj zwrócić 

uwagę na fakt, że w części wypowiedzi, zarówno ambiwalentnych, jak i negatyw-

nych, pojawiła się kwestia niezbyt dobrej organizacji tutoringu w szkole oraz braku 

możliwości wyboru czy też zmiany tutora. Sytuacja ta dotyczy znikomego odsetka 

wypowiedzi, niemniej może to być cenna wskazówka na przyszłość. 

Jak można zauważyć, ponad 
3
∕4 uczniów klas IV i V w udzielonych komen-

tarzach pozytywnie ocenia swoją współpracę z tutorem. Jest zadowolona ze 

spotkań tutorskich oraz z tego, że tutoring jest w ich szkole realizowany. Uznają 

go za ważny element funkcjonowania szkoły, ponieważ wielu uczniów potrze-

buje pomocy dorosłej osoby, którą mogą obdarzyć zaufaniem. Cenią sobie 

obecność tutora w ich otoczeniu, ponieważ daje im poczucie bezpieczeństwa  

i sprawia, że szkoła staje się dla nich placówką bardziej przyjazną. 

6.1.3. Uczniowie klas VI–VII oraz klas gimnazjalnych 

Udział najstarszych uczniów szkół podstawowych w projekcie WCM wy-

magał od nich wypełnienia zestawu kwestionariuszy, czyli uzupełnienia pełne-
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go zestawu narzędzi „Ja w mojej szkole”, które odnosiły się do klimatu placów-

ki, ich zdania o doświadczanym wdrożeniu, weryfikowały ich postawy twórcze 

i strategie pasywne, a także służyły ustaleniu ich pozycji życiowych. Kwestio-

nariusze te w pierwszym etapie badań zostały uzupełnione przez 1584 osoby,  

a w drugim przez 1323 uczniów. W tej części badań prócz uczniów klas VI  

i VII (projekt „Wychować Człowieka Mądrego” realizowany był w pierwszym 

roku reformy oświaty likwidującej gimnazja i przywracającej istnienie klas VII) 

wzięli udział także gimnazjaliści z klas II i III. Działo się to w sytuacji, kiedy 

wdrożenie realizowane było w placówkach, które przed reformą były zespołem 

szkół. Dokładne zestawienie frekwencji znajduje się w tabeli 37.  

Tabela 37. Liczebność uczniów klas VI–VII szkół podstawowych i II–III klas gimnazjalnych 

uczestniczących w ewaluacji z uwzględnieniem ich płci oraz klas 

Klasa 

Etap I Etap II 

Płeć 
Ogółem 

Płeć 
Ogółem 

K M K M 

VI 
N 319 310 629 290 284 574 

% z ogółem 20,1% 19,6% 39,7% 21,9% 21,5% 43,4% 

VII 
N 375 389 764 327 297 624 

% z ogółem 23,7% 24,6% 48,2% 24,7% 22,4% 47,2% 

II G 
N 42 49 91 36 26 62 

% z ogółem 2,7% 3,1% 5,7% 2,7% 2,0% 4,7% 

III G 
N 57 43 100 31 32 63 

% z ogółem 3,6% 2,7% 6,3% 2,3% 2,4% 4,8% 

Ogółem 
N 793 791 1584 684 639 1323 

% z ogółem 50,1% 49,9% 100,0% 51,7% 48,3% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak można zauważyć, liczba gimnazjalistów stanowiła jedynie około 10% 

wszystkich badanych osób, przy czym w ogólnej grupie najczęściej spotkać można 

było siódmoklasistę (ok. 48%), w mniejszym stopniu szóstoklasistę. Patrząc na da-

ne zebrane w pierwszym etapie badań – żadna z płci nie okazała się tą dominującą. 

Z kolei szkoły, do których uczęszczali respondenci, w blisko 56% mieściły się  

w miastach posiadających powyżej 100 tys. mieszkańców, 31% we wsiach, pod-

czas gdy pozostałe placówki – w mniejszych miastach. W blisko 65% w szkołach 

tych uczyło się mniej niż 400 uczniów. Analogicznie, jak w przypadku uczniów  

z klas IV–V, tę grupę respondentów również poproszono o wskazanie realizowanej 

formy tutoringu oraz potwierdzenie, czy w szkole zaoferowano im możliwość wy-

boru tutora. Okazało się, że blisko 67% uczniów zadeklarowało, że miało możli-

wość wyboru swojego tutora. Z nim najczęściej (w 51,6%) realizowali tutoring wy-

chowawczo-rozwojowy, co zresztą ilustruje kolejna tabela – 38. 



EFEKTYWNOŚĆ TUTORINGU SZKOLNEGO… 199 

Tabela 38. Formy tutoringu realizowane w klasach VI–VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum 

Klasa 

Formy tutoringu 

Ogółem wychowawczo- 

-rozwojowy 
rozwojowy dydaktyczny adaptacyjny 

VI 
N 310 284 31 4 629 

% z ogółem 19,6% 17,9% 2,0% 0,3% 39,7% 

VII 
N 398 314 43 9 764 

% z ogółem 25,1% 19,8% 2,7% 0,6% 48,2% 

IIG 
N 54 26 10 1 91 

% z ogółem 3,4% 1,6% 0,6% 0,1% 5,7% 

IIIG 
N 56 28 16 0 100 

% z ogółem 3,5% 1,8% 1,0% 0,0% 6,3% 

Ogółem 
N 818 652 100 14 1584 

% z ogółem 51,6% 41,2% 6,3% 0,9% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Należy stwierdzić, że wg deklaracji uczniów tylko 6,3% spośród nich reali-

zowało tutoring dydaktyczny, co wskazuje, że podobnie jak w przypadku 5,5% 

uczniów z klas IV i V, placówki dostrzegały w tutoringu przede wszystkim po-

tencjał wsparcia zadań wychowawczych szkoły.  

Podobnie jak w poprzednich grupach uczniów, tak i w tym przypadku, do-

konując analizy zebranych danych, w pierwszej kolejności odniesiono się do 

kwestionariusza badającego klimat szkoły i stosunek uczniów do tutoringu po-

przez wgląd w uzyskane średnie ocen. Te zostały ponownie odniesione do klas  

i płci respondentów (tabele 39 i 40). 

Powyższe tabele w pierwszej kolejności w znaczący sposób pokazują, że pre-

zentowana tu grupa ocenia klimat szkoły najniżej spośród pozostałych młodszych 

uczniów szkół podstawowych. Przy czym, porównując powyższe zestawienia, naj-

bardziej krytycznymi względem szkół pozostają uczniowie klas VII. Płeć w tym 

przypadku wydaje się nie mieć większego znaczenia. To, co jednak wymaga rów-

nież odnotowania, to fakt, że analogicznie jak w przypadku uczniów klas IV–V, tak  

i tutaj kategorie związane z tutoringiem są oceniane przez badanych wyżej, co  

w pewien sposób budzi nadzieję. Na tym tle wyróżnia się postrzeganie przez nich tu-

toringu jako szansy na rozwój, która jest na średnim poziomie i spada w II etapie ba-

dań. Spadek ten, w kontekście oceny szkoły przez respondentów, jest dodatkowo 

podkreślony ich mniejszą (w porównaniu z uczniami z klas IV–V) gotowością do 

polecania tutoringu innym oraz kontynuacji współpracy z tutorem (por. tabela 41). 

Taka sytuacja zdecydowanie budzi konsternację i winna być w szczególności rozpa-

trywana nie tyleż przez zespół projektowy, wprowadzający do szkół zweryfikowaną 

już wcześniej projakościową zmianę, ile przez uczestników życia szkoły i osoby, 

które mają na to życie wpływ. Z perspektywy Raportu istotnym źródłem wiedzy po-

zostaje analiza otwartych komentarzy uczniów zawarta pod koniec tego podrozdziału.
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Tabela 39. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły… (cd.) 
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3,78 4,30 4,13 3,95 3,62 3,97 3,91 4,11 2,41 3,77 3,11 2,03 4,31 3,91 4,18 3,69 4,21 

N
2
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3,13 3,97 3,53 3,70 2,69 3,60 3,71 3,77 2,74 3,39 2,60 2,61 3,79 3,63 3,73 3,02 3,84 
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1
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 1

0
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3,50 4,31 4,09 3,95 3,36 4,05 3,87 4,18 2,40 3,68 3,06 2,16 4,49 4,17 4,26 3,93 4,45 

N
2
 =
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3
 

3,40 4,06 3,71 3,81 3,25 4,00 3,51 3,79 2,43 3,40 2,68 2,57 4,05 3,79 3,79 3,32 4,11 

Źródło: opracowanie własne. 



 

Tabela 40. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły w klasach VI–VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, z uwzględnieniem etapu badań oraz płci 
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N
1
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9
3
 

3,66 4,27 3,96 3,94 3,59 4,06 3,95 4,07 2,61 3,73 3,34 2,26 4,45 4,17 4,28 3,89 4,30 

N
2
 =
 6

8
4
 

3,47 3,94 3,69 3,76 3,26 3,77 3,66 3,85 2,79 3,40 2,96 2,47 4,13 3,92 3,97 3,39 4,08 

M
 

N
1
 =
 7

9
1
 

3,62 4,12 3,91 3,94 3,56 4,01 3,78 3,98 3,00 3,61 3,48 2,41 4,36 4,05 4,14 3,72 4,21 

N
2
 =
 6

3
9
 

3,36 4,03 3,74 3,77 3,31 3,80 3,58 3,90 2,95 3,47 3,12 2,56 4,08 3,92 3,86 3,37 3,95 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 41. Średnie oceny uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum  

w kategoriach podsumowujących tutoring 

Klasa 
Gotowość do polecania 

tutoringu innym uczniom 

Gotowość do dalszej 

współpracy z tutorem 

Gotowość do współpracy 

z innym tutorem 

VI (N = 574) 3,90 4,02 2,63 

VII (N = 624) 3,67 3,76 2,45 

II G (N = 62) 3,40 3,73 2,44 

III G (N = 63) 3,59 3,57 2,67 

Źródło: opracowanie własne. 

Biorąc pod uwagę powyższe, z perspektywy analiz statystycznych – szkoła dla 

tej grupy uczniów przestaje być miejscem wypełnionym satysfakcją, przestrzenią 

dla osobistego rozwoju. Potwierdzają to wykonane obliczenia testu U Manna- 

-Whitneya nad danymi dotyczącymi oceny klimatu placówki i zastosowanego tu tu-

toringu. Wśród wykonanych zestawień poszukujących różnic istotnych statystycz-

nie, wskazujących na pozytywną zmianę nastawienia uczniów do szkoły (również 

w odniesieniu do relacji tutorskiej), bez względu na typ placówki, jej umiejscowie-

nie, rodzaj wdrożenia, zaangażowanie dyrektorów i tutorów w projekcie, płeć 

uczniów, ich przynależność do danej klasy bądź też parametry środowiska wskaza-

ne przez dyrekcję – nie znaleziono żadnych. Z drugiej strony pojawiła się znacząca 

liczba wskazań sugerujących istotne pogorszenie klimatu szkoły, a przy tym po-

strzeganie samego tutoringu. Ten globalny spadek „notowań” szkoły u uczniów 

dodatkowo podkreślają wartości przyjmowanych przez nich w trakcie roku szkol-

nego postaw – twórczej lub strategii pasywnych, oraz pozycje życiowe, których 

średnie zostały zilustrowane w poniższych tabelach. Odnosząc się w pierwszej ko-

lejności do analizy form postawy twórczej i pasywności zaobserwowanej  

z uwzględnieniem klasy i płci uczniów (tabela 42 i 43), można stwierdzić, że  

w trakcie roku szkolnego spada obecność tych pierwszych, a rośnie drugich, co zo-

stało potwierdzone wynikami testu nieparametrycznego U Manna-Whitneya. 
Podczas gdy w grupie uczniów z klas IV i V (z uwzględnieniem płci) wśród 

form postawy twórczej w trakcie roku szkolnego w znaczący sposób wyodręb-

nił się nonkonformizm, w przypadku starszej młodzieży nie dostrzeżono żad-

nych istotnych wzrostów w tym obszarze, odnotowując bądź to różnice nie-

istotne statystycznie, bądź spadki. Dla lepszego zilustrowania sytuacji badanych 

– kluczowe zdają się być realizowane przez nich strategie pasywne. Warto tu 

odnotować, że w klasach VI (N1 = 629, N2 = 574) w II etapie badań wzrosła 

bierność (U = 197 167,500, p = 0,005, Mrang1 = 575,54, Mrang2 = 631,00) oraz agre-

sja (U = 198 468,500, p = 0,003, Mrang1 = 573,47, Mrang2 = 633,26). W klasach VII 

(N1 = 764, N2 = 624) z kolei pod koniec badań w istotnie większym stopniu 

ujawniło się niepohamowanie (U = 223 572, p = 0,046, Mrang1 = 713,87, Mrang2 = 
670,79). Z kolei to, co budzić może pewne zaskoczenie – ogółem, wśród 

uczniów ze szkół znajdujących się w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, 
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(N1 = 199, N2 = 148) na koniec roku szkolnego zmniejszyła się niezdolność  

(U = 12 491,500, p = 0,015, Mrang1 = 185,23, Mrang2 = 158,90). Biorąc te dostrze-

żone różnice pod uwagę, można stwierdzić, że trudno je interpretować tylko  

z perspektywy jednego czynnika, jakim było wdrożenie tutoringu. W przypadku 

tej grupy badanych uczniów mamy do czynienia z nałożeniem się wielu czynni-

ków, m.in. zmiany związanej z przekształceniami szkoły, w tym przypadku li-

kwidacją gimnazjum, która spowodowała konieczność szybkiego dostosowania 

się do nowych warunków. Do tego dochodzi specyfika okresu rozwojowego 

związanego z kryzysem tożsamości, w trakcie którego młodzież musi dokony-

wać licznych wyborów pomiędzy istotnymi alternatywami. Wdrożenie tutorin-

gu było kolejną zmianą, do której musieli zaadaptować się zarówno uczniowie, 

jak i nauczyciele, którzy dopiero stawali się tutorami. W związku z tym, brak 

wzrostu jakiegokolwiek czynnika postawy twórczej uczniów może świadczyć  

o pewnego rodzaju buncie wobec szkoły jako placówki narzucającej coraz to 

nowe rzeczy do realizowania, wpływających na rekonstrukcję własnych planów 

życiowych. Taka postawa będzie się też przekładać, z jednej strony, na bierność 

lub z drugiej – na agresję, albo też ewentualnie na podejmowanie bezcelowych 

działań tylko po to, aby rozładować zbyt duże napięcie towarzyszące wprowa-

dzaniu zmian (niepohamowanie). Jedyny pozytywny aspekt, jakim jest zmniej-

szenie poziomu stosowania niezdolności, będącej swego rodzaju autoagresją, 

przez uczniów pochodzących z dużych miast, może świadczyć na korzyść spo-

tkań tutorskich, dzięki którym uczniowie ci poczuli się zauważeni i docenieni 

przez tutora w dość anonimowym środowisku dużego miasta i dużej szkoły, co 

spowodowało u nich wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości. 

Tabela 42. Postawa twórcza i strategie pasywne uczniów w klasach VI–VII szkoły podstawowej 

oraz II i III gimnazjum, z uwzględnieniem etapu badań 

Klasa 

Postawa twórcza Strategie pasywne 
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Klasa VI 
N1 = 629 3,63 3,80 3,43 3,08 3,84 3,00 2,93 2,94 2,51 2,51 

N2 = 574 3,58 3,73 3,22 3,11 3,66 3,17 3,05 3,03 2,71 2,60 

Klasa VII 
N1 = 764 3,63 3,86 3,27 3,28 3,69 3,27 3,08 3,24 2,78 2,62 

N2 = 624 3,46 3,77 3,06 3,33 3,60 3,27 2,98 3,11 2,73 2,55 

Klasa IIG 
N1 = 91 3,70 4,00 3,29 3,40 3,67 3,33 2,93 3,32 2,96 2,55 

N2 = 62 3,46 3,80 3,03 3,38 3,48 3,50 3,19 3,44 2,79 2,62 

Klasa IIIG 
N1 = 100 3,50 4,15 3,19 3,69 3,76 3,34 2,96 3,28 2,78 2,54 

N2 = 63 3,50 3,87 3,12 3,52 3,62 3,47 3,02 3,35 3,02 2,59 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 43. Postawa twórcza i strategie pasywne uczniów klas IV i V, z uwzględnieniem płci  

i etapu badań 
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K 
N1 = 793 3,60 3,79 3,31 3,08 3,81 3,15 2,99 3,15 2,60 2,66 

N2 = 684 3,49 3,71 3,10 3,13 3,65 3,21 3,03 3,12 2,66 2,66 

M 
N1 = 791 3,65 3,93 3,35 3,39 3,69 3,20 3,02 3,11 2,77 2,47 

N2 = 639 3,53 3,81 3,17 3,37 3,59 3,29 3,02 3,08 2,83 2,49 

Źródło: opracowanie własne. 

Uzupełnieniem powyższego obrazu jest analiza danych wskazująca na ak-

tywność postaw życiowych badanych uczniów. Te tradycyjnie już w pierwszej 

kolejności prezentowane są w zbiorze zebranych podczas I i II etapu badań 

średnich, z uwzględnieniem klasy i płci badanych (tabele 44 i 45). 

Tabela 44. Postawy życiowe badanych uczniów klasach VI–VII szkoły podstawowej i II–III gimnazjum 

Klasa Ja OK – Ty OK 
Ja OK –  

Ty nie OK 

Ja nie OK –  

Ty OK 

Ja nie OK –  

Ty nie OK 

VI 
N1 = 629 3,45 2,00 1,50 1,05 

N2 = 574 3,27 2,18 1,46 1,09 

VII 
N1 = 764 3,49 2,10 1,38 1,03 

N2 = 624 3,36 1,95 1,64 1,05 

II G 
N1 = 91 3,56 2,46 1,15 0,82 

N2 = 62 3,35 1,92 1,50 1,23 

IIIG 
N1 = 100 3,78 2,07 1,28 0,87 

N2 = 63 3,37 2,21 1,25 1,17 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 45. Postawy życiowe badanych uczniów klasach VI–VII szkoły podstawowej i II–III 

gimnazjum, z uwzględnieniem płci 

Płeć Ja OK – Ty OK 
Ja OK –  

Ty nie OK 

Ja nie OK –  

Ty OK 

Ja nie OK –  

Ty nie OK 

K 
N1 = 793 3,66 1,98 1,40 0,96 

N2 = 684 3,41 2,04 1,54 1,00 

M 
N1 = 791 3,34 2,17 1,41 1,08 

N2 = 639 3,22 2,08 1,53 1,17 

Źródło: opracowanie własne. 
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Jak można zauważyć zarówno w zestawieniu prezentującym podział bada-

nych na klasy, jak i płeć, dominującą pozycją życiową (obecną jednak z uwagi 

na wskazane tu wartości na średnim poziomie) jest pozycja „Ja jestem OK – Ty 

jesteś OK”, w mniejszym stopniu „Ja jestem OK – Ty nie jesteś OK”. Pozostałe 

są zdecydowanie rzadziej dostrzegalne. Tym jednak, co zasługuje na uwagę, 

jest to, iż w drugim etapie badań średni poziom pozycji „Ja jestem OK – Ty je-

steś OK” spada na korzyść pozostałych trzech. Zatem badani respondenci  

w mniejszym stopniu obdarzają siebie bądź swoje otoczenie akceptacją i uzna-

niem wartości, co dodatkowo podkreśla opisywany już spadek ich satysfakcji  

z obecności w szkole. W klasie VI (N1 = 629, N2 = 574) dostrzeżono istotnie 

zwiększoną obecność pozycji Ja+Ty− (U = 193 165,500, p = 0,032, Mrang1 = 
581,90 Mrang2 = 624,03). Analogicznie w klasie VII (N1 = 764, N2 = 624), gdzie 

wzrosła obecność pozycji Ja+Ty− (U = 221 721,500, p = 0,022, Mrang1 = 716,29, 

Mrang2 = 667,82), ale także Ja−Ty+ (U = 255 562, p = 0,017, Mrang1 = 671,99, 

Mrang2 = 722,05). W klasie II gimnazjum (N1 = 91, N2 = 62) pod koniec roku 

szkolnego istotnie bardziej obecnymi okazały się pozycje Ja+Ty− (U = 2279,  

p = 0,040, Mrang1 = 82,96, Mrang2 = 68,26) oraz Ja−Ty− (U = 3462, p = 0,012,  

Mrang1 etapu = 69,96, Mrang2 = 87,34).  

Oczywiście, biorąc pod uwagę powyższe, nasuwać się może myśl, iż jedną 

z przyczyn zaistniałego obrazu jest wiek rozwojowy uczniów przypisany na 

okres wczesnej adolescencji, wskazującej na bunt tej grupy wiekowej odnoszą-

cy się do autorytetów i instytucji (por. I. Obuchowska 2000, s. 178). W tej per-

spektywie ważna okazuje się analiza zawartych w wypełnionych kwestionariu-

szach odpowiedzi uczestników badań na pytania otwarte: „Co dała Ci współ-

praca z Twoim tutorem?” oraz „Co sądzisz o tutoringu w swojej szkole?”. Na 

pytania te udzieliło odpowiedzi 1116 uczniów klas VI, VII oraz klas II i III 

gimnazjum, którzy nieco gorzej ocenili tutoring niż ich młodsi koledzy i kole-

żanki z klas IV i V. Mimo to i tak w większości uczniowskich opinii (62,1%) poja-

wiło się zadowolenie ze spotkań z tutorem oraz wprowadzenia tutoringu do ich 

szkoły. Mieszane uczucia miało w tej kwestii 18,6% badanych, a 16,8% oceniło tu-

toring negatywnie. Dla 2,5% uczniów problemem była odpowiedź na te pytania, 

ponieważ nie realizowali tutoringu albo odbyli tylko 1–2 spotkania z tutorem.  

W pozytywnych wypowiedział pojawiało się kilka wątków, które pokazy-

wały, co jest cennego w spotkaniach tutorskich. Najczęściej pojawiającym się 

czynnikiem świadczącym na korzyść tutoringu była możliwość rozmowy i wy-

gadania się. Oto przykłady: 

Wygadanie się, porozmawianie z kimś starszym od siebie. 

Moim zdaniem jest potrzebny, ponieważ można porozmawiać z tutorem o różnych rze-

czach lub wygadać się i wiedzieć, że tutor tego nikomu nie powie. 

Rozmowa i dobry czas:) 

Mogłem szczerze porozmawiać z dorosłym. 
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Wsparcie, to, że mogłam porozmawiać z nim o wszystkim. 

Mogę porozmawiać z nim na poważniejsze tematy, których nie rozumieją jeszcze moi 

rówieśnicy, rozumie mnie oraz pomaga mi realizować moje pasje. 

Ponadto pojawiły się wątki podobne jak w wypowiedziach uczniów z klas 

IV i V, czyli większa pewność siebie, otwartość, realizowanie pasji i rozwój, 

poznawanie mocnych i słabych stron, umiejętność radzenia sobie z problemami, 

też tymi edukacyjnymi (np. lepsze oceny), oraz budowanie relacji z tutorem  

i rówieśnikami. Pojawił się też nowy wątek związany z pomocą w wyborze 

przyszłego zawodu, co wydaje się uzasadnione w tym okresie rozwojowym. 

Odnosząc się do wypowiedzi ambiwalentnych i negatywnych tej grupy 

uczniów – wyraźnie pojawiła się tu kwestia organizacji i sposobu realizacji tu-

toringu w szkole; to, że spotkań było zbyt mało lub/i zbyt krótko trwały: 

Pomysł jest dobry, ale źle zorganizowany. 

Nawet fajna rzecz, ale jeden tutor ma za dużo podopiecznych i nie ma czasu na spotkania. 

Mamy rozmowy z tutorami dwa razy na rok, więc raczej mi nic nie dała ta „Współpraca 

z Tutorem”. 

Biorąc pod uwagę to, że miałam jakieś 3 spotkania – to raczej nic. 

Część wypowiedzi odnosiła się do sytuacji, w której uczniowie nie widzieli 

sensu w tutoringu. Z ich punktu widzenia, nie daje on żadnych wymiernych efek-

tów i jest dla nich tzw. stratą czasu. Jest to dodatkowa godzina w szkole, czyli in-

stytucji, której i tak nie lubią, więc tutoring bardziej traktują w kategoriach przy-

musu niż szansy na rozwój. Tego typu podejście można uzasadnić trudami okresu 

dojrzewania i buntem wobec narzuconych przez dorosłych zadań.  

Pomimo pojawiających się krytycznych wypowiedzi (które bezwzględnie 

wskazują na kierunek dalszego rozwoju tej metody pracy z tą grupą młodzieży), 

ogólnie rzecz biorąc, tutoring jest przez większość uczniów klas VI, VII oraz 

klas gimnazjalnych postrzegany pozytywnie. Respondenci cenią sobie rozmowy 

z tutorem, widzą wiele korzyści z nich płynących – w sferze rozwoju osobistego 

i w kontekście radzenia sobie z samym sobą i problemami. Ważne jest dla nich 

to, że mogą się zwrócić w różnych sytuacjach do tutora, którego darzą zaufa-

niem. Daje im to poczucie bezpieczeństwa i dodaje pewności siebie w zmaganiu 

z trudami okresu wczesnej adolescencji, w konkretnej rzeczywistości szkół, do 

których uczęszczają. 

6.1.4. Nauczyciele 

Realizowanie działań ewaluacyjnych w szkołach podstawowych wśród na-

uczycieli-tutorów wiązało się z uzupełnieniem przez nich kwestionariuszy prze-

znaczonych specjalnie dla tej grupy badanych, przy czym należy zaznaczyć, że 

same narzędzia były wykorzystane (z drobnymi modyfikacjami) także w grupie 

nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i wychowawców  
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z młodzieżowych ośrodków wychowawczych bądź socjoterapii. Zawierały 

oprócz metryczki określającej płeć, staż pracy, fakt pełnienie wychowawstwa  

i możliwości bycia wybranym przez podopiecznego, także opinie badanych  

o klimacie szkoły, samym wdrożeniu tutoringu, jak również takie dane, które po-

zwalały określić ich postawy twórcze, strategie pasywne oraz pozycje życiowe. Po-

niższe analizy odnoszą do całej grupy nauczycieli-tutorów szkół podstawowych. 

Opisując tę grupę badanych, należy zauważyć, że w pierwszym etapie ewa-

luacji wdrożenia wzięło w nim udział 758 nauczycieli, z kolei w drugim – 687. 

Najczęściej badani wskazywali, że mają powyżej 20 lat stażu zawodowego (do-

tyczyło to ok. 35% z nich), mniej więcej co piaty – co też pokazuje tabela 46 – 

10–15 lat. Z perspektywy pierwszego etapu badań – najmniej liczną grupą byli 

ci, którzy określili, że mają za sobą 5–9 lat pracy. Warto dostrzec, że w grupie 

badanych blisko 90% stanowiły kobiety. 

Tabela 46. Liczebność nauczycieli szkół podstawowych z odniesieniem do ich płci, stażu pracy  

i etapu badań 

Płeć 

Etap 1 Etap II 

Staż pracy w latach 

O
g

ó
łe

m
 

Staż pracy w latach 

O
g

ó
łe

m
 

<
 5

 

5
–

9
 

1
0

–
1

5
 

1
6

–
2

0
 

>
 2

0
 

<
 5

 

5
–

9
 

1
0

–
1

5
 

1
6

–
2

0
 

>
 2

0
 

K
 N 106 76 138 101 239 660 79 92 103 105 228 607 

% z ogółem 14,0% 10,0% 18,2% 13,3% 31,5% 87,1% 11,5% 13,4% 15,0% 15,3% 33,2% 88,4% 

M
 N 25 17 17 18 21 98 15 15 20 12 18 80 

% z ogółem 3,3% 2,2% 2,2% 2,4% 2,8% 12,9% 2,2% 2,2% 2,9% 1,7% 2,6% 11,6% 

O
g

ó
łe

m
 

N 131 93 155 119 260 758 94 107 123 117 246 687 

% z ogółem 17,3% 12,3% 20,4% 15,7% 34,3% 100,0% 13,7% 15,6% 17,9% 17,0% 35,8% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Opisując dalej nauczycieli ze szkół podstawowych, zwrócono uwagę na to, 

czy dotychczas mieli oni możliwość pełnienia funkcji wychowawcy klasowego 

– tu okazało się, że doświadczenie to dotyczyło 84% spośród nich. Badani na-

uczyciele wskazali także, że nieco ponad połowa z nich miała możliwość bycia 

wybranym przez swoich podopiecznych (56%). Wraz z nim najczęściej reali-

zowała tutoring wychowawczo-rozwojowy (57,4% ogółu), z kolei co trzeci re-

spondent wskazał, że realizował tutoring rozwojowy (33,8%), 5,4% spośród 

nich – dydaktyczny, a tylko 3,4% – adaptacyjny. Zatem można przyjąć, że 

większość nauczycieli podczas trwania wdrożenia kontynuowała realizację za-

dań przypisanych wychowawcy klasowemu. 
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c
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z
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m
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<
 5

 N
1
 =
 1

3
1
 

4,54 4,66 4,39 4,32 4,04 4,48 4,79 4,12 4,35 4,45 2,17 4,63 4,50 2,51 3,63 

N
2
 =
 9

4
 

4,51 4,62 4,36 4,27 3,90 4,43 4,77 3,91 4,21 4,38 2,17 4,47 4,34 2,61 3,67 

5
–
9
 N

1
 =
 9

3
 

4,58 4,66 4,32 4,20 4,14 4,41 4,71 4,12 4,32 4,46 2,22 4,51 4,51 2,25 3,66 

N
2
 =
 1

0
7
 

4,52 4,57 4,33 4,25 4,03 4,47 4,74 3,97 4,36 4,33 2,21 4,50 4,52 2,34 3,64 

1
0
–
1

5
 

N
1
 =
 1

5
5
 

4,48 4,55 4,15 4,17 4,08 4,35 4,72 3,83 4,14 4,45 2,17 4,47 4,47 2,26 3,73 

N
2
 =
 1

2
3
 

4,41 4,48 4,00 4,17 4,07 4,33 4,72 3,81 4,04 4,39 2,24 4,39 4,46 2,34 3,70 
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1
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1
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4,45 4,55 4,18 4,15 4,15 4,55 4,74 3,94 4,12 4,37 2,29 4,49 4,53 2,27 3,56 

N
2
 =
 1

1
7
 

4,43 4,47 4,17 4,19 4,01 4,42 4,68 3,92 4,12 4,48 2,24 4,41 4,50 2,28 3,60 

>
 2

0
 N

1
 =
 2

6
0
 

4,52 4,59 4,25 4,18 4,19 4,42 4,75 4,05 4,22 4,46 2,25 4,48 4,67 2,17 3,75 

N
2
 =
 2

4
6
 

4,54 4,57 4,26 4,20 4,22 4,46 4,74 4,09 4,26 4,46 2,26 4,52 4,62 2,37 3,80 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analogicznie jak w przypadku uczniów, istotnym elementem opisu wyni-

ków ewaluacji wdrożenia tutoringu była nie tylko prezentacja badanych na-

uczycieli, ale także ich opinii o klimacie szkoły oraz tutoringu. Te zilustrowane 

w postaci zbioru średnich znajdują się w tabelach 47 i 48. Dokonując wglądu 

we wskazane zbiory, można zauważyć, że w wielu kategoriach nauczyciele po-

zytywnie odnoszą się do klimatu szkoły, przy czym zmiany, które zachodzą 

między poszczególnymi etapami, nie wydają się znaczące, co świadczy o sta-

bilnej opinii badanych o placówkach. Ciekawą tutaj okazuje się informacja, iż 

zdaniem respondentów, w szkołach w większym stopniu przestrzegane są prawa 

ucznia, bądź też dostrzegany jest ich głos – niż głos bądź też prawa nauczyciela. 

To ciekawa obserwacja, która mogłaby być również w przyszłości eksplorowa-

na badawczo – w jakim stopniu, bądź jak dalece nauczyciele sami czują się 

podmiotami szkolnej społeczności? Paradoksalne przecież, patrząc chociażby 

na wyniki ewaluacji wśród starszych uczniów szkół podstawowych, grupa ta 

odbiera swoją szkolną rzeczywistość w zupełnie odmienny sposób. Odnosząc 

się jednak jeszcze do prezentowanych tu średnich, warto spojrzeć, na oceny na-

uczycieli związane z wdrożeniem tutoringu. Tutaj dominują wysokie wartości 

średnich, szczególnie wskazujących na to, iż podopieczny jest dla badanych tu-

torów osobą ważną, ale jednocześnie, że ci są otwarci na relację tutorską. 

Tabela 48. Średnie oceny nauczycieli szkoły podstawowej odnoszące się do wdrażanego tutorin-

gu, z uwzględnieniem etapu badań oraz stażu pracy 

Staż pracy 

w latach 

Bycie ważnym 

dla podopieczne-

go 

Podopieczny 

jako osoba waż-

na 

Szansa na rozwój 

poprzez tutoring 

Otwartość na re-

lację tutorską 

< 5 
N1 = 131 4,36 4,85 4,44 4,86 

N2 = 94 4,36 4,79 4,41 4,82 

5–9 
N1 = 93 4,43 4,90 4,42 4,88 

N2 = 107 4,36 4,83 4,41 4,79 

10–15 
N1 = 155 4,25 4,81 4,19 4,79 

N2 = 123 4,34 4,77 4,19 4,74 

16–20 
N1 = 119 4,37 4,84 4,00 4,83 

N2 = 117 4,33 4,73 4,09 4,71 

> 20 
N1 = 260 4,32 4,90 4,16 4,87 

N2 = 246 4,43 4,90 4,40 4,89 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak zatem powyższy zbiór średnich, odnoszący się jedynie do wskazanego 

etapu badań oraz stażu nauczycieli, wypada w obliczu innych zmiennych? Na 

ile też poprzez ich analizę możliwe jest uchwycenie zmiany? Wykazała to seria 

obliczeń z wykorzystaniem testu nieparametrycznego U Manna-Whitneya. Jed-
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ną z analizowanych zmiennych była tutaj płeć badanych nauczycieli. W tym 

względzie okazało się, że w istotnie większym stopniu szansę na rozwój dzięki 

tutoringowi dostrzegają nauczycielki (U = 213161, p = 0,030, Mrang1 = 614,53 dla 

N1 = 660, Mrang2 = 655,17 dla N2 = 607), podczas gdy u nauczycieli takiej różni-

cy nie zaobserwowano. Podobną zmianę dostrzeżono wśród nauczycieli o co 

najmniej 20-letnim stażu pracy (N = 260, N2 = 246), u których istotnie wzrosło 

poczucie bycia ważnym dla podopiecznego (U = 34959, p = 0,045, Mrang1 = 
242,02, Mrang2 = 265,61), a także przeświadczenie, że tutoring stwarza szansę na 

ich dalszy rozwój (U = 36342, p = 0,004, Mrang1 = 236,72, Mrang2 = 271,23). To 

bardzo ważna informacja, szczególnie w obliczu bogatego doświadczenia za-

wodowego tej grupy badanych, może świadczyć o tym, iż tutoring „odświeża” 

ich warsztat pracy, stając się tym samym ważnym czynnikiem przeciwdziałania 

wypaleniu zawodowemu. Potwierdzają to takie opinie, jak ta:  

[...] moje 30-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej pomogło w pracy tutorskiej, 

gdyż częściowo materiał był mi znany, może rzadziej stosowany, ale łatwiej i szybciej 

wróciłem na właściwe tory pracy, nie tylko w pracy z podopiecznymi”.  

Co ważne, takie różnice nie zostały stwierdzone wśród badanych z mniej-

szym stażem pracy. Wykonanie wskazanego testu wskazało również na inną 

ważną istotną różnicę. Okazuje się bowiem, że wśród nauczycieli pełniących 

funkcję wychowawcy klasowego (N1 = 623, N2 = 580) – stanowiących ponad 

80% wszystkich badanych – z jednej strony w ciągu roku szkolnego istotnie 

spadło przekonanie, że podopieczny jest osobą ważną (U = 172737, p = 0,027, 

Mrang1 = 614,73, Mrang2 = 588,32), z drugiej – wzrosło postrzeganie szansy na 

rozwój dzięki tutoringowi (U = 193637, p = 0,019, Mrang1 = 581,19, Mrang2 = 
624,36). Patrząc na paradoks tej sytuacji, nie dotyczy ona w żadnym stopniu 

nauczycieli niepełniących funkcji wychowawcy klasowego, a zatem dotyka tej 

grupy badanych, która jest dodatkowo obciążona obowiązkami. I to one wła-

śnie, jak się wydaje, mogą decydować o spadku postrzegania podopiecznych ja-

ko osób ważnych dla tutora. Taką interpretację może także sugerować znaczna 

liczba komentarzy wskazujących na brak czasu na realizację tutoringu, albo 

bezpośrednio realizację jednocześnie funkcji wychowawcy klasy i tutora grupy 

podopiecznych. Te aspekty zawierają się w jednej z podsumowujących wypo-

wiedzi tutora:  

Zbyt duże wymagania: nauczyciel musi być jednocześnie wychowawcą i tutorem (dla 

innej grupy uczniów). Praca wychowawcy wiąże się z ogromem pracy (ciągłe problemy 

w klasie, rozmowy z rodzicami, papiery, itp.). Kiedy wiec znaleźć czas na rozmowę  

z podopiecznymi jako tutor – tym bardziej, że nie wiąże się to z żadną gratyfikacją. Ta 

sytuacja rodzi frustrację i odbiera motywację do pracy. Presja i oczekiwania ze strony 

dyrekcji są duże. A to z kolei prowadzi do sytuacji, w której wszystko robi się byle jak, 

by tylko zrobić i zdążyć na czas.  

Wskazaniem na zaistnienie takiego stanu rzeczy okazuje się, również za-

znaczany przez badanych, brak możliwości wyboru tutora przez podopiecznego 
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(U = 50286,500, p = 0,049, Mrang1 = 335,99 dla N1 = 333, Mrang2 = 317,65 dla  

N2 = 320). Dla nauczycieli możliwość wyboru przez podopiecznego oznacza 

jednocześnie szansę na własny rozwój dzięki tutoringowi (U = 84427,500,  

p = 0,027, Mrang1 = 381,35, Mrang2 = 414,05). Ta informacja stanowi rekomendację 

do tego, aby starać się zapewniać w szkołach przestrzeń wyboru, która jest 

ważna tak dla nauczycieli, jak i dla uczniów.  

Odnosząc zebrane dane do innych zmiennych, dostrzeżono w II etapie ba-

dań, że w grupie nauczycieli ze szkół podstawowych, z miast mających poniżej 

100 tys. mieszkańców, mają oni w istotny sposób większe poczucie bycia waż-

nym dla swoich podopiecznych niż na początku wdrożenia (U = 10021,  

p = 0,009, Mrang1 = 121,97 dla N = 144, Mrang2 = 144,13 dla N2 = 119). Ta sytuacja 

nie została zaobserwowana w szkołach wiejskich lub tych położonych w więk-

szych miastach. Być może zatem badani z tej grupy, podczas niespełna roczne-

go wdrożenia, dostrzegli wśród uczniów z tych środowisk szczególną potrzebę 

posiadania wsparcia ze strony dorosłego. Co ciekawe, odnosząc się do zadekla-

rowanych przez dyrektorów szkół zmiennych, tam, gdzie dyrektorzy wskazali, 

że szkoła funkcjonuje we wspierającym ją środowisku, nauczyciele przyznali  

w II etapie badań, że widzą istotnie większą szansę na rozwój dzięki tutoringo-

wi (U = 28958, p = 0,042, Mrang1 = 218,64 dla N1 = 231, Mrang1 = 241,51 dla  

N2 = 228). Z kolei w sytuacji wskazanego przez dyrekcję występowania pro-

blemów wychowawczych w szkole, w grupie nauczycieli (N1 = 109, N2 = 98)  

w ciągu roku szkolnego istotnie spadły: poczucie bezpieczeństwa  

(U = 4646,500, p = 0,045, Mrang1 = 110,37, Mrang2 = 96,91), uważność na ich głos 

(U = 4364, p = 0,013, Mrang1 = 112,96, Mrang2 = 94,03), poczucie bycia docenianym 

(U = 4322,500, p = 0,010, Mrang1 = 113,34, Mrang2 = 93,61), ale także możliwość 

realizowania własnych pomysłów (U = 4263,500, p = 0,004, Mrang1 = 113,89, 

Mrang2 = 93,010). Sporadyczne występowanie problemów wychowawczych dla 

nauczycieli oznaczało wzrost szansy na rozwój dzięki tutoringowi (U = 30188,  

p = 0,028, Mrang1 = 222,75 dla N1 = 250, Mrang2 = 247,98 dla N2 = 218), a ich zu-

pełny brak – lepszą komunikację z rodzicami (U = 6283,500, p = 0,043,  

Mrang1 = 98,16 dla N1 = 105, Mrang2 = 112,84 dla N2 = 105). Założyć zatem można, 

że tutoring w dłuższej perspektywie będzie przyczyniał się do zmniejszenia na-

tężenia występowania problemów wychowawczych, poprzez wspieranie budo-

wania dobrego klimatu szkoły. Wynika to z tego – patrząc na powyższe analizy 

– że odbudowanie poczucia bezpieczeństwa, poprzez chociażby wsłuchiwanie 

się w głos nauczycieli, wymaga czasu wykraczającego poza roczną innowację. 

Dokonując dodatkowo pewnego spuentowania powyższych rozważań w odnie-

sieniu do tych, które czynione były w grupie uczniów szkół podstawowych, 

można przyznać, że w grupie nauczycieli dostrzeżono znacznie mniejszą liczbę 

jednocześnie występujących różnic istotnych statystycznie łączących kategorie 

klimatu szkoły z tymi, które wiązały się z tutoringiem. Być może dla uczniów 

tutoring w większym stopniu w czasie roku szkolnego stał się stałą częścią 
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szkolnej rzeczywistości, podczas gdy przez nauczycieli traktowany był jako 

roczna innowacja pedagogiczna. Na to w pewien sposób może wskazywać niż-

sza, niż w przypadku innych średnich ocen nauczycieli, odnoszących się do tu-

toringu, średnia ocena ich gotowości do dalszej współpracy z podopiecznymi, 

wynosząca 4,11 (tabela 49). 

Tabela 49. Średnie oceny nauczycieli szkół podstawowych w kategoriach podsumowujących tutoring 

  
Gotowość do polecania 

tutoringu innym 

Gotowość do dalszej 

współpracy z pod-

opiecznym 

Gotowość do współpra-

cy z innym podopiecz-

nym 

Nauczyciele SP 

(N = 687) 
4,28 4,11 3,80 

Źródło: opracowanie własne. 

Wartościowym uzupełnieniem powyższego obrazu jest analiza danych od-

noszących się do postaw twórczych, strategii pasywnych i pozycji życiowych 

nauczycieli. Te – tradycyjnie już w przyjętym opisie – ilustruje tabela 50
58

 za-

wierająca średnie wartości wyliczone z uzyskanych danych, odniesione do stażu 

pracy nauczyciel i oczywiście etapu realizowanych badań. 

Najwyższe wartości średnich ilustrujących przejawy postawy twórczej do-

tyczą tolerancji dla wieloznaczności oraz otwartości i ciekawości poznawczej 

nauczycieli, najmniejsze z kolei – koncentracji na zadaniu i nonkonformizmu, 

który przecież okazał się szczególnie istotny dla uczniów klas IV. Takie warto-

ści – biorąc pod uwagę osobiste komentarze nauczycieli, nierzadko obrazujące 

ich szkolną rzeczywistość – mogą świadczyć o gotowości na zmianę i chęci po-

dejmowania nowych wyzwań, postawie nastawionej na współpracę z drugą 

osobą, opartej na wzajemnym szacunku i tolerancji innych poglądów, co tłuma-

czyłoby wysoki poziom pierwszych dwóch elementów postawy twórczej. Jed-

nocześnie pasują one do cech charakteryzujących osoby podejmujące się roli tu-

tora. Natomiast niski poziom koncentracji na zadaniu i nonkonformizmu może 

wynikać z trudności, jakie napotkali tutorzy w realizacji tutoringu (o czym rów-

nież wspominają w komentarzach), związanych np. ze zbyt dużą liczbą pod-

opiecznych, nadmiernym obciążeniem czasowym, wielością pełnionych  

w szkole obowiązków, co nie pozwalało na pełne zaangażowanie się w pracę  

z każdym podopiecznym i jednocześnie blokowało spontaniczność, a sprzyjało 

popadaniu w rutynę, która wspomaga szybsze wykonywanie obowiązków. War-

                                                 
58  W prezentowanej tu tabeli (jak i w analogicznych tabelach zawartych w opisach efektów ewa-

luacji innych grup badanych) znajduje się kompilacja danych zebranych z dwóch narzędzi ba-

dawczych, wskazujących na twórczoś i pasywność, a także postawy życiowe beneficjentów 

projektu. Z uwagi na różną budowę tych narzędzi, prezentowane średnie w przypadku pierw-

szego narzędzia oscylują w obrębie skali 1–5, a drugiego 1–8 (1–6 w przypadku badanych  

z MOW-ów i MOS-ów). 
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to także uwzględnić, iż w znacznie mniejszym stopniu przez nauczycieli wska-

zywane były przyjmowane przez nich strategie pasywne. Najwyższe średnie 

uzyskały nadadaptacja i niezdolność, a zatem te strategie, które utrudniają na-

uczycielom realizację własnych celów, w zamian za realizację czyichś oczeki-

wań, oraz wywołują poczucie braku własnych sił na ukończenie zakładanych 

zadań, co wydaje się łączyć z niskim poziomem niezależności i koncentracji na 

zadaniu, które ujawniły się w analizie postawy twórczej. Na tym tle wyróżniają 

się wysokie wartości postawy „Ja jestem OK, Ty jesteś OK”, a zatem tej, która 

przyjmuje z akceptacją siebie i innych wokół, szczególnie że jej aktywność ro-

śnie nieznacznie we wszystkich wskazanych grupach nauczycieli, z wyjątkiem 

tych, którzy mają najmniejszy staż pracy.  

Tabela 50. Postawa twórcza, strategie pasywne i pozycje życiowe nauczycieli szkół podstawo-

wych z uwzględnieniem ich stażu pracy i etapu badań 
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<
 5

 N1 = 131 4,31 4,49 3,81 3,71 4,27 2,51 2,84 2,28 2,10 2,74 6,40 0,76 0,52 0,32 

N2 = 94 4,19 4,51 3,83 3,81 4,27 2,58 2,84 2,46 2,11 2,77 5,81 1,05 0,73 0,40 

5
–

9
 N1 = 93 4,28 4,52 3,85 3,85 4,34 2,36 2,71 2,17 1,91 2,67 6,02 1,17 0,56 0,25 

N2 = 107 4,28 4,48 3,75 3,80 4,33 2,40 2,62 2,17 2,00 2,74 6,06 1,21 0,40 0,33 

1
0

–
1

5
 

N1 = 155 4,30 4,53 3,84 3,88 4,36 2,28 2,77 2,08 1,97 2,70 6,17 1,10 0,43 0,30 

N2 = 123 4,25 4,55 3,85 3,86 4,33 2,36 2,79 2,13 2,02 2,85 6,35 1,02 0,45 0,18 

1
6

–
2

0
 

N1 = 119 4,23 4,48 3,77 3,81 4,33 2,20 2,83 2,03 2,02 2,80 5,99 1,24 0,52 0,25 

N2 = 117 4,25 4,51 3,79 3,84 4,35 2,36 2,76 2,12 1,99 2,71 6,16 1,11 0,43 0,30 

>
 2

0
 N1 = 260 4,38 4,64 4,02 3,93 4,45 2,18 2,82 1,99 1,91 2,92 6,31 1,05 0,37 0,27 

N2 = 246 4,39 4,56 3,98 3,94 4,45 2,30 2,75 2,04 1,89 2,82 6,27 1,08 0,34 0,31 

Źródło: opracowanie własne. 

Analogicznie jak w przypadku analizy danych klimatu szkolnego, zebrane 

wartości zostały dodatkowo poddane obliczeniom pozwalającym na stwierdze-

nie, czy istnieją różnice istotne statystycznie, wskazujące na obecność zmiany  

w II etapie procedury ewaluacyjnej. Mimo odniesienia ich do szeregu różnych 

zmiennych, różnic nie dostrzeżono jednak wiele. Te dotyczyły m.in. stażu, 
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gdzie potwierdziło się, że istnieje istotny spadek postawy „Ja jestem OK, Ty je-

steś OK” w grupie nauczycieli o stażu niższym niż 5 lat (U = 5229,500,  

p = 0,049, Mrang1 = 120,08 dla N1 = 131, Mrang2 = 94 N2 = 94), zaobserwowano 

także istotny spadek aktywności postawy „Ja nie jestem OK, Ty jesteś OK”  

w grupie nauczycieli o stażu między 5 a 9 lat (U = 4177,500, p = 0,021, Mrag1 = 
109,08 dla N1 = 93, Mrang2 = 93,04 dla N2 = 107), choć obliczenia nie wskazały  

w tej grupie istotnego wzrostu aktywności innej pozycji życiowej. To, co jednak 

wydaje się szczególnie ważne, z perspektywy rekomendacji projektu WCM, to 

wzrost bierności jako jednej ze strategii pasywnych, dostrzeżony w trzech przy-

padkach:  

 wśród nauczycieli o stażu pracy wyższym niż 20 lat (U = 35377,500,  

p = 0,037, Mrang1 = 240,43 dla N1 = 260, Mrang2 = 267,31 dla N2 = 246), mimo 

że ta sama grupa wskazała, że tutoring jest dla nich szansą na rozwój, co  

w obliczu bierności może wskazywać, że ci tutorzy odczuwają na co dzień 

w szkole skutki wypalenia zawodowego, zatem tutoring może okazać się 

dla nich znaczącą szansą;  

 wśród nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy klasowego  

(U = 195,781, p = 0,011, Mrang1 = 577,74 dla N1 = 623, Mrang2 = 628,05 dla  

N2 = 580), co dodatkowo podkreśliło ich znaczący wysiłek w realizacji 

wszystkich zadań, do których się zobowiązali; 

 tych nauczycieli, którzy nie doświadczyli możliwości wyboru tutora  

(U = 58399, p = 0,032, Mrang1 = 311,62 dla N1 = 333, Mrang2 = 343,00 dla  

N2 = 320), co może dodatkowo utwierdzać ich w poczuciu braku wpływu, 

wzmacniającym wskazaną tu bierność. 

W tej perspektywie warto powyższe wnioski odnieść jeszcze do „żywych” 

komunikatów, uwag i opinii nauczycieli. Swoimi opiniami na temat własnych 

doświadczeń tutorskich oraz realizacji tutoringu w szkole podzieliło się 541 na-

uczycieli – 
3
∕4 (75,2%) pozytywnie wypowiedziało się w tej kwestii, 22% miało 

większe lub mniejsze wątpliwości co do wprowadzonego wdrożenia, a tylko 

2,8% wypowiedziało się negatywnie. Wśród nauczycieli pozytywnie nastawio-

nych do idei tutoringu można wyróżnić kilka podgrup. Pierwsza to ci, którym 

tutoring bardzo się spodobał jako nowa metoda pracy z uczniem, i chociaż mają 

niewielkie doświadczenie oraz, jak sami określają, niezbyt duże umiejętności, to 

widzą potencjał w tej metodzie i są otwarci na zbieranie nowych doświadczeń 

oraz doskonalenie się w tym zakresie. Oto ich przykładowe opinie: 

W moim odczuciu bycie tutorem dla młodego człowieka to bardzo odpowiedzialne za-

danie i trzeba być dobrze przygotowanym do tej roli, a nie jest to łatwe. Pewnego do-

świadczenia nabrałam, ale tylko kontynuacja da efekty, często wydaje mi się, że jeszcze 

wiele pracy przede mną. 

Jeszcze wiele mi brakuje, ale pierwszy „etap doświadczenia” mam za sobą. 

Uważam, że mimo, iż od prawie roku prowadzę tutoriale, wciąż się uczę. Spotkania  

z moimi podopiecznymi przynoszą mi wiele osobistej oraz zawodowej satysfakcji. Po-
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zwalają mi spojrzeć na uczniów z innej perspektywy, motywuje mnie to do dalszego 

działania. 

Druga grupa to tzw. intuicyjni tutorzy, którym już wcześniej przyświecała 

zasada indywidualnego podejścia do ucznia, albo też szkoła stworzyła warunki 

do tego typu pracy z uczniem, w związku z tym potraktowali szkolenie tutorskie 

jako możliwość odświeżenia wiedzy i zdobycia kolejnych narzędzi do pracy. 

Oto przykładowe wypowiedzi: 

Jest to po prostu moja dotychczasowa praca wychowawcza w rozszerzonym zakresie  

i nazwana. 

Myślę, że zawsze był realizowany, tylko nie był określany jako tutoring. 

Kontynuacja i wzbogacenie mojej pracy wychowawczej. 

Sądzę, że zajmuję się tym, odkąd zostałam wychowawcą około 10 lat temu. 

Kolejna grupa przekonała się do tutoringu, bo widzi korzyści z niego płyną-

ce – dla uczniów, nauczycieli i szkoły jako placówki. Zauważyli, że podczas 

wdrożenia zmieniły się relacje, stały się one bardziej bliskie, otwarte, nastawio-

ne na dialog. Praca z uczniem przyniosła respondentom satysfakcję, spełnienie 

zawodowe, pozwoliła na rozwój obu stron. 

W tym roku liczba zachowań agresywnych dzieci w szkole jest mniejsza niż w latach 

ubiegłych. 

Tutoring w mojej szkole zmienił podejście nauczycieli do uczniów. Z moich obserwacji 

wynika, że relacje między nauczycielami a uczniami poprawiły się, stały się bardziej 

życzliwe, ludzkie. 

Tutoring w mojej szkole daje widoczne efekty. Jest to doskonałe narzędzie pracy  

z uczniami, budowania dialogu i koncentracji na uczniu. 

Nie wiem, czy jest to zbieg okoliczności, ale w bieżącym roku było o wiele mniej pro-

blemów wychowawczych.  

Tutoring w mojej szkole wyzwolił dodatkową aktywność u wielu wychowanków, co 

wpłynęło na ich rozwój i utrwaliło wiarę we własne możliwości. 

Uważam, że jest to bardzo rozwojowe dla mnie samej. 

Nauczyciele, którzy mieli mieszane uczucia co do wdrożenia tutoringu, po-

zytywnie wypowiadali się o swoich doświadczeniach w nawiązywaniu relacji  

z uczniami i pracy z nimi, ale jednocześnie zwracali uwagę na to, że są zbyt ob-

ciążeni pracą, ponieważ mają za dużo podopiecznych. Ponadto zwracali uwagę, 

że tutoring powinien być tylko dla chętnych nauczycieli, którzy „czują” tę ideę, 

jak i dla chętnych uczniów, którym spotkania tutorskie są potrzebne. Widzieli 

oni zarówno plusy, jak i minusy bycia tutorem. Natomiast te osoby, które miały 

negatywny stosunek, wskazywały przede wszystkim na trudności związane  

z pracą tutora, takie jak: za dużo podopiecznych, brak sal na spotkania, zbyt du-

że obciążenie pracą, brak zaangażowania ze strony uczniów. 
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Kończąc analizę wypowiedzi nauczycieli szkół podstawowych, warto zwró-

cić uwagę na wątek logistyczno-organizacyjny, związany z planowaniem i re-

alizacją spotkań, który dość często pojawiał się w wypowiedziach, i to nieza-

leżnie od rodzaju opinii, jaką nauczyciele wyrażali na temat tutoringu. Różnicą 

był tylko nacisk położony na tę kwestię – jeśli była to wypowiedź osoby pozy-

tywnie nastawionej do tutoringu – wtedy był to element dodatkowy, jedynie za-

sygnalizowany, natomiast przy wypowiedzi osoby mniej zadowolonej lub na-

stawionej negatywnie – był mocno podkreślany. Można powiedzieć, że problem 

organizacji spotkań (zapewnienia odpowiedniego miejsca i czasu) był jedną  

w głównych bolączek wprowadzania tutoringu. Oznacza to, że bardzo trudno 

jest zaaplikować innowacyjną metodę w sztywną strukturę organizacyjną szko-

ły, głównie z uwagi na konieczność wprowadzenia dużych zmian praktycznych 

w jej funkcjonowaniu. Nie każda placówka potrafiła sobie z tym poradzić na ty-

le dobrze, aby jak najmniej obciążać nauczycieli i uczniów. Była to sytuacja 

bardzo „świeża” – ewaluacja została przeprowadzona niecały rok od wprowa-

dzenia wdrożenia, więc szkoły, tak naprawdę, eksperymentowały w kwestiach 

organizacyjnych, będąc dopiero w trakcie wypracowywania systemu pracy, któ-

ry byłby najwłaściwszy dla danej placówki. Teraz, po rocznych doświadcze-

niach, będzie czas na refleksje i dokonywanie modyfikacji, które z pewnością 

usprawnią funkcjonowanie i realizację tutoringu, tym bardziej że wiele nauczy-

cielskich głosów wyrażało chęć kontunuowania spotkań tutorskich w kolejnym 

roku szkolnym. 

6.1.5. Wnioski 

Biorąc pod uwagę zebrane w szkołach podstawowych dane – tutoring był 

tutaj stosowany najczęściej w formie wychowawczo-rozwojowej bądź  

(w mniejszym stopniu) rozwojowej. Zatem dla tych placówek liczyło się przede 

wszystkim wykorzystanie takich zasobów tej metody, które wspierały zadania 

wychowawcze placówek. Na wstępie do niniejszej części zwróciliśmy uwagę, 

że dokonanie wdrożenia tutoringu w szkołach podstawowych było znaczącym 

wyzwaniem, przede wszystkim z uwagi na konieczność dostosowania tej meto-

dy do grupy wiekowej uczniów – rozpiętość rozwojowa była tu największa spo-

śród grona podopiecznych tutorów. Powyżej zaprezentowane wyniki badań 

wskazują, że miało to znaczenie także dla odbioru samego tutoringu przez ba-

danych. Inaczej bowiem oceniali swoich tutorów, a także swoją szkołę, naj-

młodsi uczniowie, a inaczej starsi, co z pewnością wiązało się z różnymi po-

trzebami i doświadczeniami danych grup. Dla pierwszoklasistów nowy świat 

szkoły, w którego poznaniu towarzyszył im tutor, okazał się miejscem rozwoju 

własnych zainteresowań, przestrzenią wzrostu, w której, pomimo upływającego 

roku szkolnego, nie zgasł pierwotny entuzjazm do dalszych działań szkolnych. 

Ta grupa wykazywała w II etapie badań chęć dalszego uczestniczenia w tuto-

ringu, zwracała uwagę na to, że nowa propozycja bardzo im się przydaje, doce-
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niała, że towarzyszy im dostrzegający ich tutor. Reakcja najmłodszych uczniów 

szkół podstawowych sugeruje zatem, że zaproszenie ich do tutoringu może za-

pewniać im lepszy start w edukację, przyczyniać się do pozytywnego odbioru 

samej placówki i dawać nadzieję, że ten obraz utrzyma się w kolejnych latach. 

Co ważne, dotyczy to w szczególności tych uczniów z I klasy, którzy uczą się  

w dużych szkołach. 

Tak pozytywne przyjęcie tutoringu przez pierwszoklasistów okazało się 

wyjątkowe z perspektywy pozostałych uczniów. W znaczący sposób wartość 

tutoringu dostrzegli także trzecioklasiści, szczególnie ze szkół położonych  

w dużych miastach, które kojarzą się z anonimowością, wyobcowaniem, roz-

luźnieniem więzi społecznych. Obecność otwartego i zaangażowanego dorosłe-

go stawała się dla dzieci dużą wartością, być może tym większą, im bardziej 

zbliżał się czas zakończenia edukacji wczesnoszkolnej i rozpoczęcia kształcenia 

przedmiotowego, a zatem zakończenia kontaktu niemalże wyłącznie z jednym 

nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej na rzecz wielu innych. W takiej sytu-

acji obecność tutora jawiła się jako swoista poduszka bezpieczeństwa, która 

mogła pomóc w szybszym zaadaptowaniu do nowej rzeczywistości. 

Zdecydowanie inny odbiór szkoły i tutoringu dostrzeżono wśród 

uczniów ze starszych klas. Następował tutaj znaczący spadek w ocenie klimatu 

placówek oraz ogólnej jakości funkcjonowania w nich uczniów, przy czym naj-

bardziej krytyczne zdanie wyrażali szósto-, a przede wszystkim siódmoklasiści. 

Od IV klasy szkoła z roku na rok staje się coraz mniej przyjaznym miejscem  

w opinii uczniów, przy czym – z perspektywy poczynionych obserwacji – 

obecność tutoringu może mieć dla badanych duże znaczenie. Dostrzec je można 

w dwóch wymiarach – przy porównaniu ocen kategorii przypisanych do tej me-

tody oraz tych, które odnosiły się do wybranych kategorii klimatu szkół. W tym 

przypadku tutoring oceniany był przez uczniów znacznie lepiej, pokazując, że 

staje się dla nich pewną „zieloną wyspą”, miejscem wyjątkowym, w porówna-

niu z innymi sytuacjami kojarzonymi ze szkołą. Potwierdzają to osobiste ko-

mentarze uczniów, którzy w zdecydowanej większości pozytywnie odebrali 

swoje uczestnictwo we wdrożeniu, zaznaczając, iż relacja z tutorem przyczyniła 

się do doświadczania przez nich większej pewności siebie, otwartości, możli-

wości rozwoju i realizowania swoich pasji, uważniejszego dostrzegania swoich 

mocnych i słabych stron, skuteczniejszego radzenia sobie z problemami, efek-

tywniejszej nauki, bardziej satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami czy oso-

bami dorosłymi. Tutoring stawał się także dla najstarszych uczniów przestrzenią 

poszukiwania własnej drogi zawodowej w przyszłości. 

Analizując dane zebrane wśród starszych uczniów szkół podstawowych, 

dostrzeżono znaczącą dynamikę różnych strategii pasywnych, które wzrastały 

na koniec roku szkolnego, wskazując tym samym stopień zmęczenia i pewnego 

wypalenia w relacjach interpersonalnych w poszczególnych grupach uczniów, 

wyrażającego się np. większym poziomem agresji widocznej w przestrzeni kli-
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matu szkoły, ale także istotnym zmniejszeniem się pozycji „Ja jestem OK – Ty je-

steś OK” wśród uczniów z klasy VI i VII. Na tym tle wyróżnia się jednak istotnie 

wzrastający w II etapie badań jedynie w IV klasie przejaw postawy twórczej, ja-

kim jest nonkonformizm. Jego pojawienie się konkretnie w tej grupie stanowić mo-

że znaczące światło dla wdrażających tutoring w szkołach podstawowych. Co bo-

wiem oznacza nonkonformizm? To przejaw uczniowskiej autonomii, poszukiwania 

siebie, niezależności w myśleniu i działaniu, podejmowania niecodziennych wy-

zwań, które służą ich rozwojowi, przy silnej mobilizacji wewnętrznej. Obecność 

nonkonformizmu staje się zatem paliwem do efektywnego wykorzystywania zaso-

bów szkoły, w czym pomocny może okazać się tutor. Tutaj jednak dostrzeżono, że 

nonkonformizm miał znaczący związek z możliwością wybrania tutora i realizowa-

nia tutoringu wychowawczo-rozwojowego. Zatem dokonany akt wyboru tutora, 

osoby, który ma pełnić jednocześnie zadania wychowawcy klasowego (tzn. być sta-

le i obligatoryjnie obecna), stanowić może pewien sygnał/początek budzącego się  

w podopiecznym nonkonformizmu. Jak zauważyliśmy – wzrost owej cechy może 

w przyszłości sprowokować wzrost pozostałych przejawów postawy twórczej oraz 

przyczynić się do minimalizacji stosowanych strategii pasywnych. Ważna jest tutaj 

jednak zgoda szkoły na zapewnienie uczniom przestrzeni ujawniającej ich potrzeby 

niezależności, indywidualności i akceptacji. 

Biorąc pod uwagę zebrane dane, można stwierdzić, że dla uczniów liczy się 

„tu i teraz” z tutorem; postrzegają oni tę relację przez pryzmat otwartości tuto-

ra, gotowości do bycia (stąd też krytyczne uwagi w momencie braku tej obec-

ności i gotowości) i budowania więzi. W tym względzie warto zauważyć, że ci 

uczniowie, którzy komunikowali, że spotkania tutorskie nie są im potrzebne, 

doceniali równocześnie, że mogą przydać się innym uczniom. To, co okazywało 

się niezwykle ważne w dużej mierze dla wszystkich uczniów (bez względu na 

klasę), to możliwość wyboru tutora. Ta – jak zauważyliśmy już powyżej – miała 

znaczenie dla wzrostu nonkonformizmu w klasach IV, ale także ogólnego od-

bioru tutoringu przez pozostałych badanych podopiecznych tutorów. Tu istotne 

okazało się, że w szkołach podstawowych w nieco większym stopniu dawano 

możliwość wyboru tutora uczniom starszym niż młodszym, być może zakłada-

jąc, że ta grupa zrobi to z większym rozmysłem. Odnosząc się jednak do ko-

mentarzy tutorów, badaczy czy samych uczniów, takie założenie niekoniecznie 

musiało być zgodne z rzeczywistością, gdyż wybór tutora przez najmłodszych 

uczniów również wiązał się z ich autentycznym namysłem nad tą sytuacją. 

Istotną, dostrzeżoną szczególnie przez najstarszą grupę badanych w szko-

łach podstawowych uczniów, okazała się kwestia organizacji tutoringu i odpo-

wiedniego wprowadzania w jego specyfikę (co było również ważne z perspek-

tywy rodziców uczniów szkół podstawowych, dla których był to największy za-

rzut wobec wdrożenia – por. podrozdział 5.3.4). Wydaje się, że brak wystarcza-

jącej koncentracji na owym wprowadzeniu mógł spowodować zdecydowanie 

mniejszą chęć uczestnictwa, mniejsze zangażowanie się. Zaznaczył to jeden  
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z opiekunów wdrożeń, pisząc, że ostatnie klasy „potraktowały tutoring jako ko-

lejną dodatkową lekcję, która wpisała się w ich przeładowany już plan, jako punkt 

zapalny do konfliktów i buntu”. Z tego wynika, że odpowiednia edukacja/ 

wprowadzenie zmniejsza poziom przymusu i odczucia, że tutoring jest stratą czasu. 

Odnosząc opinie uczniów szkół podstawowych do opinii ich nauczycieli, 

trzeba przyznać dwie rzeczy. Po pierwsze, zdania obu badanych grup w dużej 

mierze są tożsame – dotyczy to np. zasady dobrowolności udziału i wyboru tu-

tora, przekazania odpowiedniej wiedzy o tutoringu i jego organizacji w placów-

ce i posiadania własnego zdania na ten temat – co zawiera się w takim oto ko-

mentarzu jednego z badanych tutorów:  

Mimo wszystko uważam, że w szkole podstawowej tutoring jest mocno ograniczony 

(dzieci nie wiedza, kim chcą być w przyszłości, wiele z nich jest zamkniętych w sobie), 

przyda mi się ta wiedza po prostu w pracy dydaktycznej. 

Po drugie – znaczenie wprowadzanego wdrożenia było większe dla uczniów 

niż nauczycieli. Tutorzy w opiniach dotyczących klimatu szkoły byli raczej sta-

li, dynamicznie odnosząc się w swoich ocenach w trakcie wdrożenia przede 

wszystkim do samego tutoringu. Co ciekawe, to, co ulegało zmianie w obszarze 

klimatu szkoły, to przekonanie, że prawa nauczyciela i głos nauczyciela w pla-

cówkach są mniej ważne niż prawa i głos ucznia. Jak zauważyliśmy, jest to 

swoisty paradoks obcowania ze sobą dwóch światów, które postrzegają swoją 

rzeczywistość gorzej w porównaniu z rzeczywistością innej strony – tu tutorów 

i najstarszych uczniów. Z perspektywy nauczycieli okazało się istotne m.in. 

uaktywnienie się nauczycieli-tutorów z największym stażem pracy, którzy po 

niespełna roku wdrożenia w znacząco większym stopniu, niż pozostali pedago-

dzy, doświadczali bycia ważnymi dla swoich podopiecznych i widzieli w tuto-

ringu szansę na swój dalszy rozwój. Ponadto poczucie bycia ważnym dla pod-

opiecznego wzrosło również w istotny sposób w grupie nauczycieli ze szkół 

znajdujących się w dużych miastach (pow. 100 tys. mieszkańców), co z kolei 

stało się tożsame z opiniami uczniów z klas IV i V. Z pewnością może wzbu-

dzić zaskoczenie sytuacja grupy nauczycieli, którzy mieli doświadczenie pracy 

w charakterze wychowawcy klasowego. Okazało się bowiem, że osoby przyna-

leżące to tej grupy z jednej strony doświadczają istotnego spadku przekonania, 

że są osobami ważnymi dla swoich podopiecznych (co potwierdza dodatkowo 

dostrzeżony u nich wzrost występowania bierności jako jednej ze strategii pa-

sywnych), ale jednocześnie wzrastają w przekonaniu, że mają szansę na rozwój 

dzięki tutoringowi. To zatem pokazuje, że doświadczeni wychowawcy widzą 

potencjał, który niesie ze sobą tutoring, jednocześnie odczuwać mogą niedosyt 

w kontakcie z własnymi podopiecznymi (wynikający z braku czasu, nadmiernej 

liczby uczniów będących pod ich opieką, itp.). Dodatkowo dla nauczycieli waż-

ny okazał się klimat sprzyjający dobrym relacjom w szkole, zarówno tym we-

wnętrznym (wolnym od znaczącej liczby problemów wychowawczych), jak  

i zewnętrznym ze środowiskiem, co zwiększa szansę na zaangażowanie się  
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w tutoring, przyczynia się jednocześnie do ich osobistego rozwoju i samopo-

czucia w placówce.  

Dla nauczycieli – długotrwałych, dojrzałych obserwatorów życia szkoły – po-

przez tutoring, wzmacniające się relacje interpersonalne w kadrze i z uczniami, 

możliwe jest budowanie/odbudowywanie poczucia bezpieczeństwa w placówce. To 

jednak wymaga czasu i adekwatnego zaangażowania dyrektora jako autentycznego 

lidera zmiany. Wielu badanym wdrożenie w szkole podstawowej dało pretekst i na-

rzędzia do bycia jeszcze bardziej uważnym na ucznia – jak zauważył jeden z OW:  

Na pytanie, co daje tutoring dzieciom? kilka tutorek odpowiada: bardzo ważne jest to, co daje 

mnie, nauczycielowi. Zupełnie inaczej poznaję dzieci, zauważam, jak są dla mnie ważne.  

Owa uważność pozwala zatem dostrzec tych uczniów, którzy dotychczas jej 

unikali – uczniów przeciętnych, niewyróżniających się, co staje się z perspek-

tywy efektów tutoringu zasadniczą wartością. 

6.2. Szkoły ponadpodstawowe 

Realizowanie wdrożenia tutoringu w szkołach ponadpodstawowych wiązało 

się z koniecznością współpracy z trzema typami szkół: liceami ogólnokształcą-

cymi, technikami i zasadniczymi szkołami zawodowymi/szkołami branżowymi. 

Niemniej jednak dotychczasowa praktyka stosowania tutoringu wskazywała, że 

ten najczęściej był praktykowany wśród uczniów pochodzących z tej właśnie 

grupy wiekowej (A. Sarnat-Ciastko 2015). Jednorodność rozwojowa uczniów 

stała się także zasobem w działaniach ewaluacyjnych, ponieważ w tym przy-

padku obowiązywały te same narzędzia badawcze, z uwzględnieniem jedynie 

małej adaptacji z uwagi na udział w projekcie maturzystów. W związku z po-

wyższym, poniżej zaprezentowane zostały zbiorcze wyniki analizy danych ze-

branych wśród uczniów i nauczycieli wszystkich szkół ponadpodstawowych, 

oczywiście z uwzględnieniem ich typów. Należy zaznaczyć, że pochodzą one  

z 20 szkół ponadpodstawowych biorących udział w projekcie WCM. 

6.2.1. Uczniowie 

Jak zauważono powyżej, w ewaluacji wdrożenia tutoringu w tej grupie 

uczniów zostało wykorzystane jedno narzędzie, co ważne – tożsame z tym, któ-

re było uzupełniane przez najstarszą grupę uczniów szkół podstawowych. Po-

zwoliło ono wskazać, jak badani oceniają klimat szkoły (w tym doświadczany 

tutoring), jakie są ich postawy twórcze i strategie pasywne oraz pozycje życio-

we. Na wstępie czynionych tutaj rozważań warto określić, że w procedurze 

ewaluacyjnej wzięło udział ogółem 1865 uczniów w I etapie i 1403 w II etapie 

badań. Wśród nich w I etapie największą grupę stanowili uczniowie liceów 

ogólnokształcących (71,8%), następie uczniowie techników (19,4%) i szkół bran-
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żowych (8,8%). Wśród respondentów ponad połowa reprezentowała klasy I, 

25,5% klasy II, 15,5% klasy III i 1,9% klasy IV. Większość respondentów stanowi-

ły kobiety (w pierwszym etapie badań było ich prawie 57%). Zestawienia prezentu-

jące wszystkie dane związane z frekwencją znajdują się w tabelach 51 i 52. 

Tabela 51. Liczebność uczniów ze szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem ich klasy, typu 

szkoły oraz etapu badań 

Klasa 

I etap II etap 

Typ szkoły 
Ogółem 

Typ szkoły 
Ogółem 

LO T SzB LO T SzB 

I 
N 830 167 69 1066 514 162 33 709 

% z ogółem 44,5% 9,0% 3,7% 57,2% 36,6% 11,5% 2,4% 50,5% 

II 
N 299 121 55 475 185 135 77 397 

% z ogółem 16,0% 6,5% 2,9% 25,5% 13,2% 9,6% 5,5% 28,3% 

III 
N 210 39 40 289 191 27 40 258 

% z ogółem 11,3% 2,1% 2,1% 15,5% 13,6% 1,9% 2,9% 18,4% 

IV 
N 0 35 0 35 0 39 0 39 

% z ogółem 0,0% 1,9% 0,0% 1,9% 0,0% 2,8% 0,0% 2,8% 

O
g

ó
łe

m
 

N 1339 362 164 1865 890 363 150 1403 

% z ogółem 71,8% 19,4% 8,8% 100,0% 63,4% 25,9% 10,7% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 52. Liczebność uczniów ze szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem płci, typu szko-

ły i etapu badań 

Płeć 

Etap I Etap II 

Typ szkoły 
Ogółem 

Typ szkoły 
Ogółem 

LO T SzB LO T SzB 

K 
N 873 159 26 1058 608 167 47 822 

% z ogółem 46,8% 8,5% 1,4% 56,7% 43,3% 11,9% 3,3% 58,6% 

M 
N 466 203 138 807 282 196 103 581 

% z ogółem 25,0% 10,9% 7,4% 43,3% 20,1% 14,0% 7,3% 41,4% 

O
g

ó
łe

m
 N 1339 362 164 1865 890 363 150 1403 

% z ogółem 71,8% 19,4% 8,8% 100,0% 63,4% 25,9% 10,7% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Biorąc pod uwagę pozostałe parametry opisujące badaną grupę, należy za-

znaczyć, że 57,2% osób pochodziło z dużych miast powyżej 100 tys. mieszkań-
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ców. Ta sytuacja szczególnie dotyczyła młodzieży licealnej, gdyż uczniowie 

technikum z kolei najczęściej uczyli się w mniejszych miastach (uczniowie 

szkół branżowych w niemalże równym stopniu w obu typach miast). Szkoły, do 

których uczęszczali respondenci, w niemalże równym stopniu były bądź to 

większe (przeznaczone dla grupy powyżej 400 uczniów), bądź mniejsze. Zgod-

nie z deklaracjami badanych uczniów, co trzeci z nich nie miał możliwości wy-

boru swojego tutora, szczególnie dotyczyło to badanych z techników, gdzie ta 

sytuacja odnosiła się do 44,8% uczniów. Pozostałym umożliwiono ów wybór. 

Co ważne, licea ogólnokształcące najczęściej decydowały się na wdrożenie tu-

toringu wychowawczo-rozwojowego (53,5% uczniów), 36,4% z nich wskazało, 

że korzysta z tutoringu rozwojowego, 8,1% dydaktycznego, a 2% adaptacyjne-

go. W przypadku uczniów techników, ci wskazali, że korzystali w niemalże 

równym stopniu z trzech form: wychowawczo-rozwojowej (32,6%), rozwojo-

wej (35,4%) i dydaktycznej (30,9%), przy czym tutoring adaptacyjny dotyczył 

1,1% badanych. W szkole branżowej sytuacja ta wyglądała jeszcze inaczej – 

blisko połowa uczniów (48,2%) została zaproszona do realizacji tutoringu roz-

wojowego, 37,8% dydaktycznego, a 14% – wychowawczo-rozwojowego.  

W przypadku tego typu placówek tutoring adaptacyjny nie był zastosowany. Za-

tem szkoły te w bardzo dużym stopniu zachowały tradycyjne wychowawstwo kla-

sowe, dając możliwość uczestniczenia swoim uczniom (zgodnie z założeniami tych 

form tutoringu) w działaniach dobrowolnych, podkreślając to dodatkowo możliwo-

ścią wyboru tutora, która w tym przypadku dotyczyła aż 70% uczniów. 

Kluczowym elementem prezentowanej analizy jest wskazanie na to, jak 

wyglądała ocena poszczególnych kategorii przypisanych do klimatu szkoły i tu-

toringu, dokonana przez badanych uczniów. W pierwszej kolejności uwzględ-

niona została analiza ich średnich w I i II etapie badań, co prezentuje tabela 53. 
Odnosząc się do powyższego zestawienia, można dostrzec, że w odróżnieniu 

od średnich uzyskanych przez najstarszych uczniów szkół podstawowych – tutaj 

nie ma znaczącej różnicy w ocenach poszczególnych kategorii klimatu szkoły i tu-

toringu. Badani wydają się zdecydowanie lepiej reagować ogólnie na placówkę i to, 

co ona oferuje, o czym świadczą choćby oceny dotyczące zaangażowania jej we 

współpracę ze środowiskiem lokalnym. Warto podkreślić, że porównując średnie 

oceny uczniów z III klas gimnazjum, bądź też klas VII w tych samych kategoriach 

– tu uczniowie szczególnie I klas LO wydają się podchodzić do szkoły z nowym 

otwarciem, dając jej nową szansą, chcąc korzystać z ofiarowanych przez nią zaso-

bów. W kolejnych klasach widać, co prawda, spadek ocen w II etapie badań, ale te 

przyjmują wyższe wartości z kolei na końcu edukacji w klasach III LO oraz IV 

techników. Grupy te wydają się także szczególnie doceniać wartość tkwiącą w tuto-

ringu. Co ciekawe, wyjątkowo pozytywnie współpracę z tutorem oceniają ucznio-

wie szkół branżowych, zwłaszcza I klas, u których w II etapie badań wzrosły wy-

raźnie notowania klimatu szkoły. Obraz ten poszerzają oceny badanych dotyczące 

ich gotowości do podtrzymania tutoringu. Te są najwyższe wśród uczniów liceów 

ogólnokształcących oraz szkół branżowych.  



 

Tabela 53. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem klasy, typu szkoły i etapu badań 
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LO 

N1 = 830 
4,03 4,54 4,48 4,14 3,80 4,31 4,26 4,34 1,87 3,98 3,53 2,04 4,20 4,00 3,96 3,72 4,41 

LO 

N2 = 514 
4,00 4,52 4,42 4,08 3,75 4,14 4,05 4,43 1,76 3,86 3,34 2,17 4,22 4,01 4,00 3,67 4,27 

T  

N1 = 167 
3,95 4,28 4,19 3,96 3,75 4,06 3,99 4,13 2,47 3,90 3,77 2,38 3,91 3,71 3,74 3,57 3,92 

T  

N2 = 162 
3,73 4,08 3,91 3,74 3,28 3,77 3,72 4,14 2,80 3,75 3,33 2,98 3,77 3,64 3,56 3,24 3,67 

SzB  

N1 = 69 
3,72 4,22 4,20 4,13 3,38 4,16 3,86 3,94 2,48 3,70 3,48 2,38 3,75 3,35 3,46 3,42 3,58 

SzB  

N2 = 33 
4,09 4,33 4,09 3,90 3,73 3,73 3,91 3,97 2,67 3,73 3,58 2,94 4,27 4,21 4,18 3,91 3,82 

II 

LO  

N1 = 299 
3,79 4,49 4,25 4,10 3,45 4,20 4,06 4,29 2,00 3,70 3,30 2,15 4,19 4,00 3,99 3,77 4,24 

LO  

N2 = 185 
3,68 4,36 4,06 3,93 3,62 4,05 3,86 4,30 2,13 3,59 3,29 2,50 4,12 3,99 3,97 3,66 4,25 
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II 

T  

N1 = 121 
3,61 4,34 4,13 3,94 3,75 3,95 3,79 4,45 2,31 3,70 3,38 2,76 3,99 3,68 3,78 3,50 3,90 

T  

N2 = 135 
3,50 3,93 3,77 3,68 3,60 3,80 3,44 4,01 2,76 3,38 3,16 3,02 3,81 3,50 3,50 3,24 3,72 

SzB  

N1 = 55 
3,76 4,33 4,04 3,82 3,22 3,96 3,58 3,78 2,65 3,29 3,44 2,58 3,85 3,75 3,75 3,47 3,82 

SzB  

N2 = 77 
4,10 4,25 4,22 3,98 3,79 4,06 3,83 4,05 3,17 3,84 3,68 3,22 4,00 3,95 3,95 3,81 3,90 

III 

LO  

N1 = 210 
3,61 4,36 4,12 3,93 3,10 3,93 3,73 4,23 2,08 3,51 2,82 2,33 4,37 4,11 4,00 3,70 4,31 

LO  

N2 = 191 
3,82 4,40 4,06 3,91 3,34 4,06 3,81 4,36 2,23 3,57 3,08 2,52 4,47 4,23 4,14 3,72 4,37 

T  

N1 = 39 
3,79 4,21 3,95 3,73 2,97 3,87 3,77 4,21 2,44 3,31 3,00 2,51 4,13 3,92 3,85 3,95 4,05 

T  

N2 = 27 
3,67 4,37 3,93 3,95 3,74 3,96 4,00 4,26 3,33 3,81 3,56 3,41 4,11 4,19 3,93 3,85 4,04 
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III 

SzB  

N1 = 40 
4,23 4,78 4,63 4,48 4,08 4,50 4,25 4,35 2,08 3,85 3,83 2,33 4,68 4,13 4,13 3,90 4,33 

SzB  

N2 = 40 
3,98 4,40 4,23 4,02 3,68 4,08 3,88 4,03 2,55 3,80 3,63 2,83 4,45 4,35 4,25 3,93 4,38 

IV 

T  

N1 = 35 
3,29 3,94 3,43 3,44 2,60 3,34 3,03 3,94 2,51 2,80 2,54 3,11 3,80 3,51 3,40 3,20 3,83 

T  

N2 = 39 
4,15 4,26 4,36 4,04 4,08 4,26 4,31 4,31 2,44 3,92 3,92 2,69 4,13 4,21 4,10 4,21 4,18 

Źródło: opracowanie własne. 
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W tej perspektywie warto określić, czy dostrzeżone różnice, odnoszące się 

do szeregu innych prócz wyróżnionych tutaj zmiennych, są istotne statystycz-

nie. Do określenia tego ponownie posłużył test nieparametryczny U Manna- 

-Whitneya. Wykonanie testu z odniesieniem do szeregu wymienianych w poprzed-

nich podrozdziałach zmiennych wykazało bardzo dużą liczbę obecnych w grupach 

różnic istotnych statystycznie, wskazujących, że nastąpiła – poprzez upływający 

czas i działanie czynnika – zmiana. Z uwagi na ich wielość, poniżej zostaną wyko-

nane opisy wskazujące na specyfikę poszczególnych grup – z kolei dane liczbowe 

potwierdzające owe istotności znajdują się w aneksie Raportu (załącznik 6).  

Licea ogólnokształcące 

W przypadku uczniów liceów ogólnokształcących test U Manna-Whitneya 

wskazał w pierwszej kolejności na ogół reprezentantów I klasy. W ich przypad-

ku od momentu I do II etapu badań istotnie wzrosła ocena szkoły w obszarze jej 

starań o współpracę ze środowiskiem lokalnym (otwartość szkoły). Co ważne,  

z perspektywy uczniów szkół podstawowych niespełna rok nauki w liceum 

oznaczał spadek poziomu agresji, choć jednocześnie zaobserwowano wzrost 

dostrzeganego złego traktowania uczniów przez nauczycieli. Tym samym moż-

na stwierdzić, że w nowej szkole uczniowie czują się lepiej, lepiej ją postrzega-

ją, choć widzą także jej wady. Dokonując wglądu w dane zebrane od uczniów 

klas I, należy także dostrzec tę grupę, która uczęszcza do szkół położonych  

w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. W jej przypadku zaistniało bowiem 

znacznie więcej pozytywnych zmian, wskazujących na to, że uczniowie ci pod ko-

niec roku szkolnego w większym stopniu niż na początku darzyli sympatią swoją 

szkołę, dostrzegali w niej pozytywne relacje, doceniali jej wygląd, zauważali goto-

wość szkoły do współpracy ze swoim otoczeniem. W szkole istotnie lepiej niż na 

początku ocenili dawaną im możliwość rozwoju zainteresowań. Co ciekawe, w tej 

grupie wyjątkowo, na tle innych pierwszoklasistów, nastąpił istotny spadek średniej 

oceny złego traktowania uczniów przez nauczycieli. Grupa ta jednocześnie w zna-

czący pozytywny sposób zareagowała na obecność tutora, uznając, że można na 

nim polegać, uczestnicy czuli się w oczach tutora osobami ważnymi, spostrzegali 

go jako postać ważną dla siebie i widzieli szansę na rozwój dzięki tej zmianie.  

W związku z tym – na przykładzie tej grupy uczniów można przyznać, że tutoring 

w znaczący sposób zarezonował, stał się wartością dla tych pierwszoklasistów, któ-

rzy jednocześnie lepiej niż inni potrafili spojrzeć na swoją szkołę, dając w ten spo-

sób przykład udanego, pełnego wdrożenia tej zmiany. 

W toku badania innych potwierdzonych statystycznie i dostrzeżonych róż-

nic w odbiorze szkoły bądź samego tutoringu z początku i końca wdrożenia, 

okazało się, że analizowane zmienne miały tutaj znaczenie. W liceach, do któ-

rych uczęszczało mniej niż 400 uczniów, istotnie wzrosła kategoria polegania 

na tutorze. W kontekście opinii – zadeklarowanej w rozmowie z komisją rekru-

tacyjną – mówiącej o tym, że szkoła funkcjonuje w raczej wspierającym środo-

wisku, mogło się ono okazać ważne dla istotnie wyższych średnich ocen 

uczniów dotyczących tutoringu na koniec roku szkolnego (chodzi o kategorie 
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polegania na tutorze, bycia ważnym dla tutora, postrzegania tutora jako osoby 

ważnej dla siebie, ale także szansy na własny rozwój, jaką daje tutoring). Rów-

nież przy innych deklarowanych wskaźnikach opisujących szkoły ujawniały się 

istotnie pozytywne oceny tutoringu. Dotyczyło to deklarowanej przez dyrekto-

rów LO dobrej współpracy wewnętrznej w placówce, czy wyższego poziomu 

odczuwanego w niej poczucia bezpieczeństwa. A zatem obecność dobrej atmos-

fery w placówce wydaje się sprzyjać pozytywnemu odbiorowi tutoringu wśród 

uczniów. Co ważne, w tej pozytywnej atmosferze ma znaczenie zaangażowanie 

kadry. W realizowanych badaniach jedną z przyjętych zmiennych okazała się 

frekwencja (zaangażowanie) szkolących się nauczycieli w uczestniczeniu  

w działaniach ewaluacyjnych. W tym przypadku (czego nie dało się dostrzec  

w szkołach podstawowych) wysoka frekwencja nauczycieli w ewaluacji rezo-

nowała ze wzrostem sympatii do szkoły wśród licealistów, bardziej pozytyw-

nym odbiorem jej wizerunku, możliwością rozwoju własnych zainteresowań, 

ale także poczuciem bycia ważnym dla tutora. To wszystko pokazuje, że  

w mniejszych miastach i mniejszych szkołach, przy dobrze współpracującej ze 

sobą, zaangażowanej kadrze – tutoring przyniósł spodziewane efekty. 

Biorąc pod uwagę powyższy obraz, warto skoncentrować się również na 

tym, jacy są uczniowie liceów ogólnokształcących z perspektywy przyjmowa-

nych przez nich postaw twórczych, strategii pasywnych i pozycji życiowych. 

Ogólne zestawienie średnich ilustrujących wybrane cechy badanej tu grupy  

(z uwzględnieniem ich klas) prezentuje tabela 54. Dokonując w nią wglądu, 

warto jednak rozpatrywać wybrane kategorie osobno, gdyż w każdej z bada-

nych klas te przybierają inną wartość.  

Tabela 54. Wykaz średnich prezentujących postawy twórcze, strategie pasywne oraz pozycje ży-

ciowe badanych licealistów 
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I 
N1 = 830 3,56 3,94 3,25 3,27 3,84 3,45 3,03 3,12 2,65 2,52 3,36 1,75 1,81 1,08 

N2 = 514 3,59 3,86 3,27 3,27 3,84 3,53 3,05 3,14 2,68 2,47 3,50 1,55 1,88 1,07 

II 
N1 = 299 3,54 4,01 3,27 3,43 3,75 3,47 2,91 3,27 2,76 2,44 3,39 1,99 1,59 1,03 

N2 = 185 3,74 3,96 3,41 3,45 3,79 3,40 2,95 3,25 2,84 2,71 3,16 2,03 1,78 1,04 

III 
N1 = 210 3,57 3,95 3,20 3,34 3,71 3,62 3,12 3,20 2,82 2,59 2,97 1,98 1,71 1,34 

N2 = 191 3,72 3,90 3,45 3,55 3,79 3,56 3,10 3,27 3,11 2,73 2,93 2,10 1,75 1,23 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na tle zaprezentowanego zestawienia średnich, obliczenia wskazujące na 

obecność różnic istotnych statystycznie ujawniły, że pojawiły się one w nie-

wielkim tylko stopniu. W przypadku uczniów klas I dostrzeżono spadek aktyw-

ności pozycji „Ja jestem OK, Ty nie jesteś OK” (U = 195 946,500, p = 0,010, 

Mrang1 = 693,42 dla N1 = 830, Mrang2 = 638,71 dla N2 = 514), przy czym trudno 

określić (z uwagi na brak innych istotnych różnic), na korzyść której z pozosta-

łych pozycji odbył się ów spadek. Pozostałe wartości dotyczące komponentów 

postawy twórczej czy strategii pasywnych nie zmieniły się istotnie w tej grupie 

w trakcie roku szkolnego. Nieco inna sytuacja dotyczyła jednak uczniów klas II 

(N1 = 299, N2 = 185), u których jednocześnie wzrosło myślenie dywergencyjne 

(U = 31374,500, p = 0,012, Mrang1 = 230,07, Mrang2 = 262,59) i niezdolność  

(U = 31318, p = 0,014, Mrang1 = 230,26, Mrang2 = 262,29). Ta sytuacja, biorąc pod 

uwagę specyfikę tego momentu edukacji, który częstokroć kojarzony jest z cza-

sem przejściowym, oczekiwaniem na ostatnią klasę maturalną, może wiązać się 

z koniecznością większego, niż w klasie I, zaangażowania w naukę, z uwagi na 

realizowanie rozszerzeń z przedmiotów maturalnych oraz presji ze strony na-

uczycieli na osiąganie dobrych wyników. Może jednocześnie oznaczać, że tuto-

ring z jednej strony pobudził chęć uczniów do poznawania nowych zagadnień, 

zmotywował do poszerzania wiedzy i uzyskiwania lepszych ocen (świadczą  

o tym swobodne wypowiedzi uczniów na temat tutoringu – patrz koniec niniej-

szego podrozdziału), stąd wzrost myślenia dywergencyjnego. Z drugiej jednak 

strony spotkania tutorskie – nastawione na refleksje, poszukiwanie dróg rozwo-

ju, odpowiadanie na trudne pytania dotyczące samego siebie – mogły spowo-

dować poszerzenie samoświadomości uczniów, które na tym etapie zrodziło 

kryzysy rozwojowe, wzbudziło obawy co do poradzenia sobie z obciążającą sy-

tuacją, co dało wyraz w postaci deprecjonowania siebie przez wzrost odpowia-

dającej takiemu myśleniu strategii pasywnej, jaką jest niezdolność. 

W pewien sposób owo „oczekiwanie” potwierdzają wyniki uczniów ostat-

nich klas LO (N1 = 210, N2 = 191), u których w istotny sposób wzrosła koncen-

tracja na zadaniu (U = 22852,500, p = 0,015, Mrang1 = 187,68, Mrang2 = 215,65), co 

w obliczu matury wydaje się zrozumiałe, ale także nonkonformizm (U = 22441, 

p = 0,039, Mrang1 = 189,64, Mrang2 = 213,49) i agresja (U = 22918, p = 0,013,  

Mrang1 = 187,37, Mrang2 = 215,99). Ta ostatnia może wynikać z doświadczanego 

przez uczniów napięcia – związanego z zakończeniem szkoły, i frustracji – wy-

nikającej z presji otoczenia co do uzyskania jak najlepszych wyników z egza-

minu maturalnego, ale także koniecznego poszukiwania własnych ścieżek dal-

szego rozwoju poza placówką. Nonkonformizm jako gotowość do podejmowa-

nia ryzyka w obliczu nowych wyzwań i postępowania w zgodzie z własnymi 

przekonaniami wydaje się tutaj cechą jak najbardziej pożądaną, która może  

w pewnym sensie stanowić przeciwwagę dla strategii pasywnej, jaką jest agresja.  

Analiza powyższych wskaźników pokazuje, że tutoring może stanowić 

istotną wartość dla młodzieży licealnej, umożliwiającą bardziej efektywne roz-
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wijanie zainteresowań naukowych i poszerzanie horyzontów myślowych, co da-

ło wyraz we wzroście trzech elementów postawy twórczej, a mianowicie: my-

ślenia dywergencyjnego, które wprost określane jest jako wyraz aktywności 

twórczej, koncentracji na zadaniu, która jest niezbędna w osiąganiu założonych 

celów, oraz nonkonformizmu, będącego kluczowym elementem podejmowania 

nowych wyzwań. Jak widać, tutoring oddziałując pozytywnie na zmiany w za-

kresie postawy twórczej, w konsekwencji może powodować też wzrost stoso-

wania strategii pasywnych, takich jak niezdolność i agresja, które są manifesta-

cją niezadowolenia i gniewu. Niemniej, mając na uwadze dość frustrujący okres 

klas II i III, nastawiony na osiąganie jak najlepszych wyników, co szczególnie 

widoczne jest w tzw. dobrych liceach, te właśnie strategie pasywne mogą być 

sposobem na poradzenie sobie z nadmiernym napięciem emocjonalnym oraz,  

w kontekście podbudzania postawy twórczej, mogą być wyrazem zmian zacho-

dzących w świadomości młodych ludzi.  

Technika 

Jak zauważono powyżej, uczniowie z tego typu placówek nie stanowili do-

minującej liczebnie grupy respondentów, jednakże ich odbiór szkoły (choćby  

z uwagi na wielość form realizowanego tu tutoringu) wydaje się być zgoła inny 

niż licealistów. Owa inność – biorąc pod uwagę zawartość tabeli 53, na pierw-

szy rzut oka – dotyczy już klas I, w porównaniu z pierwszoklasistami z LO. Po-

twierdziły to obliczenia testu U Manna-Whitneya wskazujące, w przypadku 

grupy uczniów z tej klasy techników, istotne spadki oceny klimatu szkoły  

w ciągu roku szkolnego. Na tym tle szczególnie wyróżnić należy maturzystów  

z techników. Co prawda, projekt dotknął ich niewielką liczbę (w pierwszym 

etapie było to 35, w drugim 39 osób), ale mimo to dla tej grupy, na tym etapie 

edukacji, między pierwszym a drugim etapem badań wzrosła sympatia do szko-

ły, poprawił się odbiór panującej w niej atmosfery oraz wzajemnych, szkolnych 

relacji. Maturzyści lepiej ocenili wygląd szkoły, ale także przestrzeganie w niej 

praw uczniów i branie pod uwagę ich głosu. Ich zdaniem, szkoła daje możli-

wość realizowania własnych pomysłów i rozwoju zainteresowań – zatem uczeń 

ma głos i wpływ na szkolną rzeczywistość. Te opinie pokryły się z pozytywnym 

odbiorem tutoringu, w ramach którego ta grupa respondentów poczuła się waż-

na dla swoich tutorów, którzy jednocześnie okazali się ważnymi dla niej. Sam 

zresztą tutoring postrzegany był jako szansa na ich rozwój. Być może zatem, 

wdrażanie tutoringu w tej konkretnie grupie uczniów w innych technikach mia-

łoby wpływ na ich bardziej pozytywny odbiór szkoły. Co ciekawe, bardzo zbli-

żoną pozytywną ocenę szkoły mieli ci uczniowie technikum, który uczą się  

w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców, u których nie tylko w trakcie roku 

szkolnego wzrosła ocena tutoringu, ale także pozytywnego odbioru szkoły, wy-

rażanego m.in. przez sympatię do placówki, panujące w niej relacje interperso-

nalne, jej wygląd oraz dostrzeganą współpracę szkoły z lokalnym środowi-

skiem, poczucie wpływu poprzez rozwój własnych zainteresowań i realizację 
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pomysłów. Analogiczny pozytywny odbiór szkoły okazali się ci uczniowie, któ-

rych technika znajdowały się na wsi. Tu jednak w trakcie roku szkolnego istot-

nie wzrósł poziom odczuwanej w szkole agresji, czy złego traktowania uczniów 

przez nauczycieli. Mimo to tutoring również został odebrany pozytywnie,  

o czym m.in. świadczy przekonanie, że stanowi on szansę na własny rozwój. Co 

ciekawe – analiza danych zebranych wśród uczniów techników z mniejszych 

miast była zgoła inna, wskazując na spadek ocen. Ponieważ trudno jest zinter-

pretować dostrzeganą tu zależność pozytywnego odbioru klimatu szkoły od jej 

położenia – warto (przy liczbie badanych) przyjąć, że na taki stan rzeczy mogą 

mieć wpływ także inne, niezidentyfikowane tu czynniki, wyróżniające dane 

szkoły spośród innych. 

Prezentowany obraz odbioru przez uczniów szkoły i tutoringu został uzu-

pełniony próbą zilustrowania ich samych za pomocą przejawianych postaw 

twórczych, strategii pasywnych i pozycji życiowych, których średnie znajdują 

się w tabeli 55.  

Tabela 55. Wykaz średnich prezentujących postawy twórcze, strategie pasywne oraz pozycje ży-

ciowe badanych uczniów techników 
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I 
N1 = 167 3,55 3,82 3,34 3,38 3,76 3,35 3,17 3,11 2,86 2,62 2,60 2,34 1,74 1,32 

N2 = 162 3,46 3,65 3,35 3,54 3,58 3,39 3,19 3,24 3,03 2,86 2,31 2,26 1,77 1,67 

II 
N1 = 121 3,69 3,93 3,31 3,45 3,86 3,60 3,35 3,34 3,04 2,75 2,36 2,20 1,98 1,45 

N2 = 135 3,60 3,66 3,33 3,45 3,57 3,55 3,46 3,38 3,23 3,08 1,83 2,13 2,27 1,78 

III 
N1 = 39 3,64 3,91 3,22 3,50 3,62 3,36 3,27 3,02 3,00 2,51 2,87 2,36 1,62 1,15 

N2 = 27 3,58 3,69 3,51 3,52 3,63 3,88 3,43 3,59 3,70 3,18 2,26 2,33 1,56 1,85 

IV 
N1 = 35 3,61 3,90 3,28 3,32 3,70 3,82 3,38 3,26 2,92 2,51 2,57 2,29 1,60 1,54 

N2 = 39 3,38 3,65 3,36 3,08 3,75 3,01 2,79 2,79 2,53 2,50 2,49 2,08 1,79 1,64 

Źródło: opracowanie własne. 

Uwzględniając powyższe dane, w tym wyniki wykonanego testu U Manna- 

-Whitneya, należy stwierdzić, iż jedyne istotne różnice statystyczne w ocenia-
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nych przez uczniów techników kategoriach dotyczą maturzystów. W ich przy-

padku ostatni rok pobytu w szkole (N1 = 35, N2 = 39) wiązał się z istotnym 

spadkiem bierności (U = 377,500, p = 0,001, Mrang1 = 46,21, Mrang2 = 29,68) i na-

dadaptacji (U = 454, p = 0,013, Mrang1 = 44,03, Mrang2 = 31,64). Biorąc pod uwagę 

jednoczesny pozytywny odbiór tej grupy tutoringu, można stwierdzić, że ten 

mógł przyczynić się do spadku strategii pasywnych, tym samym wzmacniając 

w maturzystach poczucie wewnętrznej samodzielności i siły. Jak widać, matu-

rzyści skorzystali z możliwości rozwojowych, jakie daje tutoring. Być może, 

najbardziej pozytywnie zareagowali na spotkania tutorskie, ponieważ zobaczyli 

różnice w podejściu do ucznia i postanowili zaufać swoim tutorom. Udzielone 

wsparcie pomogło podopiecznym w zdobyciu wiedzy, tak potrzebnej w ostat-

niej klasie, budowaniu pewności siebie, zaczęli bardziej wierzyć w swoje umie-

jętności, co zmotywowało ich do podejmowania aktywności i realizacji posta-

wionych celów. Stali się bardziej wewnątrzsterowni i odpowiedzialni za swoją 

przyszłość. 

Szkoły branżowe 

Mimo iż placówki te były w mniejszości, uzyskane przez ich podopiecz-

nych wyniki wzbudziły zaskoczenie. Wydaje się bowiem, że tutoring okazał się 

bardzo ważnym dla tej grupy uczniów doświadczeniem, mogącym mieć zna-

czenie dla wzrostu pozytywnego odbioru szkoły. Ta sytuacja dotyczy w szcze-

gólności uczniów z tych szkół branżowych, które są dużymi placówkami (prze-

znaczonymi dla więcej niż 400 uczniów), bez względu na klasę, do której 

uczestniczyli respondenci. Tutaj w trakcie roku szkolnego wzrosła sympatia 

uczniów do szkoły, pozytywny odbiór jej wyglądu, dostrzeganie, że placówka 

daje możliwość rozwoju własnych zainteresowań, a także współpracuje ze śro-

dowiskiem lokalnym. Co prawda, uczniowie ci wskazali, że w trakcie roku 

szkolnego w placówce wzrasta poziom agresji i złego traktowania uczniów 

przez nauczycieli, ale jednocześnie docenili obecność tutoringu w wymiarach 

większych możliwości polegania na tutorze, bycia dla niego ważnym, postrze-

gania go jako osoby ważnej, a także szansy, jaką daje uczestniczenie w relacji 

tutorskiej. Oceny kategorii bycia ważnym dla tutora i odbioru tej postaci jako 

osoby ważnej dla siebie wzrosły również ogólnie w klasach I szkół branżowych. 

W II klasach z kolei uczniowie na koniec roku szkolnego lepiej ocenili możli-

wość realizowania własnych pomysłów. Na tym tle w szczególny sposób wy-

różniały się uczennice szkół branżowych (bez względu na ich przynależność do 

klas). Te doceniły obecność tutoringu zarówno poprzez przyznanie, że mogą 

polegać na tutorze, ten jest dla nich ważną osobą, same czują się ważne dla tuto-

ra, widzą, że dzięki tutoringowi mają większą szansę na własny rozwój. Ponad-

to dziewczęta w II etapie badań przyznały, że darzą szkołę większą sympatią, że 

dzięki niej mogą realizować własne pomysły, a sama szkoła jest otwarta na 

współpracę ze środowiskiem lokalnym. W swojej ocenie nie były jednak bez-

krytyczne, gdyż dostrzegły w ciągu roku wzrost obecności agresji i złego trak-
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towania uczniów przez nauczycieli. Odnosząc się z kolei do chłopców uczęsz-

czających do szkół branżowych – w ich przypadku spośród wszystkich kategorii 

opisujących klimat szkoły i tutoring istotnie wzrosło na koniec roku ich poczu-

cie bycia ważnym dla tutora. Tutoring zatem przez ten rok okazał się dla 

uczniów ważnym doświadczeniem, które miało znaczenie dla ich samopoczucia 

w szkole i odbioru samej instytucji.  

Co ważne, analogicznie jak w przypadku uczniów pozostałych typów szkół po-

nadpodstawowych, w tej grupie również na odbiór klimatu szkoły i relacji tutorskiej 

oddziaływały inne zmienne, których źródłem były informacje pozyskane od dyrek-

tora szkoły. Jeśli ten zadeklarował, że szkoła funkcjonuje przy niewspierającym 

środowisku, okazywało się, że wzrasta u uczniów poczucie bycia ważnym dla tuto-

ra i uznanie, że tutor jest dla nich ważny. Analogiczna sytuacja dotyczyła placówek, 

w których panuje stosunkowo wysokie poczucie bezpieczeństwa. Z kolei jeszcze 

większa liczba dostrzeżonych różnic wskazujących na wzrastającą wśród uczniów 

wartość tutoringu (poleganie na tutorze, poczucie obopólnej ważności, a także do-

strzeganie szansy na rozwój dzięki tutoringowi) dotyczyła tych placówek, które do-

świadczają obecności raczej nieangażujących się rodziców, wykazują się dobrą 

współpracą wewnętrzną, bądź też są położone w miejscowościach o małym bezro-

bociu lub posiadają zaangażowanego w projekt dyrektora. Ważna tutaj okazała się 

zaangażowana kadra (czego wyrazem była wysoka frekwencja w udziale w szkole-

niach i w ewaluacji projektu). Dane te zatem świadczą o tym, iż – w odróżnieniu od 

liceów ogólnokształcących, w których wspierające środowisko miało znaczenie dla 

wdrożenia – tutaj w znacznie większym stopniu liczyło się funkcjonowanie we-

wnętrzne szkoły, współpraca i zaangażowanie w kadrze, które, jak widać, przejawia 

się później w pozytywnym odbiorze szkoły przez uczniów. 

Podobnie jak w poprzednich grupach uczniów, tak i w przypadku podopiecz-

nych tutorów ze szkół branżowych ich obraz dodatkowo poszerza wgląd w prze-

jawiane postawy twórcze, strategie pasywne oraz pozycje życiowe. Tabela 56 

stanowi zbiór średnich wartości wskazujących na aktywność tych kategorii. 

Analiza powyższych treści, poszerzona dodatkowo o test U Manna- 

-Whitneya wskazujący na obecność istotnych różnic, pokazuje, że te obecne są 

w klasach I szkół branżowych, gdzie w ciągu roku szkolnego występuje spadek 

bierności (U = 790,500, p = 0,012, Mrang1 = 56,54 dla N1 = 69, Mrang2 = 40,95 dla 

N2 = 40,95). Tu – analogicznie do opisanej grupy maturzystów z techników – ta 

grupa uczniów również pozytywnie przyjęła tutoring, zatem można zakładać, iż 

przyczynił się on do obniżenia strategii pasywnej. Nieco bardziej skomplikowa-

na sytuacja dotyka uczniów klas II tego typu szkół (N1 = 55, N2 = 77). W tej 

bowiem grupie w II etapie badań zauważono istotnie wyższy poziom koncen-

tracji na zadaniu (U = 2734, p = 0,004, Mrang1 = 55,28, Mrang2 = 74,51), ale jedno-

cześnie wyższe wartości aż trzech strategii pasywnych: nadadaptacji (U = 
2727,500, p = 0,005, Mrang1 = 55,41, Mrang2 = 74,42), agresji (U = 2803, p = 0,001, 

Mrang1 = 54,03, Mrang2 = 75,41) oraz niezdolności (U = 2812, p = 0,001, Mrang1 = 
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53,87, Mrang2 = 75,62). Być może jest to właśnie obraz zmagania się z kryzysem 

klasy II, ale także występujące tu istotne różnice mogą świadczyć o tym, że 

wspomniany powyżej pozytywny odbiór tutoringu oraz lepsze postrzeganie 

szkoły, które wynikało w dużej mierze z zaangażowania kadry w proces dydak-

tyczno-wychowawczy, ujawniło w uczniach klasy II silną potrzebę wyznacze-

nia i realizacji celów edukacyjnych lub/i intensywnego planowania przyszłości 

zawodowej np. przy okazji odbywania praktyk zawodowych, stąd też wzrost 

koncentracji na zadaniu. Jednocześnie, jeśli środowisko wewnętrze było silnie 

nastawione na realizację projektu, to uczniowie mogli odczuwać wynikającą  

z tego presję, w związku z tym część z nich mogła nadmiernie poddawać się 

pewnym wskazówkom i sugestiom, żeby dobrze wypaść, co wzmacniało prze-

jawianą przez nich nadadaptację. Inni natomiast mogli na ten rodzaj presji zare-

agować wręcz przeciwnie – agresją lub niezdolnością, aby rozładować tkwiące 

w nich napięcie. Ten sposób interpretacji może potwierdzać fakt, że w klasie I 

nastąpił spadek bierności, czyli w wyniku oddziaływań tutorskich uczniowie 

uaktywnili się, ale nie na tyle, żeby zaistniały jakieś istotne zmiany w postawie 

twórczej. Może z tego względu, że oczekiwania kadry względem I klasy, dopie-

ro wchodzącej do szkoły, są mniejsze niż względem uczniów klasy II, którzy 

już powinni „poważnie myśleć” o swojej przyszłości. Z tego względu drugokla-

siści znaleźli się pod większą presją i zareagowali uruchomieniem zachowań 

twórczych, ale jednocześnie pewnymi strategiami pasywnymi.  

Tabela 56. Wykaz średnich prezentujących postawy twórcze, strategie pasywne oraz pozycje ży-

ciowe badanych uczniów szkół branżowych 
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I 
N1 = 69 3,58 3,86 3,18 3,34 3,46 3,37 3,35 3,25 2,85 2,77 2,30 2,25 1,87 1,58 

N2 = 33 3,70 3,56 3,41 3,60 3,64 2,84 3,06 2,89 2,79 2,70 2,45 2,06 1,58 1,91 

II 
N1 = 55 3,46 3,77 3,14 3,46 3,53 3,15 2,94 3,05 2,78 2,51 2,42 2,25 1,82 1,51 

N2 = 77 3,71 3,82 3,56 3,55 3,68 3,48 3,41 3,41 3,40 3,12 2,18 2,13 2,01 1,68 

III 
N1 = 40 3,74 4,03 3,43 3,58 3,47 3,20 2,81 2,67 2,62 2,11 2,75 2,40 1,40 1,45 

N2 = 40 3,61 3,89 3,45 3,58 3,56 3,30 3,21 3,08 2,72 2,58 2,68 2,48 1,43 1,43 

Źródło: opracowanie własne. 
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W trakcie przeprowadzanych analiz powyższe zestawienia wyróżniające sy-

tuację uczniów w konkretnych typach szkół zostały uzupełnione o obraz postaw 

twórczych, strategii pasywnych i pozycji życiowych wyłącznie z perspektywy 

ich płci, co również może pomóc lepiej zrozumieć i dostosować realizowane  

w przyszłości przez tutorów strategie. 

Tabela 57. Postawy twórcze, strategie pasywne i pozycje życiowe uczniów szkół ponadpodsta-

wowych z perspektywy ich płci 
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 d
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K
 N1 = 1058 3,51 3,86 3,31 3,19 3,82 3,46 3,08 3,20 2,76 2,69 3,27 1,87 1,79 1,07 

N2 = 822 3,62 3,77 3,39 3,31 3,81 3,49 3,12 3,23 2,90 2,78 3,11 1,85 1,83 1,21 

M
 N1 = 807 3,65 4,03 3,19 3,55 3,70 3,46 3,06 3,10 2,74 2,34 2,83 2,10 1,71 1,36 

N2 = 581 3,61 3,88 3,31 3,55 3,65 3,44 3,13 3,18 2,92 2,59 2,62 2,03 1,88 1,46 

Źródło: opracowanie własne 

Odnosząc się do zrealizowanego w powyższej tabeli zestawienia, a także obli-

czeń wskazujących na obecność różnic istotnych statystycznie między wskazanymi 

średnimi, warto zauważyć, że te wyglądają nieco inaczej u dziewcząt bądź chłop-

ców. Wśród dziewcząt (N1 = 1058, N2 = 822) ze szkół ponadpodstawowych w trak-

cie roku szkolnego istotnie wzrosły dwa przejawy postawy twórczej: myślenie dy-

wergencyjne (U = 469131,500, p = 0,003, Mrang1 = 908,09, Mrang2 = 982,22) oraz non-

konformizm (U = 467453, p = 0,005, Mrang1 = 909,67, Mrang2 = 980,18), jednocześnie 

wzrosła także agresja – jako strategia pasywna (U = 466235, p = 0,007, Mrang1 = 
910,82, Mrang2 = 978,70). Dodatkowo w II etapie badań dostrzeżono, niestety, w tej 

grupie spadek aktywności pozycji „Ja jestem OK, Ty jesteś OK” (U = 409579,500, 

p = 0,029, Mrang1 = 964,37, Mrang2 = 909,77), być może na korzyść wzrostu pozycji „Ja 

nie jestem OK, Ty nie jesteś OK” (U = 470252, p = 0,001, Mrang1 = 907,03, Mrang2 = 
983,58), co wskazuje na zmniejszenie się poczucia własnej wartości i postrzegania 

innych ludzi jako osób godnych akceptacji. Być może ta sytuacja wynika ze zmę-

czenia rokiem szkolnym, ale także nieanalizowanych tutaj problemów rówieśni-

czych doświadczanych przez dziewczęta.  

Wśród badanych chłopców (N1 = 807, N2 = 581) dostrzeżono również dwa 

(inne) przejawy postawy twórczej: tolerancję dla wieloznaczności (U = 208884, 
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p = 0,000, Mrang1 = 726,16, Mrang2 = 650,52) oraz koncentrację na zadaniu  

(U = 251731,500, p = 0,018, Mrang1 = 673,07, Mrang2 = 724,27). Wśród chłopców 

także wzrosła agresja (U = 255389, p = 0,004, Mrang1 = 668,53, Mrang2 = 730,57), 

ale jedocześnie pojawiła się inna strategia pasywna, jaką jest niezdolność  

(U = 262239,500, p = 0,000, Mrang1 = 660,04, Mrang2 = 742,36). To – jak się wydaje 

– mogło mieć znaczenie dla przejawianej na końcu roku szkolnego niższej ak-

tywności pozycji „Ja jestem OK, Ty jesteś OK” (U = 214406,500, p = 0,006, 

Mrang1 = 719,32, Mrang2 = 660,03).  

Warto pochylić się nad wnioskami, które mogą płynąć z dostrzeżonych róż-

nic. Zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców nastąpił rozwój postawy twórczej, 

czyli można powiedzieć, że spotkania tutorskie dały uczniom na tyle wsparcia  

i motywacji, że – w przypadku pierwszych – nastąpił wzrost elastycznego my-

ślenia, pozwalającego przełamać dotychczasowe schematy poznawcze i dające-

go dziewczętom siłę do podejmowania niezależnych i odważnych decyzji, ale 

też wywołał napięcie emocjonalne, rozładowywane na zewnątrz poprzez agre-

sję. W przypadku drugich – wzrosła chęć konfrontowania swojej wiedzy  

i przemyśleń z innymi, poddawania wielu kwestii pod dyskusję, ale też skupie-

nie uwagi na realizacji zamierzonego celu, które to działania u chłopców rów-

nież, podobnie jak u dziewcząt, wywołują duże napięcie emocjonalne i pewien 

rodzaj frustracji, tyle że chłopcy rozładowują to zarówno na zewnątrz w postaci 

agresji, jak i kierują je do wewnątrz, obniżając poczucie własnej wartości, sto-

sując niezdolność. 

Powyższy wielowymiarowy obraz badanych uczniów szkół ponadpodsta-

wowych zawiera się wyłącznie w analizie statystycznej danych ilościowych. 

Jednakże – na przykładzie uczniów ze szkół podstawowych – dodatkową warto-

ścią w ewaluacji okazały się zebrane podczas badań II etapu komentarze wyra-

żające opinie badanych o osobistych efektach współpracy z tutorem i realizacji 

tutoringu w ich szkole. Zgodnie z nimi okazało się, że badani uczniowie szkół 

ponadpodstawowych w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili swoją 

współpracę z tutorem oraz realizację tutoringu w szkole. W tej kwestii wypo-

wiedziało się 1109 respondentów, z czego 74% uznało, że spotkania tutorskie 

miały korzystne oddziaływanie na ich rozwój i stanowiły bardzo wartościowy 

element szkolnego życia. Co ósmy pytany uczeń miał albo ambiwalentny 

(12,5%), albo negatywny stosunek do tutoringu. Niewielki odsetek responden-

tów (1,3%) nie realizował tutoringu, dlatego też trudno im było wypowiedzieć 

się na ten temat. Spośród odpowiedzi pozytywnych najczęściej pojawiał się wą-

tek związany z wymiarem dydaktycznym tutoringu. Uczniowie wskazywali, że 

spotkania tutorskie motywowały ich do nauki i spowodowały uzyskiwanie lep-

szych ocen. Oto kilka wypowiedzi na temat tego, co dał im tutoring: 

Niesamowite wyniki w nauce. 

Pomógł otworzyć się na nowe sposoby nauki, dał motywację.  
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Dzięki tutorowi miałem większą motywację na poprawienie swoich ocen z przedmio-

tów, z którymi sobie nie radziłem. 

Przyłożyłem się do nauki i lepiej dogaduję się z nauczycielami. 

Możliwość dokładniejszego zrozumienia treści lekcji. 

Poprawione stopnie. 

Lepiej przyswajam wiedzę. 

Wiem, jak szybciej się uczyć. 

Ponadto pojawiły się wątki podobne do tych, na które zwracali uwagę 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, mówiące o tym, że dzięki spotka-

niom tutorskim można lepiej poznać samego siebie, uzyskać wsparcie i pomoc 

w podejmowaniu decyzji, porozmawiać o istotnych w danym momencie kwe-

stiach. A także odnaleźć się w nowej szkole (to w dużej mierze głosy uczniów 

klas I), nawiązać lepsze relacje z rówieśnikami oraz z nauczycielami. Wśród 

osób, które miały mieszane odczucia w stosunku do tutoringu, najczęściej moż-

na było przeczytać uwagi dotyczące odgórnego narzucania uczestnictwa w tuto-

ringu lub braku możliwości wyboru tutora; na przykład: 

W klasach pierwszych liceum został wprowadzony przymusowo. Została ograniczona 

liczba tutorów dla naszej klasy. Nie podoba mi się taka forma tutoringu. 

Uważam, że powinien być dla chętnych, a nie obowiązkowy. 

Osoby negatywnie nastawione do wdrożenia tutoringu zwracały też uwagę 

na to, że jest to dodatkowy obowiązek, których i tak dużo jest w szkole. Spo-

tkania, ich zdaniem, były niepotrzebne, ponieważ nie przyniosły żadnych efek-

tów. Można powiedzieć, że w przypadku tych osób tutoring się nie sprawdził, 

niemniej warto tutaj podkreślić, że jest to niewielki odsetek uczniów w porów-

naniu do tych, którzy widzą wiele korzyści płynących z tutoringu, uważają 

wdrożenie za bardzo ciekawą i potrzebną inicjatywę, która warta jest kontynu-

owania i dalszego rozwijania.  

6.2.2. Nauczyciele 

Naturalnym uzupełnieniem obrazu efektywności wdrażania tutoringu  

w szkołach ponadpodstawowych jest analiza i zaprezentowanie wniosków po-

chodzących także z opinii nauczycieli tych szkół. Jak można dostrzec powyżej, 

uczniowie liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych  

w znacznej mierze w pozytywny sposób odnosili się do proponowanej zmiany. 

Jaki jest jednak jej odbiór ze strony zaangażowanych pedagogów, którzy przy-

jęli na siebie dodatkową, nową rolę tutora? Nim przejdziemy do opisu wnio-

sków, w pierwszej kolejności należy wskazać, jak rysowała się frekwencja 

udziału tej grupy w badaniach. 
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Tabela 58. Liczebność nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem ich stażu 

pracy, typu szkoły oraz etapu badań 

Typy szkół 

Etap 1 Etap 2 

staż pracy w latach 

Ogółem 

stażpracy w latach 

Ogółem 

<
 5

 

5
–

9
 

1
0

–
1

5
 

1
6

–
2

0
 

>
 2

0
 

<
 5

 

5
–

9
 

1
0

–
1

5
 

1
6

-2
0
 

>
 2

0
 

LO 
N 15 14 50 50 75 204 12 14 40 45 64 175 

% z ogółem 4,4% 4,1% 14,8% 14,8% 22,2% 60,4% 4,4% 5,1% 14,6% 16,4% 23,4% 63,9% 

SzB 
N 0 2 4 2 2 10 0 0 4 0 5 9 

% z ogółem 0,0% 0,6% 1,2% 0,6% 0,6% 3,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 1,8% 3,3% 

T 
N 3 3 9 7 12 34 1 0 7 6 13 27 

% z ogółem 0,9% 0,9% 2,7% 2,1% 3,6% 10,1% 0,4% 0,0% 2,6% 2,2% 4,7% 9,9% 

ZS * 
N 5 4 24 14 43 90 2 4 13 17 27 63 

% z ogółem 1,5% 1,2% 7,1% 4,1% 12,7% 26,6% 0,7% 1,5% 4,7% 6,2% 9,9% 23,0% 

Ogółem 
N 23 23 87 73 132 338 15 18 64 68 109 274 

% z ogółem 6,8% 6,8% 25,7% 21,6% 39,1% 100,0% 5,5% 6,6% 23,4% 24,8% 39,8% 100,0% 

* Nauczyciele pracujący w dwóch bądź trzech różnych typach szkół ponadpodstawowych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród badanych dominowali nauczyciele z liceów ogólnokształcących 

(stanowiący ok. 60% ogółu), przy czym co czwarty badany zadeklarował, że 

pracuje w co najmniej dwóch szkołach ponadpodstawowych, około 10% z nich 

jedynie w technikum, a ok. 3% – w szkole branżowej. Co warte uwagi – na-

uczyciele ci najczęściej mieli za sobą co najmniej 20-letnie doświadczenie za-

wodowe (dotyczyło to 39% badanych), co czwarty miał 10–15 lat stażu pracy, 

co piąty 16–20 lat. Najmniej liczną grupą okazali się nauczyciele ze stażem po-

niżej 10 lat. Zatem – w tym względzie beneficjentami projektu okazali się na-

uczyciele ze znaczącym bądź bardzo dużym doświadczeniem zawodowym. 

Warto dodatkowo zaznaczyć, że wśród badanych 81% stanowiły kobiety, a od-

nosząc się do ogółu – 85% z nich miało doświadczenie pełnienia funkcji wy-

chowawcy klasowego. Co ciekawe, 56,9% badanych nauczycieli przyznało, że 

w szkole nie było możliwości wyboru ich jako tutora, co też wyróżnia tę grupę 

od pozostałych, gdzie zwykle w większości przypadków taka możliwość była. 

Interesujące okazały się dane dotyczące przyjętych w szkołach ponadpodsta-

wowych formuł tutoringu. Dokładne dane wskazuje tabela 59. Wynika z niej, że 

najczęściej, niemalże w równym stopniu (po 42%), wykorzystywano tutoring 

wychowawczo-rozwojowy oraz rozwojowy, przy czym ten pierwszy częściej 

cechował licea ogólnokształcące, podczas gdy ten drugi częściej wykorzysty-

wany był przez nauczycieli z techników bądź tych tutorów, którzy zadeklarowa-

li pracę w co najmniej dwóch różnych typach placówek. Warto zaznaczyć, że 
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niespełna 14% nauczycieli wskazało na tutoring dydaktyczny, co stanowi  

(w porównaniu z prezentowanymi wcześniej grupami) znaczący odsetek. Na 

tym tle w zasadzie jednostkowo zaistniał tutoring adaptacyjny. 

Tabela 59. Przyjęte formuły tutoringu w szkołach ponadpodstawowych 

Forma tutoringu 
Typy szkół 

Ogółem 
LO SzB T ZS 

Wychowawczo- 

-rozwojowy 

N 110 3 13 19 145 

% z ogółem 32,5% 0,9% 3,8% 5,6% 42,9% 

Rozwojowy 
N 80 2 17 45 144 

% z ogółem 23,7% 0,6% 5,0% 13,3% 42,6% 

Dydaktyczny 
N 12 5 4 26 47 

% z ogółem 3,6% 1,5% 1,2% 7,7% 13,9% 

Adaptacyjny 
N 2 0 0 0 2 

% z ogółem 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

Ogółem 
N 204 10 34 90 338 

% z ogółem 60,4% 3,0% 10,1% 26,6% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak opisywana grupa odniosła się do klimatu swoich szkół i wdrażanego tu-

toringu? Ich średnie oceny z obu etapów badań z uwzględnieniem stażu pracy 

nauczycieli znajdują się w tabelach 60 i 61. 

 Biorąc po uwagę zestawienie, należy stwierdzić, że nauczyciele w swoich opi-

niach raczej pozytywnie odnoszą się do oceny klimatu szkoły. Oceny te przybierają 

najwyższe wartości szczególnie w grupie najmłodszych nauczycieli. Ci w pierw-

szym etapie badań mali lepsze zdanie o szkole niż nauczyciele ze szkół podstawo-

wych, charakteryzujący się tym samym stażem (por. tabela 47). Wraz z upływem 

lat pracy – biorąc pod uwagę chociażby kategorię „sympatia do szkoły” – tak wy-

soka ocena spada, osiągając najniższą wartość, w najliczniejszej grupie nauczycieli, 

pracujących w szkołach minimum 20 lat, co odróżnia tę grupę nauczycieli od ana-

logicznej ze szkół podstawowych, którzy jednak nie byli w swoich ocenach tak kry-

tyczni. Generalnie jednak – patrząc na powyższe zestawienie – widać, że tak jak  

w przypadku uczniów, w II etapie ocena jakości klimatu pracy szkoły spada. Doty-

czy to jednak szczególnie nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych 

przez okres 10–15 lat (N1 = 87, N2 = 64), u których spadki okazały się istotne staty-

stycznie w kategoriach poczucia bezpieczeństwa (U = 2313, p = 0,024, Mrang1 = 
81,41, Mrang2 = 68,64), uważności na głos nauczycieli (U = 2274,500, p = 0,037, 

Mrang1 = 81,86, Mrang2 = 68,04) oraz możliwości realizowania własnych pomysłów  

(U = 2219,500, p = 0,016, Mrang1 = 82,49, Mrang2 = 67,18). Warto ponadto zauważyć, iż 

analogicznie jak w przypadku nauczycieli ze szkół podstawowych – tak i tutaj, ba-

dani zdecydowanie wyżej postrzegają uważność szkoły na uczniów (w tym na ich 
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prawa) niż na nauczycieli. Co ciekawe, jak pokazuje tabela 61, nie dostrzeżono 

większych (tym bardziej istotnych) różnic wśród nauczycieli z uwzględnieniem ich 

stażu pracy, odnoszących się do kategorii oceniających tutoring. Te były także po-

równywalne z głosem nauczycieli ze szkół podstawowych i wskazywały na bardzo 

wysoką otwartość tutorów na podopiecznych i bardziej zachowawczą ocenę swojej 

szansy na rozwój poprzez tutoring. 

Tabela 60. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły nauczycieli szkół ponadpodsta-

wowych z uwzględnieniem etapu badań oraz stażu pracy 
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 N1 = 23 4,87 4,83 4,61 4,51 4,61 4,78 4,78 4,35 4,17 4,43 2,26 4,78 4,70 2,13 3,91 

N2 = 15 4,67 4,47 3,93 4,20 4,27 4,53 4,67 4,20 3,87 4,13 1,93 4,53 4,73 1,93 3,67 

5
–
9
 N1 = 23 4,52 4,74 4,17 4,07 4,17 4,57 4,70 4,13 4,04 4,39 2,00 4,30 4,39 2,35 4,00 

N2 = 18 4,56 4,56 4,17 4,17 4,50 4,28 4,33 4,17 4,06 4,22 1,94 4,33 4,44 1,83 3,94 

1
0
–
1

5
 N1 = 87 4,46 4,75 4,33 4,21 4,10 4,54 4,70 4,34 4,13 4,44 1,79 4,53 4,59 2,21 3,60 

N2 = 64 4,36 4,44 4,19 4,13 4,20 4,44 4,66 4,00 3,86 4,38 1,97 4,25 4,44 2,25 3,69 

1
6
–
2

0
 N1 = 73 4,48 4,49 4,11 4,24 4,21 4,58 4,70 4,29 4,12 4,53 1,78 4,56 4,51 1,68 3,66 

N2 = 68 4,57 4,65 4,04 4,26 4,31 4,43 4,68 4,31 4,16 4,46 1,66 4,38 4,57 1,79 3,75 

>
 2

0
 N1 = 132 4,40 4,57 4,11 4,16 4,25 4,37 4,58 4,14 4,00 4,45 1,77 4,34 4,53 2,03 3,61 

N2 = 109 4,36 4,48 4,02 4,18 4,28 4,36 4,63 4,06 3,89 4,39 1,85 4,39 4,57 1,94 3,61 

Źródło: opracowanie własne. 



242  EFEKTYWNOŚĆ TUTORINGU SZKOLNEGO… 

Tabela 61. Średnie oceny nauczycieli szkół ponadpodstawowych odnoszące się do wdrażanego 

tutoringu z uwzględnieniem etapu badań oraz stażu pracy 

Staż pracy 

w latach 

Bycie ważnym 

dla podopieczne-

go 

Podopieczny ja-

ko osoba ważna 

Szansa na roz-

wój poprzez tu-

toring 

Otwartość na re-

lację tutorską 

< 5 
N1 = 23 4,30 4,78 4,13 4,83 

N2 = 15 4,40 4,87 4,13 4,87 

5–9 
N1 = 23 4,35 4,87 4,35 4,78 

N2 = 18 4,61 4,83 4,39 4,72 

10–15 
N1 = 87 4,13 4,80 4,32 4,83 

N2 = 64 4,31 4,80 4,22 4,81 

16–20 
N1 = 73 4,26 4,88 4,19 4,86 

N2 = 68 4,29 4,79 4,18 4,81 

> 20 
N1 = 132 4,14 4,84 4,25 4,89 

N2 = 109 4,34 4,83 4,31 4,78 

Źródło: opracowanie własne. 

Opis opinii nauczycieli szkół ponadpodstawowych dotyczący klimatu pla-

cówek i tutoringu byłby niepełny bez uwzględnienia typów szkół, w których 

pracują badani. Dokładne zestawienie średnich ocen badanych z uwzględnie-

niem tej zmiennej znajduje się w aneksie, w załączniku nr 7. Przyglądając się 

temu zestawieniu, można stwierdzić, że klimat placówek w wielu kategoriach 

najlepiej oceniają nauczyciele z liceów ogólnokształcących, jednakże aby móc 

dostrzec różnice między grupami przedstawicieli poszczególnych szkół, należa-

ło wykonać test nieparametryczny U Manna-Whitneya. Ten nie wykazał, aby 

zmian w opisywanym tu zakresie między początkiem a końcem badań ewalu-

acyjnych w placówkach było szczególnie dużo. Te, które zaistniały, w znaczą-

cej mierze odnosiły się nie tyle do klimatu szkoły, ile do wdrożenia tutoringu.  

I tak np. w grupie nauczycieli z liceów ogólnokształcący między I a II etapem 

badań wzrosło wśród tutorów poczucie bycia ważnym dla podopiecznego  

(U = 20073,50, p = 0,023, Mrang1 = 179,10 dla N1 = 204, Mrang2 = 202,71 dla  

N2 = 175). Analogiczne istotne wzrosty dostrzeżono w grupie nauczycieli  

z technikum (N1 = 34, N2 = 27), w której prócz postrzegania siebie jako osoby 

ważnej dla podopiecznego (U = 605,500, p = 0,020, Mrang1 = 26,69, Mrang2 = 36,43) 

wrosła ocena wyglądu szkoły (U = 644, p = 0,003, Mrang1 = 25,56, Mrang2 = 37,85), 

co może sugerować, że poprzez tworzenie wartościowych, satysfakcjonujących 

relacji, w których badani mogą czuć się potrzebni, nauczyciele ci w lepszych 

barwach postrzegają samą placówkę. Interesujące wyniki oceniania istotności 

różnic przyniosły analizy opinii badanych, którzy zadeklarowali, że uczą  

w dwóch bądź trzech typach szkół ponadpodstawowych (N1 = 90, N2 = 63). Tu-

taj w ciągu roku wdrażania tutoringu istotnie spadło postrzeganie podopieczne-

go jako osoby ważnej (U = 484, p = 0,036, Mrang1 = 80,90, Mrang2 = 71,43), odczu-

wanie, że dzięki tej zmianie badani mają większą szansę na rozwój  
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(U = 2161,500, p = 0,005, Mrang1 = 84,48, Mrang2 = 66,31), jak również sama otwar-

tość na relację tutorską (U = 2425, p = 0,020, Mrang1 = 81,58, Mrang2 = 70,49). Ta 

informacja sugerować może to, że praca na etacie łączącym konieczność ucze-

nia w kilku różnych typach placówek nie sprzyja realizacji tutoringu.  

Obok powyższych odniesień do stażu pracy czy typu szkół zweryfikowano, 

czy inne przyjęte w ewaluacji zmienne miały znaczenie dla zaistnienia zmiany. 

Tu dostrzeżono, że w opinii nauczycieli, którzy mają doświadczenie pracy  

w charakterze wychowawcy klasowego (N1 = 290, N2 = 229), istotnie wzrosło 

poczucie bycia ważnym dla podopiecznego (U = 36647,500, p = 0,027, Mrang1 = 
248,13, Mrang2 = 275,03), a zatem w tym przypadku wydaje się, że niespełna 

roczne wdrożenie tutoringu pozwoliło wzmocnić w nauczycielach przekonanie 

o wartości realizowanej pracy wychowawczej. Ta sytuacja dotykała także 

wszystkich nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy pracowali w placów-

kach publicznych (U = 42631, p = 0,029, Mrang1 = 268,09 dla N1 = 308, Mrang2 = 
295,67 dla N2 = 252). Z kolei w grupie nauczycieli placówek niepublicznych 

istotnie wzrosło przekonanie o możliwości rozwoju ich kompetencji, jaką daje 

im szkoła (U = 438, p = 0,030, Mrang1 = 22,90 dla N1 = 30, Mrang2 = 31,41 dla  

N2 = 22). W innych przeprowadzanych analizach dostrzeżono, że nastąpił istotny 

wzrost w odbiorze podopiecznego jako osoby ważnej dla badanych tutorów wśród 

tych, którzy pracowali w placówkach położonych w miastach mających powyżej 

100 tys. mieszkańców (U = 16573, p = 0,007, Mrang1 = 158,42 dla N1 = 185, Mrang2 = 
184,92 dla N2 = 155). Co ciekawe, odnosząc się do zmiennych stworzonych z de-

klarowanych przez dyrektorów ocen funkcjonowania szkoły i jej środowiska, do-

strzeżono, że przy nikłym wsparciu szkoły przez rodziców nauczyciele (N = 71,  

N = 56) na koniec roku istotnie gorzej postrzegają atmosferę placówki (U = 1600,  

p = 0,040, Mrang1 = 69,45, Mrang2 = 57,07), gorzej oceniają przestrzeganie w niej swo-

ich praw (1593,500, p = 0,033, Mrang1 = 69,56, Mrang2 = 56,96), zmniejsza się ocena 

uważności na swój głos w szkole (U = 1551, p = 0,022, Mrang1 = 70,15, Mrang2 = 56,20) 

czy bycia docenianym (U = 1527, p = 0,016, Mrang1 = 70,49, Mrang2 = 55,77). Z drugiej 

strony przy dostrzeżonym niskim zaangażowaniu dyrektora w dzielenie się swoimi 

spostrzeżeniami podczas realizacji ewaluacji, nauczyciele z takiej placówki (N = 30, 

N1 = 24) istotnie gorzej postrzegają obecne w niej relacje (U = 227,500, p = 0,017, 

Mrang1 = 31,92, Mrang2 = 21,98), uważność na własny głos (U = 240, p = 0,023, Mrang1 = 
31,50, Mrang2 = 22,50) czy możliwość realizowania własnych pomysłów  

(U = 237,500, p = 0,018, Mrang1 = 31,58, Mrang2 = 22,40). Te ostatnie dane świadczyć 

mogą o tym, że brak efektywności we wzajemnych relacjach między szkołą a ro-

dzicami, ale także brak pewnej otwartości dyrektora na dzielenie się swoją wiedzą o 

szkole, mogą obniżać satysfakcję z pracy nauczycieli i nie motywować ich do po-

dejmowania wysiłku stawania się tutorem.  

Ostatnim opisywanym aspektem odnoszącym się do stosunku badanej grupy 

do realizowanego wdrożenia było określenie jej gotowości do kontynuacji tego 

typu aktywności w przyszłości. Średnie oceny kategorii związanej z ową goto-

wością prezentuje tabela 63. Porównując ją z analogiczną przedstawiającą na-
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stawienie nauczycieli szkół podstawowych, można stwierdzić, że największą 

gotowość do kontynuacji przedstawiają nauczyciele z techników.  

Tabela 62. Średnie oceny nauczycieli szkół ponadpodstawowych w kategoriach podsumowują-

cych tutoring 

Typy szkół 
Gotowość do polecania 

tutoringu innym 

Gotowość do dalszej 

współpracy z podopiecz-

nym 

Gotowość do współpracy 

z innym podopiecznym 

LO (N = 175) 4,25 4,18 3,95 

SzB (N = 9) 3,89 4,11 3,78 

T (N = 27) 4,44 4,44 4,26 

ZS (N = 63) 4,29 4,19 3,89 

Źródło: opracowanie własne. 

Tradycyjnym już (z perspektywy Raportu) uzupełnieniem obrazu szkoły i tuto-

ringu, tworzonego przez badanych, jest wskazanie, jak oni sami prezentują się  

w ciągu niespełna rocznego wdrożenia tutoringu w świetle wykorzystywanych 

przez nich postaw twórczych, strategii pasywnych i pozycji życiowych. Te odnie-

sione zostały do wszystkich uwzględnianych w ewaluacji zmiennych, przy czym, 

co interesujące, owo odniesienie nie wskazało na znaczącą liczbę potwierdzeń 

obecnych między I a II etapem zmian. Dla przykładu, średnie oceny poszczegól-

nych kategorii z uwzględnieniem typów szkół badanych nauczycieli zaprezentowa-

ne zostały w tabeli 63, następnie opisane zostały dostrzeżone istotności. 

Tabela 63. Postawa twórcza, strategie pasywne i pozycje życiowe nauczycieli szkół ponadpod-

stawowych z uwzględnieniem typu szkoły i etapu badań 

Typy szkół 
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LO 
N1 = 204 4,32 4,61 3,90 3,94 4,42 2,23 2,75 2,00 1,67 2,67 5,90 1,48 0,39 0,23 

N2 = 175 4,35 4,63 3,91 3,90 4,45 2,30 2,73 2,05 1,67 2,63 6,02 1,29 0,34 0,35 

SzB 
N1 = 10 4,13 4,37 3,97 3,87 4,17 2,53 3,37 2,17 1,93 2,53 3,80 2,60 1,10 0,50 

N2 = 9 4,22 4,33 3,59 3,96 4,18 2,33 2,70 2,48 2,04 2,18 4,56 2,56 0,67 0,22 

T 
N1 = 34 4,18 4,49 3,84 3,98 4,40 2,39 3,21 1,97 1,93 2,41 6,00 1,06 0,62 0,32 

N2 = 27 4,16 4,59 3,91 4,17 4,52 2,46 2,96 1,90 1,83 2,49 6,70 0,67 0,19 0,44 

ZS 
N1 = 90 4,23 4,49 3,90 3,83 4,41 2,33 2,93 1,92 1,74 2,46 5,34 1,73 0,59 0,33 

N2 = 63 4,14 4,45 3,79 3,75 4,35 2,48 2,96 2,19 1,99 2,86 5,11 1,79 0,78 0,32 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analizując zbiór (tabela 63), można stwierdzić, że w zależności od grupy 

badanych wśród form postaw twórczych, które w największym stopniu ich cha-

rakteryzują, znalazły się tolerancja dla wieloznaczności oraz otwartość i cieka-

wość poznawcza, które – w odniesieniu do pełnienia funkcji tutora – wydają się 

być kluczowymi. Najczęściej z kolei przejawiającymi się strategiami pasywny-

mi są nadadaptacja i niezdolność. W tej perspektywie aktywność pozycji ży-

ciowych badanych koncentruje się na pozycji „Ja jestem OK, Ty jesteś OK”, 

chociaż ta najniższa jest w (niewielkiej, co prawda) grupie nauczycieli ze szkół 

branżowych. Powyższe zestawienie wskazuje na różnorodne wahania aktywno-

ści badanych zmiennych, jednakże o istotnych różnicach owych wahań świad-

czą wyniki testu U Manna-Whitneya. Te wskazały na to, iż w grupie nauczycie-

li z technikum nastąpił istotny spadek obecności postawy „Ja nie jestem OK, Ty 

nie jesteś OK” (U = 320, p = 0,013, Mrang1 = 35,09 dla N1 = 341, Mrang2 = 25,85 dla 

N2 = 27) – wydaje się (choć nie zostało to potwierdzone wykorzystywanym tu 

testem, ale jest dostrzegalne w średnich wartościach), że na korzyść pozycji „Ja 

jestem OK, Ty jesteś OK”. W grupie nauczycieli pracujących w co najmniej 

dwóch placówkach ponadpodstawowych nastąpił istotny wzrost niezdolności 

(U = 3481,500, p = 0,016, Mrang1 = 69,82 dla N1 = 90, Mrang2 = 87,26 dla N2 = 63), 

co potwierdza już opisany wcześniej wniosek, że sytuacja pracy na etat, łączą-

cej godziny w dwóch lub więcej szkołach, nie sprzyja realizacji tutoringu – jako 

kolejnego zadania do wykonania przez tę grupę. Co ciekawe, analizy ujawniły 

wzrost bierności jako jednej ze strategii pasywnych w grupie nauczycieli nie-

pełniących wychowawstwa klasowego (U = 1345, p = 0,040, Mrang1 = 41,48 dla 

N1 = 48, Mrang2 = 52,89 dla N2 = 45), co paradoksalnie może potwierdzać inny 

zawarty już w tym podrozdziale wniosek, mówiący o tym, iż to nauczyciele po-

siadający doświadczenie wychowawstwa bardziej uważni są na relację tutorską 

i jej efekty.  

Ostatnie dostrzeżone tu zmiany wiązały się z grupą nauczycieli deklarują-

cych korzystanie z tutoringu dydaktycznego (N1 = 47, N2 = 36), która – jak już 

zauważono – w skali projektu w szkołach ponadpodstawowych jest największa. 

W ich przypadku stwierdzono istotny spadek nadadaptacji (U = 545, p = 0,005, 

Mrang1 = 48,40, Mrang2 = 33,64), przy wzroście aktywności pozycji życiowej „Ja 

jestem OK, Ty jesteś OK” (U = 1121, p = 0,011, Mrang1 = 36,15, Mrang2 = 49,64)  

i spadku „Ja nie jest OK, Ty nie jesteś OK” (U = 645,500, p = 0,040, Mrang1 = 
46,27, Mrang2 = 36,43). Ta sytuacja świadczyć może o tym, że ci tutorzy, którym 

dano możliwość realizacji tutoringu dydaktycznego, w szczególny sposób wy-

kazali się satysfakcją z realizowanych działań, które odznaczały się większą 

swobodą w wykonywaniu przypisanych zadań i zmniejszonym przymusem 

wpisania się w oczekiwania otoczenia, co mogło przyczynić się do obecnego w 

wyróżnionej grupie wzrostu pozytywnego postrzegania siebie i osób wokół sie-

bie. Kryjąca się za tutoringiem dydaktycznym wolność tworzenia własnego, au-

torskiego pomysłu na prowadzenie podopiecznego i budowania z nim relacji 
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opartej o cel dydaktyczny może okazać się kluczem do tego, aby „uruchamiać” 

w nauczycielach poczucie większej satysfakcji z pracy zawodowej, co stanowi 

ważną rekomendację na przyszłość. Odnosząc się do powyższego, warto także 

dostrzec, że zaobserwowane zmiany dotyczyły pozycji życiowych i strategii pa-

sywnych, a nie postaw twórczych. Może to oznaczać, że roczny okres wdroże-

nia to, być może, zbyt krótki czas, aby zaistniały istotne zmiany w kształtowa-

niu się postawy twórczej. Nauczyciele dopiero zaczynają swoją drogę tutorską, 

mają jeszcze wiele pytań i wątpliwości, które powoli zaczynają rozwiązywać, 

jednocześnie rozwijają cały czas swoje umiejętności. Być może, brakuje im 

jeszcze pewności siebie, która wyzwoliłaby w nich aktywność twórczą. Nato-

miast patrząc na zmiany, jakie dokonywały się w obszarze pasywności (spadek 

nadadaptacji) oraz w obszarze pozycji życiowych (wzrost pozycji „Ja jestem 

OK, Ty jesteś OK” i spadek „Ja nie jest OK, Ty nie jesteś OK”), można ocze-

kiwać, że wskazują one optymistyczną tendencję, i prognozować wzrost prze-

jawiania się elementów postawy twórczej w tej grupie nauczycieli.  

Bez wątpienia kluczowym uzupełnieniem powyższego obrazu jest prezenta-

cja wniosków wypływających z analizy komentarzy badanych nauczycieli szkół 

podstawowych na pytania: „Co sądzi Pani/Pan o swoim doświadczeniu pracy 

tutorskiej?” oraz „Co sądzi Pani/Pan o tutoringu w swojej szkole?”. Wypowie-

dzi w tych kwestiach udzieliło 213 nauczycieli, którzy w większości (69%) 

uznali, że tutoring przyniósł wiele korzyści. Dla 26,3% badanych wdrożenie tu-

toringu wiązało się nie tylko z pozytywnymi aspektami, ale widzieli też minusy, 

które pojawiły się w trakcie realizacji wdrożenia. Natomiast 4,7% nauczycieli 

szkół ponadpodstawowych negatywnie oceniło tę innowację. Wśród osób pozy-

tywnie nastawionych pojawiły się głosy mówiące o tym, że tutoring to szansa 

na budowanie dobrej relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem, która poprawia 

jakość pracy i pozwala się rozwijać obu stronom. Widzą już pierwsze efekty 

wzajemnej współpracy. Uczniowie stali się bardziej otwarci i pewni siebie,  

a u nauczycieli wzrósł zapał do działania, przez co nieco inaczej zaczęli oni pa-

trzeć na uczniów. Szczególnie wychowawcy podkreślali, że elementy tutoringu 

wykorzystywali już wcześniej, ale teraz zostali wyposażeni w kolejne narzę-

dzia, lub też, że to, czego się nauczyli w czasie szkoleń, wykorzystują nie tylko 

w pracy z podopiecznymi, ale też z uczniami, wobec których pełnią rolę wy-

chowawcy. Jest to w pewnym sensie potwierdzenie faktu, który pojawił się już 

wcześniej, że u tutorów, którzy byli wychowawcami klasowymi, istotnie wzro-

sło poczucie bycia ważnym dla podopiecznego. Oto kilka przykładowych wy-

powiedzi: 

Tutoring w naszej szkole, uważam, że był bardzo dobrym pomysłem. Przyniesie on na 

pewno dużo korzyści dla ucznia, jak i dla nauczyciela, zacisną się więzi między uczniem 

a nauczycielem, uczeń będzie postrzegał nauczyciela jako człowieka, który naprawdę 

chce poświęcić mu czas, wysłuchać, doradzić. 
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To był dla mnie bardzo ciekawy i rozwojowy czas. Jestem zachwycona podopiecznymi, 

ich otwartością i pracowitością. Jest to dla mnie fascynujące zajęcie. 

Myślę, że dzięki pracy tutora przez cały ten rok szkolny bardziej otworzyłem się na 

uczniów, ich problemy, bliżej poznałem mentalność i sposób myślenia licealistów. Na-

byłem także większej odwagi w rozmowie z nimi, nawet o trudnych tematach wycho-

wawczych czy domowych. Poznałem ich jako jednostki, ludzi, a nie tylko część zbioro-

wości szkolnej. Każdy z nich wniósł coś nowego do mojego szkolnego życia. 

Zdecydowanie poszerzenie swoich kompetencji jako wychowawcy oraz osoby, która 

bierze niejako czynny udział w rozwoju podopiecznego. 

Wiele elementów tutoringu wykorzystywałem już wcześniej jako wychowawca. Obec-

nie poznałem dodatkowe narzędzia ułatwiające pracę z uczniem. 

Nauczyciele, którzy pomimo odczuwania pewnej satysfakcji z bycia tuto-

rem oraz doceniania wartości tutoringu widzieli minusy wdrożenia, najczęściej 

zwracali uwagę na problemy organizacyjne, logistyczne oraz odgórne narzuca-

nie uczniom tutoringu. Te elementy przeszkadzały im najbardziej. Jest to sytu-

acja podobna, jak w przypadku nauczycieli szkół podstawowych, którzy zwra-

cali uwagę na problemy związane z planowaniem i realizacją spotkań. Oto 

przykładowe wypowiedzi nauczycieli, którzy mieli mieszane odczucia co do re-

alizowanego wdrożenia: 

Jest to dla mnie nowe doświadczenie, ale inspirujące do dalszej pracy nad własnym 

rozwojem; miałam trudne momenty w związku z problemami, z którymi niektórzy pod-

opieczni przychodzili do mnie; kwestie organizacyjne były największym minusem – 

niestety, mój plan zajęć nie był dopasowany do planu moich podopiecznych, co wyma-

gało ode mnie wielu dodatkowych godzin przed lekcjami lub po lekcjach. 

Należy poprawić logistykę. Trudności w dopasowaniu terminu spotkań tutora i ucznia  

i odpowiedniego miejsca spotkania. 

Główny problem polegał na braku czasu, aby zorganizować spotkania z uczniami,  

7 uczniów to stanowczo za dużo. W sytuacjach, gdy uczniowie odwoływali spotkanie, 

budziło to irytację i zniechęcenie do tutoringu. 

Myślę, że jest bardzo potrzebny, ale nie wszystkim. Stąd najlepiej byłoby zaproponować 

to chętnym, a nie wdrażać go niejako „na siłę” wszystkim uczniom, wtedy przyniesie to 

lepsze efekty i będzie bardziej satysfakcjonujące zarówno dla tutora, jak i dla jego pod-

opiecznych. 

Natomiast wśród negatywnych ocen pojawiły się wątki braku zaangażowa-

nia ze strony uczniów, którym tutoring został niejako narzucony, braku wspar-

cia ze strony dyrekcji, niechęci do realizacji wdrożenia w szkole, złej organiza-

cji pracy, które to spowodowały. To sprawiło ostatecznie, że nauczyciele uznali, 

iż tutoring w ich szkołach nie zadziałał. Był to niewielki odsetek wypowiedzi  

w stosunku do licznych opinii potwierdzających potrzebę wprowadzenia tuto-

ringu do szkół oraz wyrażających chęć kontunuowania spotkań tutorskich. Wie-

lu nauczycieli, nawet tych, którzy dostrzegają pewne trudności, chce dalej roz-

wijać swe kompetencje w tym zakresie i realizować się w roli tutora. Widzą oni 
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potencjał tkwiący w tej metodzie, która może wspomóc szkołę w realizowaniu 

jej funkcji wychowawczej i dydaktycznej oraz sprawić, że będzie ona miejscem 

bardziej przyjaznym niż obecnie. Dobrze oddaje to wypowiedź jednego z na-

uczycieli, który tak odpowiedział na pytanie: „Co sądzi o tutoringu w swojej 

szkole?”:  

Myślę, że otworzył on znacznie nauczycieli na uczniów i na odwrót, rzucił nowe spoj-

rzenie na osoby, odciążył wychowawców z wielu problemów i wprowadził miłą atmos-

ferę w szkole. Spowodował też większą motywację do pracy. 

6.2.3. Wnioski 

Realizowanie tutoringu w szkołach ponadpodstawowych miało nieco inny 

koloryt niż w szkołach podstawowych. Wynikało to m.in. z tego, że zdecydo-

wana większość uczniów miała możliwość wyboru swojego tutora. Podopieczni 

zapraszani byli też w zdecydowanie większym stopniu do realizacji tutoringu 

dydaktycznego (szczególnie uczniowie techników, gdzie ta forma została wska-

zana przez co trzeciego ucznia), tym samym proponowana im oferta była bar-

dziej urozmaicona. Jak się okazało, badana grupa podopiecznych tutorów z li-

ceów ogólnokształcących techników czy szkół branżowych zdecydowanie le-

piej niż najstarsi uczniowie szkół podstawowych oceniała klimat panujący  

w placówkach. Szczególnie dotyczyło to pierwszoklasistów i maturzystów. 

Można zatem stwierdzić, że uczniowie z I klas dali nowej szkole znaczący kre-

dyt zaufania na początek nowego etapu edukacji, podczas gdy najstarsi docenili 

jej oddziaływanie, niejako żegnając się z realizacją zadań szkolnych. W tej per-

spektywie zaskakują oceny przypisywane tutoringowi. Podczas gdy uczniowie 

ze szkół podstawowych oceniali tutoring znacznie wyżej niż pozostałe kategorie 

przypisane do klimatu szkoły, tutaj tak znaczących dysproporcji nie ma, co 

świadczy o tym, że innowacja została przyjęta przez uczniów jako jeden ze sta-

łych elementów wpisanych w życie placówki.  

Pod tym względem porównując uzyskane średnie oceny tutoringu w I i II 

etapie badań, wprowadzona innowacja wśród uczniów liceów ogólnokształcą-

cych miała największe znaczenie dla maturzystów i pierwszoklasistów. Na 

przykładzie tej ostatniej grupy, która w dodatku uczy się w szkołach położo-

nych w miastach posiadających mniej niż 100 tys. mieszkańców, można zapre-

zentować, jakie mogą być niemalże wzorcowe efekty wprowadzania tutoringu. 

Z perspektywy analiz statystycznych uczniowie ci na koniec wdrożenia nie tyl-

ko nie stracili sympatii do swojej szkoły, ale w istotnie lepszym świetle po-

strzegali panujące w niej relacje, doceniając jej wygląd i wyposażenie, dawane 

im w placówce możliwości rozwoju zainteresowań, a także – co ważne – obec-

ność tutora, weryfikując „na plus” na koniec roku swoje pierwotne założenia, że 

można na nim polegać, że tutor stał się osobą ważną, która postrzega swojego 

podopiecznego jako osobę ważną, a sam tutoring daje badanym szansę na roz-

wój. Tym samym w grupie tych uczniów bez wątpienia odnotowano rezonowa-
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nie między postrzeganiem przenikających się ze sobą – klimatu placówki  

i obecności tutora. Co ważne, dostrzeżono także pozytywne zmiany w liceach, 

do których uczęszcza mniej niż 400 uczniów, co może zatem sugerować, że  

w mniejszych placówkach tego typu, położonych dodatkowo w mniejszych 

miastach, tutoring ma szczególne warunki rozwoju, być może wynikające  

z możliwości lepszego dostrzegania ucznia w grupie, ale także mniejszego natę-

żenia aktywności, które zwykle oferują większe miasta. Odnosząc się jeszcze do 

uczniów liceów ogólnokształcących (stanowiących tutaj zdecydowaną więk-

szość), warto także zauważyć, że weryfikacja innowacji wskazała na urucho-

mienie się w tej grupie trzech elementów postawy twórczej, a mianowicie: my-

ślenia dywergencyjnego (wyrażającego się w elastyczności, poszukiwaniu no-

wych, oryginalnych rozwiązań, przełamywaniu schematów myślowych), kon-

centracji na zadaniu (wyrażającej się w pełnym zaangażowaniu i umiejętności 

długiego skupienia uwagi na tym, co się robi, co jest niezbędne w osiąganiu za-

łożonych celów) oraz nonkonformizmu (czego wyrazem jest niezależność  

w myśleniu i działaniu, stanowiąca klucz do podejmowania nowych wyzwań). 

Na tle licealistów nieco inaczej wypadli uczniowie technikum. Ci w po-

szczególnych klasach okazali się znacznie bardziej krytyczni względem szkoły, 

niż licealiści. Wyjątkiem są uczniowie klas IV, którzy odnosząc się pozytywnie 

względem tutoringu (dostrzegając w nim szansę na swój rozwój), jednocześnie 

pozytywnie ocenili klimat panujący w ich szkole oraz możliwości, które daje im 

ta placówka. W ten sposób wydaje się, że wprowadzenie tutoringu okazało się 

dla tej grupy uczniów znaczącym wsparciem, które potwierdził istotny w trak-

cie roku spadek stosowania przez nich dwóch strategii pasywnych – bierności  

i nadadaptacji. Tym samym obecność tutorów mogła w znaczący sposób przy-

czynić się do uzdolnienia ich w realizowaniu przypisanych na ten okres ich ży-

cia celów, a także dała siłę na realizowanie własnych, a nie cudzych, planów,  

z przyjęciem za nie odpowiedzialności. Co ciekawe, zbliżony do maturzystów 

pozytywny odbiór relacji tutorskiej i samej szkoły można było dostrzec również 

wśród tych uczniów techników, którzy uczą się w miastach mających powyżej 

100 tys. mieszkańców (co stanowi pewną opozycję dla wykazanych, w przy-

padku uczniów LO, sprzyjających rozwojowi tutoringu, bardziej kameralnych 

przestrzeni). 

Największym zaskoczeniem związanym z realizowaniem badań ewaluacyj-

nych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych okazała się reakcja na wdroże-

nie w grupie podopiecznych ze szkół branżowych, szczególnie tych placówek, 

do których uczęszcza ponad 400 uczniów. Badani ci, nie tylko w II etapie ba-

dań, wskazali, że w istotnie większym stopniu pozytywnie oceniają klimat szko-

ły (m.in. doceniając to, że mają tu miejsce na rozwój swoich zainteresowań), ale 

także wdrażany w niej tutoring, w niemalże każdej ze wskazanych w kwestiona-

riuszu kategorii. Analogiczne opinie dotyczące placówki i wdrożenia miały tak-

że uczennice (bez względu na klasę czy specyficzne cechy placówki). Niezwy-
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kle przychylnie przyjęli sam tutoring także uczniowie klas I, u których rozwój 

relacji tutorskiej w ciągu roku szkolnego wiązał się ze spadkiem ich bierności. 

Dla wielu uczniów oceniających pozytywnie relację tutorską szkoła branżowa 

okazywała się miejscem realizowania swoich pomysłów. Warto zaznaczyć tutaj 

(zresztą obraz ten dotyczył także pewnej grupy uczniów techników), że szkoła 

nie była miejscem zupełnie pozbawionym wad, gdyż badani dostrzegali w ciągu 

roku wzrost doświadczanej agresji czy złego traktowania uczniów przez na-

uczycieli, jednakże na tle pozostałych pozytywów – te krytyczne uwagi w pe-

wien sposób „urealniały” rzeczywistość, wskazując, że mamy do czynienia  

z pierwszym rokiem wdrażania tutoringu.  

Powyższe wnioski wskazują, że wdrożenie tutoringu do szkół ponadpod-

stawowych (wszystkich typów) miało znaczenie dla uczniów. Choć ci, w zależ-

ności od specyfiki placówki, zareagowali na innowację uaktywnieniem się róż-

nych wymiarów bądź postawy twórczej, strategii pasywnych czy też pozycji 

życiowych, oceniali zastosowanie tutoringu bardzo dobrze, przy okazji przeno-

sząc te pozytywne oceny na odbierany przez siebie klimat placówek. Co ważne, 

samą realizację relacji tutorskiej oceniali pozytywnie za to, że ta motywowała 

ich do nauki i przyczyniała się do osiągania lepszych ocen, ułatwiała dokony-

wanie pogłębionego wglądu w siebie, wspierała w podejmowaniu decyzji, ale 

także budowaniu dobrych relacji interpersonalnych. Nieliczne ambiwalentne 

bądź krytyczne głosy uczniów wynikały z ich sprzeciwu przed narzuceniem tu-

toringu/tutora, ale także z poczucia straty czasu, które mogło wynikać bądź to  

z braku potrzeby angażowania się w taką relacje, bądź też złego przedstawienia 

w szkole wartości płynącej za wdrażaną innowacją. Warto jednak zauważyć, że 

bardziej dostrzegalne oddziaływanie tutoringu wśród uczniów szkół ponadpod-

stawowych, w porównaniu z oddziaływaniem tej metody w grupie najstarszych 

podopiecznych tutorów ze szkół podstawowych, ma związek ze stabilizacją od-

czuwaną w tej grupie placówek, które na tym etapie nie doświadczyły wprowa-

dzanych reformą zmian organizacji i struktury.  

Zebrane dane wskazały, że dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz 

szkół branżowych dla pozytywnego odbioru przez nich placówek i realizowanej 

w nich innowacji ma znaczenie zaangażowanie i dobra współpraca kadry peda-

gogicznej. Ten wątek bardzo wyraźnie pokazuje, jak istotne znaczenie dla 

wdrożenia miała jednomyślność środowiska. W tym kontekście można stwier-

dzić, że nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych (którymi w niemalże 40% 

okazały się osoby z ponad 20-letnim stażem pracy) raczej pozytywnie odbierają 

klimat panujący w ich miejscach pracy. Przy czym porównanie tej grupy bada-

nych z grupą nauczycieli ze szkół podstawowych ujawniło, że zaistniała pewna 

różnica w ocenie, gdyż tutaj najwyższą ocenę placówkom wystawiali najmłodsi 

stażem nauczyciele, podczas gdy sytuacja ta była zgoła inna w szkołach pod-

stawowych. Badania wskazały, że szczególnie zagrożoną odczuwaniem dys-

komfortu w pracy grupą okazują się nauczyciele pracujący w przedziale 10–15 
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lat, u których dostrzeżono pod koniec roku szkolnego istotne spadki poczucia 

bezpieczeństwa, przeświadczenia, że placówka jest uważna na głos nauczycieli 

czy możliwości realizowania własnych pomysłów, a zatem poczucia posiadania 

wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Wśród nauczycieli będących przed-

stawicielami szkół ponadpodstawowych, analogicznie do tych, którzy reprezen-

towali szkoły podstawowe, również nie dało się nie zauważyć wyższych śred-

nich ocen przypisywanych przez nich takim kategoriom, jak przestrzeganie 

praw uczniów czy uważność na ich głos – co wskazuje ponownie na pewną nie-

równowagę w poczuciu bycia podmiotem w placówkach. Warto jednakże nad-

mienić, że bez względu na staż czy miejsce pracy, analogicznie jak w przypad-

ku nauczycieli ze szkół podstawowych, i w tej grupie bardzo pozytywnie oce-

niano kategorie związane z wdrożeniem tutoringu, wyrażano jednak bardziej 

zachowawczy stosunek do szansy na rozwój dzięki tej metodzie. Owo pozy-

tywne postrzeganie tutoringu, szczególnie w odniesieniu do poczucia bycia 

ważnym dla podopiecznego, w ciągu roku wykazywało istotny wzrost w grupie 

nauczycieli z liceów ogólnokształcących i techników. Odnosząc zebrane dane 

do miejsca realizacji zawodowych obowiązków – przeprowadzone analizy wy-

raźnie wskazały, że pozytywne postrzeganie tutoringu nie było udziałem tej 

grupy nauczycieli, która łączyła etaty i pracowała w co najmniej dwóch pla-

cówkach jednocześnie. Tutaj pod koniec roku szkolnego istotnie spadła ich 

otwartość na relację tutorską, jak również postrzeganie podopiecznego jako 

osoby ważnej, potwierdzone dodatkowo istotnym wzrostem wykorzystywania 

przez tę grupę badanych jednej ze strategii pasywnych, jaką jest niezdolność. 

Można zatem przyznać, że liczba realizowanych obowiązków ma znaczenie dla 

wdrożenia tutoringu. Im jest ich więcej, tym trudniej przychodzi skoncentrować 

się na powierzonych zadaniach.  

Efekty, które wnosi ze sobą tutoring, docenili natomiast ci nauczyciele, któ-

rzy mieli doświadczenie pełnienia funkcji wychowawcy klasowego. Wydaje się, 

że w bardziej świadomy sposób mogli czerpać wiedzę i umiejętności ze szko-

leń, by zastosować ją w praktyce nie tylko tutorskiej, ale i wychowawczej. Po-

twierdziły to zresztą liczne komentarze tutorów, doceniających efekty budowa-

nej relacji tutorskiej. Co ciekawe, a jednocześnie potwierdzające pragnienia 

uczniów – nauczyciele pracujący w szkołach z dużych miast wskazywali, że 

podopieczny jest dla nich ważną osobą.  

Analizując zebrane dane w kontekście licznych zmiennych opisujących ba-

daną grupę nauczycieli, warto jeszcze zaznaczyć interesującą obserwację. Jak 

zauważyliśmy, w szkołach ponadpodstawowych w większym stopniu niż  

w podstawówkach zaistniał tutoring dydaktyczny. Ci nauczyciele, którzy zade-

klarowali, że z niego korzystali, doświadczyli w ciągu roku szkolnego spadku 

poziomu nadadaptacji (jednej ze strategii pasywnej, oznaczającej realizację czy-

ichś, a nie swoich, celów i oczekiwań) przy jednoczesnym istotnym wzroście 

aktywności pozycji życiowej „Ja jestem OK – Ty jesteś OK”, zatem takiej, któ-
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ra jest najbardziej pożądana, gdyż oznacza akceptację i siebie, i innych. Tego 

typu sytuacja może stanowić ważną rekomendację, aby promować w szkołach 

tutoring dydaktyczny, którego stosowanie oznacza w dużej mierze dla nauczy-

cieli swobodę kreacji, poszukiwania autorskich dróg współpracy z podopiecz-

nym, bezpośredniego i adekwatnego reagowania na jego potrzeby, co może wy-

kraczać poza rutynę i dawać duże poczucie satysfakcji. W tym kontekście – 

odwołując się do zawartych w kwestionariuszach odpowiedziach nauczycieli na 

pytania otwarte, pozwalające na podsumowanie wdrożenia – warto zaznaczyć, 

że badani tutorzy wskazali, że korzystanie z tutoringu stanowi szansę na two-

rzenie dobrych relacji, które pozwalają na rozwój obu stronom, tak uczniom, jak 

i nauczycielom, przez co poprawiają jakość pracy, dodają energii. Tutoring 

uchyla drzwi do świata młodych ludzi, pozwala lepiej ich zrozumieć o czym 

wspominał jeden z nauczycieli:  

Od młodzieży, dla której byłam przez ten rok tutorem, nauczyłam się wiele i przypo-

mniałam sobie, jak to jest być młodym człowiekiem, wkraczającym w świat dorosłych. 

Człowiek jest pozostawiony często sobie, a dorośli często nie zdają sobie sprawy, jak 

wielkie znaczenie mogą mieć dla młodych ludzi, dla których mogą znaczyć wiele albo 

nic nie znaczyć. To zależy od człowieka.  

W tej perspektywie, która bardzo mocno wskazuje na profilaktyczny cha-

rakter wdrożenia, kluczowe pozostają uwagi wskazujące na miejsca wymagają-

ce dopracowania, zmiany, poprawy, tkwiące czy to w organizacji tutoringu  

w placówkach, czy sposobie włączania w zmianę uczniów bądź nauczycieli. Biorąc 

pod uwagę wskazane tutaj efekty, wydaje się, że warto taki wysiłek podjąć. 

6.3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz młodzieżowe 

ośrodki socjoterapii 

Dokonane już analizy efektywności wdrożenia tutoringu szkolnego dla 

uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych uzupełnia 

obraz efektów tutoringu w 13 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzie-

żowych ośrodkach wychowawczych biorących udział w projekcie WCM. Spe-

cyfika tych placówek już od samego początku wskazywała, że nie sposób doko-

nać w MOS-ach i MOW-ach adaptacji tutoringu na wzór tej, która jest realizo-

wana w typowych szkołach. Zostało to już zresztą poruszone w podrozdziale 

5.3.1, który omawiał kwestię wyboru ścieżek tutoringu w placówkach projek-

towych. Dopasowanie proponowanej zmiany wiązało się tu nie tylko z realiza-

cją szkoleń (pozyskaniem wiedzy), ale także weryfikacją tego, jak dane pla-

cówki na moment przed wdrożeniem radzą sobie z indywidualizacją i persona-

lizacją podejścia do wychowanków. W niektórych z nich znany był choćby sys-

tem patronów, który wiązał się z prowadzeniem osobistej opieki nad wycho-

wankiem przez patrona (wychowawcę prowadzącego) z uwzględnieniem szcze-
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gólnej troski o funkcjonowanie podopiecznego w placówce
59

. W innym ośrodku 

wykorzystywana była salezjańska asystencja, która zakładała obecność wycho-

wawcy stającego się animatorem życia w grupie, przewodnika współtworzące-

go rodzinną atmosferę, osoby z autorytetem, która „wskazuje kryteria i drogę do 

wolnego, świadomego podejmowania roztropnych i odpowiedzialnych decyzji” 

(K. Gasparewicz, P. Sosnowski 2013), czerpiąc inspirację z działalności m.in. 

św. Jana Bosko. Każda z placówek poszukiwała i wdrażała już wcześniej wiele 

różnorodnych sposobów, wzmacniających ich funkcje resocjalizacyjno-socjo- 

terapeutyczne, sięgano m.in. po zasoby Dialogu Motywującego czy Podejścia 

Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Tutoring zatem miał dla jednych placó-

wek stać się nową jakością, dla innych potwierdzeniem obranej już drogi. Oko-

liczność ta – jak się wydaje – mogła mieć znaczenie dla ostatecznego efektu 

wdrożenia, które zostało opisane poniżej. 

6.3.1. Wychowankowie 

Wychowankiem MOS-u i MOW-u zostaje – za zgodą sądu rodzinnego – 

osoba niepełnoletnia, objęta obowiązkiem szkolnym. Przy czym do młodzieżo-

wych ośrodków socjoterapii mogą trafić osoby na wniosek rodziców bądź 

prawnych opiekunów, który zostanie wsparty opinią poradni psychologiczno- 

-pedagogicznej wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwy-

kle dotyczy to dzieci i młodzieży doświadczających zaburzeń rozwojowych, ob-

jawiających się np. trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym. 

Bierze się tutaj pod uwagę to, że mogą być oni zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym, co wymaga organizowania dla takich osób adekwatnych metod 

pracy, wychowania i socjoterapii. Zwykle wychowankowie MOS-ów przeby-

wają w placówkach w ciągu tygodnia, do domu wracają zaś w weekendy – stąd 

też MOS-y są częstokroć położone w niedalekiej odległości od miejsca za-

mieszkania wychowanków. W tej perspektywie funkcjonowanie młodzieżo-

wych ośrodków wychowawczych wygląda nieco inaczej. Te przeznaczone są 

dla nieletnich, którzy wykazują się już niedostosowaniem społecznym, wyma-

gającym wsparcia resocjalizacyjnego i wychowawczego, a także odpowiedniej 

organizacji nauki. Pobyt w MOW-ach następuje wyłącznie w wyniku decyzji 

sądu rodzinnego w związku z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. Wychowanek MOW-u przybywa w ośrodku cały czas, do domu mo-

że udać się jedynie w oparciu o tzw. przepustkę (np. w związku z feriami, świę-

tami, itp.) wnioskowaną przez ośrodek, na którą zgodę musi wydać sąd. Co 

istotne, placówki te bardzo często są znacząco oddalone od miejsca zamieszka-

                                                 
59  Poszerzająca wiedzę na ten temat może okazać się lektura artykułu A. Mańki, T. Polkowskie-

go, „Księżniczka”. Program pracy z grupą readaptacyjno-terapeutyczną, „Problemy Opie-

kuńczo-Wychowawcze” 1998, nr 5, s. 24–29, który wydaje się być pierwszym opisem możli-

wego zastosowania systemu patronackiego, na przykładzie MOW-u w Radzionkowie.  
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nia wychowanka, co dodatkowo utrudnia kontakt z jego macierzystym środowi-

skiem. Zarówno MOS-y, jak i MOW-y są placówkami całodobowymi, które 

mają swoim podopiecznym zapewnić możliwość realizowania obowiązku 

szkolnego (na poziomie odpowiednim dla danego wychowanka), a także orga-

nizują im przestrzeń pozalekcyjną, wspierającą działalność terapeutyczną, so-

cjoterapeutyczną czy resocjalizacyjną, realizowaną w oparciu o internaty i pracę 

wychowawców. Stąd też wychowankowie tych placówek funkcjonują w dwóch 

światach – świecie nauczycieli (szkoły) i wychowawców (internatu). Dobra ko-

egzystencja oby światów stanowi znaczące wyzwanie, stąd też jednym z powo-

dów podjęcia się realizacji projektu WCM, a tym samym wdrożenia tutoringu 

była – dla niektórych dyrektorów – troska o lepsze ich wzajemne funkcjonowa-

nie, które przyczyniłoby się do efektywniejszej pracy całego ośrodka.  

To powyższe esencjonalne wprowadzenie jest istotne, aby móc lepiej nary-

sować tło funkcjonowania podopiecznych w MOS-ach i MOW-ach. Ci stanowi-

li najmniej liczną grupę podopiecznych tutorów – odbiorców projektu WCM, 

jednakże była to grupa najbardziej dynamiczna. Wiązało się to z obecnością 

wychowanków w placówkach, która niekoniecznie wypełniała ramy czasowe 

wyznaczone przez rok szkolny. Postępowanie sądowe, a także różne okoliczno-

ści, związane np. z doprowadzeniem wychowanka do placówki, powodowały, 

że jeszcze w październiku 2017 roku niektórzy wychowankowie nie stawili się 

w ośrodkach, a przed końcem roku mogli już w nim nie funkcjonować (poprzez 

np. pobyt „na ucieczce” bądź osiągnięcie pełnoletności). Stanowiło to znaczące 

wyzwanie dla organizowania dwuetapowej procedury ewaluacyjnej. Zespół ba-

dawczy w tym przypadku zdecydował się do minimum skrócić czas między 

etapami badań, w nadziei na dużą frekwencję tych samych uczestników badań. 

Drugim wyzwaniem okazały się osobiste predyspozycje respondentów, albo-

wiem w grupie wychowanków MOS-ów i MOW-ów znalazły się też takie 

osoby, które miały obniżony potencjał intelektualny (orzeczone upośledzenie 

umysłowe w stopniu lekkim) przekładający się na ich umiejętność wypełnie-

nia kwestionariuszy on-line. W związku z tym zostały one skrócone. Dotyczy-

ło to narzędzia badającego postawy twórcze i strategie pasywne, a także pozy-

cje życiowe.  

Należy zaznaczyć, że w pierwszym etapie badań wzięło udział 589 wycho-

wanków, podczas gdy w drugim – 485. Jak wskazuje tabela 64, wśród nich do-

minowali podopieczni MOS-ów oraz osoby w wieku 14–16 lat. 

Zebrane dane metryczkowe wskazały, że w grupach badanych podopiecz-

nych MOS-ów i MOW-ów przeważali chłopcy (w I etapie badań było ich 

70,1%), przy czym najwięcej dziewcząt znaleźć można było w MOS-ach – co 

też prezentuje tabela 65. 

Istotnym elementem opisującym wychowanków MOS-ów i MOW-ów jest 

podana przez nich informacja dotycząca tego, z jakiego typu szkoły korzystają 

w placówkach. Częstokroć ich wiek może być bowiem mylący, ponieważ w du-
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żej mierze ta grupa badanych ma znaczące zaległości w realizacji obowiązku 

szkolnego. Stąd też może okazać się, że np. uczeń w wieku gimnazjalnym 

uczęszcza w placówce do szkoły podstawowej. Dokładna informacja na ten te-

mat znajduje się w tabeli 66. Wynika z niej, że wychowankowie MOS-ów  

i MOW-ów najczęściej korzystali z gimnazjum (55,5%), co czwarty z nich kon-

tynuował szkołę podstawową, gdy niespełna co piąty uczęszczał do szkoły 

branżowej.  

Tabela 64. Liczebność wychowanków MOS-ów i MOW-ów z uwzględnieniem ich wieku 

Rodzaj placówki 

Etap I Etap II 

wiek wychowanków w 

latach Ogółem 

wiek wychowanków w 

latach Ogółem 

11–13 14–16 17–19 11–13 14–16 17–19 

MOS 
N 44 193 73 310 21 128 53 202 

% z ogółem 7,5% 32,8% 12,4% 52,6% 4,3% 26,4% 10,9% 41,6% 

MOW 
N 8 89 101 198 5 86 95 186 

% z ogółem 1,4% 15,1% 17,2% 33,6% 1,0% 17,7% 19,6% 38,4% 

Zespół 

MOS  

i MOW 

N 9 53 19 81 5 64 28 97 

% z ogółem 1,5% 9,0% 3,2% 13,8% 1,0% 13,2% 5,8% 20,0% 

Ogółem 
N 61 335 193 589 31 278 176 485 

% z ogółem 10,4% 56,9% 32,8% 100,0% 6,4% 57,3% 36,3% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 65. Liczebność wychowanków MOS-ów i MOW-ów z uwzględnieniem ich płci 

Rodzaj placówki 

Etap I Etap II 

Płeć 
Ogółem 

Płeć 
Ogółem 

K M K M 

MOS 
N 117 193 310 91 111 202 

% z ogółem 19,8% 32,7% 52,5% 18,8% 22,9% 41,6% 

MOW 
N 60 139 199 69 117 186 

% z ogółem 10,2% 23,5% 33,7% 14,2% 24,1% 38,4% 

Zespół 

MOS  

i MOW 

N 0 82 82 0 97 97 

% z ogółem 0,0% 13,9% 13,9% 0,0% 20,0% 20,0% 

Ogółem 
N 177 414 591 160 325 485 

% z ogółem 29,9% 70,1% 100,0% 33,0% 67,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 66. Liczebność wychowanków MOS-ów i MOW-ów z uwzględnieniem szkoły, do której 

uczęszczają 

Rodzaj placówki 
Typ szkoły 

Ogółem 
SP G SzB LO, T 

MOS 
N 86 193 30 1 310 

% z ogółem 14,6% 32,7% 5,1% 0,2% 52,5% 

MOW 
N 44 76 78 1 199 

% z ogółem 7,4% 12,9% 13,2% 0,2% 33,7% 

Zespół MOS i MOW 
N 22 59 1 0 82 

% z ogółem 3,7% 10,0% 0,2% 0,0% 13,9% 

Ogółem 
N 152 328 109 2 591 

% z ogółem 25,7% 55,5% 18,4% 0,3% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejną ważną dla ewaluacji wdrożenia tutoringu informacją było wskaza-

nie czasu pobytu badanych wychowanków w placówkach – czas ten ilustruje 

wykres 4. Wskazuje on, że w przypadku MOS-ów większość wychowanków 

była w placówce co najmniej od roku, co czwarty z nich funkcjonował w niej 

nie mniej niż 3 miesiące, ale nie dłużej niż rok, dla pozostałych placówka była 

nowym miejscem. W przypadku wychowanków MOW porównywalna ich licz-

ba doświadczała funkcjonowania w placówce bądź to mniej niż rok, ale dłużej 

niż 3 miesiące, bądź też powyżej roku. Można zatem stwierdzić, iż badani wy-

chowankowie w różnym stopniu doświadczyli już funkcjonowania w placów-

kach projektowych. Różne zatem mogły być – już „na starcie” projektu – efekty 

ich oddziaływania. 

 

Wykres 4. Czas pobytu wychowanków MOW-ów i MOS-ów w placówce 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ostatnimi danymi opisującymi grupę wychowanków MOS-ów i MOS-ów 

biorących udział w projekcie są podstawowe informacje dotyczące realizowa-

nego przez nich tutoringu. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że blisko 

70% tutorów to wychowawcy, którzy zostali w placówkach zaproszeni do reali-

zowania nowej funkcji. Tym samym poszerzyli zakres swoich obowiązków  

o dodatkową rolę. Z deklaracji wychowanków wynika również, że 74,8% spośród 

nich miało możliwość wyboru swojego tutora, przy czym razem z nim najczęściej 

realizowali tutoring rozwojowy (dotyczyło to 68,7% wychowanków), a zatem ta-

ką formę tutoringu, która z perspektywy szkoły jest mniej obligatoryjna. 

Jak badani respondenci w dwóch etapach badań ewaluacyjnych ocenili kli-

mat placówki oraz realizowany w niej tutoring? Zestawienie średnich ocen pre-

zentujących stanowisko wychowanków prezentuje tabela 67, w której znajdują 

się dane odniesione do wieku uczniów, a także typów placówek.  

Tabela 67. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły wśród wychowanków MOS-ów  

i MOW-ów z uwzględnieniem wieku uczniów 
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N2 = 21 3,86 3,95 3,86 3,62 3,90 3,71 3,57 3,14 3,62 3,57 4,33 4,24 4,19 4,05 4,33 

1
4
–
1
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 N1 = 193 4,17 4,19 4,08 3,74 4,18 3,95 4,31 2,85 3,99 3,80 4,53 4,39 4,41 4,19 4,46 
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9
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Tabela 67. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły… (cd.)  
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 N1 = 53 4,53 4,26 4,38 3,77 4,42 4,30 4,28 2,43 4,42 4,28 4,72 4,38 4,43 4,08 4,40 

N2 = 64 4,47 4,19 4,23 3,77 4,36 4,03 4,25 2,63 4,34 3,98 4,52 4,44 4,44 4,33 4,42 

1
7
–
1

9
 N1 = 19 4,84 4,58 4,53 4,11 4,84 4,05 4,32 2,00 4,42 4,11 4,79 4,47 4,63 4,21 4,42 

N2 = 28 4,82 4,50 4,53 4,00 4,29 4,14 4,18 2,21 4,32 4,14 4,71 4,54 4,54 4,32 4,54 

Źródło: opracowanie własne. 

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie, można przyznać, że badani zwy-

kle kategorie poświęcone relacji z tutorem oceniają nieco wyżej niż te, które 

odnoszą się do klimatu placówki. Poza tym, porównując zaprezentowane tu 

oceny, te są zwykle wyższe niż oceny najstarszych uczniów podstawówek czy 

uczniów szkół ponadpodstawowych. Budzić to może zaskoczenie, wiążące się 

ze stawianiem hipotez – co może mieć wpływ na taki stan rzeczy? Czy jest to 

forma docenienia placówki, w której wychowankowie mają realną szansę na 

zmianę i rozwój poprzez odejście od swojego środowiska, które częstokroć może 

jedynie wzmacniać ich niedostosowanie społeczne? Czy też wynika to z niedoce-

niania przez uczniów pozostałych szkół przestrzeni, w której się znajdują? Niższe 

noty ocen poszczególnych kategorii klimatu panującego szczególnie w szkołach 

podstawowych, w porównaniu z tymi, które uzyskały MOS-y i MOW-y, mogą po-

twierdzać trudności doświadczane tam przez uczniów. Pomijając jednak możli-

we dywagacje na temat wskazanych średnich ocen, kluczową kwestią pozostaje 

wykazanie różnic istotnych statystycznych między średnimi ocen wskazanych 

wyżej kategorii, które zostały zebrane podczas I i II etapu ewaluacji. Jak się 

okazało, te potwierdziły pozytywny odbiór placówek przez wychowanków. Do-

tyczyło to np. wychowanków MOW-ów w grupie wiekowej 14–16 lat, u któ-

rych istotnie między początkiem a końcem badań spadła odczuwana w placów-

ce agresja (U = 2956,500, p = 0,008, Mrang1 = 97,77 dla N1 = 89, Mrang2 = 77,89 dla 

N2 = 86). Analogicznego spadku agresji odczuwalnej w placówce doświadczyli 

również wychowankowie MOW-ów, którzy przebywali w nim dłużej niż 3 mie-
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siące, ale krócej niż rok (U = 2728,500, p = 0,047, Mrang1 = 88,64 dla N1 = 87, 

Mrang2 = 74,40 dla N2 = 76). Ta sama grupa wskazała, iż chętniej w ciągu roku 

korzysta z zajęć pozalekcyjnych oferowanych w placówce (U = 3972,500,  

p = 0,015, Mrang1 = 74,34, Mrang2 = 90,77). W przypadku MOW-ów wydaje się, że im 

krócej dany wychowanek przebywa w placówce, bądź ten pobyt przedłuża się  

o ponad rok, tym ocena jej klimatu staje się wyraźnie niższa. Ci, którzy byli  

w ośrodku poniżej 3 miesięcy (N1 = 28, N2 = 18)
60

, w mniejszym stopniu korzystali 

z zajęć pozalekcyjnych (U = 167, p = 0,039, Mrang1 = 26,54, Mrang2 = 18,78), ale także 

w istotne mniejszym stopniu czuli się ważni dla tutora (U = 164, p = 0,037, Mrang1 = 
26,62, Mrang2 = 18,64). Oczywiście, w skali projektu to bardzo mała grupa badanych, 

ale pokazuje ona to, iż potrzeba czasu, aby móc „oswoić” się z nowym miejscem  

i zbudować satysfakcjonującą relację z dorosłym, co stanowi dla wychowanków 

duże wyzwanie. W tym względzie warto wskazać, że ci wychowankowie MOW-ów, 

którzy przebywali w placówkach powyżej roku (N1 = 84, N2 = 92), wykazali na ko-

niec badań istotnie mniejsze poczucie bezpieczeństwa w placówce (U = 3223,  

p = 0,023, Mrang1 = 96,13, Mrang2 = 81,53), gorszą atmosferę placówki (U = 3208,  

p = 0,030, Mrang1 = 96,31, Mrang2 = 81,37), a także mniejszą chęć korzystania z zajęć 

pozalekcyjnych (U = 2811, p = 0,000, Mrang1 = 101,04, Mrang2 = 77,05).  

W przypadku MOS-ów sytuacja okazała się bardziej skomplikowana. Ogól-

nie dostrzeżono więcej różnic istotnych statystycznie wskazujących na spadek 

pozytywnego odbioru klimatu placówki w zakresie m.in. własnej aktywności 

wychowanków pomiędzy pierwszym a drugim momentem badań. Dotyczy to 

np. pojawiającej się już wcześniej kategorii możliwość rozwoju zainteresowań 

w placówce wśród tych jej podopiecznych, którzy korzystali z niej w okresie od 

3 miesięcy do roku (U = 2459,500, p = 0,048, Mrang1 = 84,55 dla N1 = 88, Mrang2 = 
70,67 dla N2 = 68). Z kolei ci, którzy byli w ośrodku powyżej roku (N1 = 84,  

N2 = 92), odczuwali istotnie mniejsze poczucie bezpieczeństwa w placówce  

(U = 3223, p = 0,023, Mrang1 = 96,13, Mrang2 = 81,53), gorzej oceniali jej atmosferę 

(U = 3208, p = 0,030, Mrang1 = 96,31, Mrang2 = 81,37), a także wykazali mniejszą 

gotowość do korzystania z zajęć pozalekcyjnych (U = 2811, p = 0,000, Mrang1 = 
101,04, Mrang2 = 77,05). Warto przy tym zauważyć, że w zespołach placówek re-

socjalizacyjno-socjoterapeutycznych dłuższy niż roczny pobyt wychowanków 

oznacza wzrost obecności agresji (U = 1071,500, p = 0,030, Mrang1 = 36,02 dla  

N = 32, Mrang2 = 47,22 dla N2 = 53). Wydaje się, że jest to istotna informacja dla 

organizatorów wsparcia w tej grupie uczestników projektu. 

Powyższe zestawienie, jak można łatwo zauważyć, nie zawiera wzmianki  

o tutoringu. Podczas wykonywania testu U Manna-Whitneya obecność istot-

nych różnic między początkiem i końcem badań w tych kategoriach występo-

wała bardzo rzadko i dotyczyła w zasadzie jednej kategorii – polegania na tuto-

rze. Tutor – w swoim założeniu – jest osobą dorosłą, która ma być godna zaufa-

                                                 
60  Warto jednak dostrzec, że w tym przypadku w II etapie badań musieli wziąć udział wycho-

wankowie, którzy nie wzięli udziału w I etapie badań 
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nia, ma towarzyszyć i wspierać, będąc wierną, niezdradzającą tajemnic pod-

opiecznego. To w przestrzeni placówek typu MOS i MOW jest trudne do osią-

gnięcia, choćby z uwagi na konieczny przepływ informacji o wychowankach  

w kadrze. Dostrzegają to wychowankowie, u których (jeśli tylko pojawiła się 

istotna różnica w tej kategorii) poczucie tego, że mogą polegać na swoim tuto-

rze, spadało w II etapie badań. Dotyczyło to następujących grup: 

 wychowanków MOS-ów w wieku 11–13 lat (U = 325,500, p = 0,027, Mrang1 = 
36,10 dla N1 = 44, Mrang2 = 26,50 dla N2 = 21); 

 wychowanków MOS-ów, przebywających w placówce powyżej 1 roku (U = 
8856, p = 0,010, Mrang1 = 154,97 dla N1 = 167, Mrang2 = 133,92 dla N2 = 124), 

u których także dostrzeżono spadek otwartości na relację tutorską (U = 8875, 

p = 0,015, Mrang1 = 154,85, Mrang2 = 134,08), 

 wychowanków zespołu MOS-u i MOW-u, w wieku 14–16 lat  

(U = 1407,500, p = 0,041, Mrang1 = 64,44 dla N1 = 53, Mrang2 = 54,49 dla N2 = 64). 
Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż istotne spadki dotyczące poczucia 

możliwości polegania na tutorze dotyczą w zasadzie wyłącznie tutorów realizują-

cych funkcje wychowawców, a nie nauczycieli, gdzie takich zależności nie zauwa-

żono. Dotyczy to zarówno wychowanków MOS-ów (U = 10614, p = 0,002, Mrang1 = 
176,47 dla N1 = 204, Mrang2 = 147,74 dla N2-126), MOW-ów (U = 6786,500,  

p = 0,027, Mrang1 = 133,97 dla N1 = 133, Mrang2 = 117,01 dla N2 = 118), jak i zespołów 

placówek resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych (U = 1541,500, p = 0,049, Mrang1 = 
83,17 N1 = 69, Mrang2 = 72,90 N2 = 85). Oczywiście, zaprezentowane tutaj dane sta-

tystyczne ujednolicają obraz, bez wskazywania na indywidualne relacje wycho-

wanka z tutorem/wychowawcą, (zostały one omówione pod koniec podrozdziału – 

w odniesieniu do osobistych komentarzy badanych), jest to jednakże wskazanie 

pewnej tendencji, która wymaga uwaznego przyjrzenia się organizacji pracy ośrod-

ków. Tym, co może budzić nadzieję, są tutaj jednak stosunkowo wysokie średnie 

oceny pozostałych kategorii tutoringu, które dodatkowo podkreśla – zawarta w ta-

beli 68 – gotowość wychowanków do kontynuowania tutoringu. 

Tabela 68. Średnie oceny ogółu wychowanków MOS-ów i MOW-ów w kategoriach podsumo-

wujących tutoring z uwzględnieniem typu placówki oraz ich wieku 

 
Gotowość do poleca-

nia tutoringu innym 

wychowankom 

Gotowość do dalszej 

współpracy z tuto-

rem 

Gotowość do współ-

pracy z innym tuto-

rem 

P
la

có
w

k
a
 MOS (N = 202) 4,30 4,44 2,42 

MOW (N = 186) 4,22 4,35 2,56 

Zespół MOS i MOW 

(N = 97) 
4,27 4,45 2,62 

W
ie

k
 11–13 lat (N = 31) 4,03 4,55 2,42 

14–16 lat (N = 278) 4,32 4,42 2,50 

17–19 lat (N = 176) 4,22 4,36 2,56 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowując ten wątek analiz oceny klimatu placówek i tutoringu, warto 

dodać, że w wykonanych obliczeniach testem U Manna-Whitneya nie odnoto-

wano żadnych istotnych różnic w odniesieniu do takich kategorii, jak: możli-

wość wyboru tutora, forma realizowanego tutoringu, typ szkoły, do której 

uczęszczają wychowankowie, zaangażowanie uczestników szkoleń (tutorów)  

w ewaluacji, czy też wielkość placówki. To, co z kolei zostało dostrzeżone, to 

jedna istotna różnica – wzrost postrzegania szansy na własny rozwój poprzez 

udział w tutoringu u tych wychowanków, których dyrektor placówki wykazał 

pełne zaangażowanie we współpracę przy ewaluacji projektu (U = 565,  

p = 0,022, Mrang1 = 28,84 dla N1 = 32, Mrang2 = 34,58 N2 = 28). 

Tabela 69. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły wśród wychowanków MOS-ów  

i MOW-ów z uwzględnieniem ich płci 

P
łe

ć 

P
o

cz
u

ci
e
 b

e
z
p

ie
cz

e
ń

-

st
w

a
 

A
tm

o
sf

e
ra

 w
 p
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có

w
c
e 

R
e
la

c
je

 w
 p

la
có

w
c
e 

O
ce

n
a

 w
y
g
lą

d
u

 p
la

-

c
ó

w
k

i 

P
r
z
es

tr
ze

g
a

n
ie

 p
ra

w
 

w
y

c
h

o
w

a
n

k
a

 

U
w

a
ż
n

o
ść

 n
a

 g
ło

s 
w

y
-

c
h

o
w

a
n

k
a
 

W
sp

ó
łp

r
a
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 z
 z

e
w

n
. 

śr
o

d
o

w
is

k
ie

m
 

O
b

e
c
n

o
ść

 a
g

r
e
sj

i 

K
o

rz
y

st
a

n
ie

 z
 z

a
ję

ć 

p
o

za
le

k
cy
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y

c
h

 

M
o

żl
iw

o
ść

 r
o
z
w

o
ju

 

z
a
in

te
r
es

o
w

a
ń

 

P
o

le
g
a

n
ie

 n
a

 t
u

to
r
ze

 

B
y
c
ie

 w
a
ż
n

y
m

 d
la

 t
u

-

to
ra

 

T
u

to
r 

ja
k

o
 o

so
b

a
 

w
a

ż
n

a
 

S
z
a

n
sa

 n
a

 r
o

z
w

ó
j 

p
o

-

p
r
z
ez

 t
u

to
ri

n
g

 

O
tw

a
r
to

ść
 n

a
 r

e
la

c
ję

 

tu
to

r
sk

ą
 

K
 N1 = 177 4,12 4,06 4,06 3,68 4,08 3,99 4,24 2,93 4,12 3,64 4,51 4,21 4,23 4,04 4,30 

N2 = 160 4,03 3,80 3,94 3,36 3,98 3,76 4,05 3,09 3,69 3,33 4,23 4,10 4,11 3,86 4,16 

M
 N1 = 414 4,42 4,36 4,32 4,00 4,41 4,19 4,36 2,72 4,28 4,06 4,65 4,49 4,52 4,27 4,51 

N2 = 325 4,50 4,37 4,34 4,07 4,38 4,24 4,28 2,51 4,29 4,15 4,62 4,54 4,54 4,36 4,53 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak już zauważono, w grupie badanych wychowanków MOS-ów i MOW-ów 

przeważali chłopcy, jednakże – jak się okazało – słusznie zdecydowano się wy-

konać testy nieparametryczne wskazujące na obecność istotnych różnic średnich 

ocen klimatu placówki, z uwzględnieniem płci badanych. Tu okazało się, że  

w II etapie badań bardziej krytyczne zdanie o placówkach miały dziewczęta niż 

chłopcy. W grupie dziewcząt (N1 = 177, N2 = 160) dostrzeżono bowiem istotnie 

gorszy odbiór atmosfery ośrodka (U = 12361, p = 0,030, Mrang1 = 179,16, Mrang2 = 
157,76), słabszą ocenę jej wyglądu (U = 12108, p = 0,018, Mrang1 = 180,59, Mrang2 = 
156,18), większą niechęć do korzystania z zajęć pozalekcyjnych (U = 11362,  

p = 0,001, Mrang1 = 184,81, Mrang2 = 151,51), jak również słabszą ocenę rozwoju 

własnych zainteresowań (U = 12334,500, p = 0,035, Mrang1 = 179,31, Mrang2 = 
157,59). Dziewczęta na koniec gorzej oceniły także możliwość polegania na tu-

torze (U = 11864, p = 0,004, Mrang1 = 181,97, Mrang2 = 154,65). Z tej perspektywy 

zaskakujący wydaje się obecny wśród chłopców spadek odczuwanego poziomu 

agresji (U = 61178, p = 0,029, Mrang1 = 384,73 dla N1 = 414, Mrang2 = 351,24 N2 = 
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325). Dane te również mogą okazać się pomocne dla organizacji tutoringu  

w ośrodkach. 

Tabela 70. Wykaz średnich przejawianej twórczości, pasywności oraz pozycji życiowych bada-

nych wychowanków MOS-ów i MOW-ów 

Rodzaj 

placówki 

Wiek uczniów  

(w latach) 

T
w

ó
rc

zo
ść

 

P
a

sy
w

n
o

ść
 

Pozycje życiowe 

J
a

 O
K

, 
T

y
 O

K
 

J
a

 O
K

, 
T

y
 n

ie
 O

K
 

J
a

 n
ie

 O
K

, 
T

y
 O

K
 

J
a

 n
ie

 O
K

, 
T

y
 n

ie
 

O
K

 

MOS 

11–13 
N1 = 44 3,52 3,12 1,95 1,45 1,48 1,11 

N2 = 21 3,25 2,85 1,71 1,29 1,71 1,29 

14–16 
N1 = 193 3,45 2,88 2,18 1,63 1,24 0,95 

N2 = 128 3,49 2,81 2,72 1,47 1,09 0,72 

17–19 
N1 = 73 3,65 2,94 2,32 1,82 1,03 0,84 

N2 = 53 3,56 2,77 3,09 1,30 0,77 0,83 

MOW 

11–13 
N1 = 8 4,50 3,15 2,13 2,75 0,75 0,38 

N2 = 5 4,40 2,16 3,60 1,00 0,80 0,60 

14–16 
N1 = 89 3,88 2,90 2,80 1,47 1,08 0,65 

N2 = 86 4,01 2,72 3,10 1,63 0,59 0,67 

17–19 
N1 = 101 3,97 2,89 3,02 1,80 0,58 0,59 

N2 = 95 3,73 2,61 2,94 1,66 0,74 0,66 

Zespół 

MOS 

i MOW 

11–13 
N1 = 9 4,18 2,78 3,00 1,44 0,56 1,00 

N2 = 5 3,48 2,80 2,00 2,20 0,60 1,20 

14–16 
N1 = 53 3,63 2,58 2,55 1,83 0,83 0,79 

N2 = 64 3,69 2,90 2,72 1,72 0,70 0,86 

17–19 
N1 = 19 3,60 2,44 2,84 1,79 0,79 0,58 

N2 = 28 3,56 2,57 2,64 1,96 0,79 0,61 

Źródło: opracowanie własne. 

Tak jak w przypadku poprzednich grup uczniów, tak i tutaj obraz odbioru 

klimatu placówki oraz tutoringu przez wychowanków został uzupełniony po-

przez dane wskazujące na poziom ich twórczości oraz pasywności, a także na 

aktywność w obrębie pozycji życiowych. Średnie oceny tych kategorii  

z uwzględnieniem etapów badań, wieku wychowanków oraz placówek zostały 

zawarte w tabeli 70. Odnosząc się do nich, dokonano określenia istotnych róż-

nic między średnimi. Te okazały się liczne i podkreślały – co ważne – znaczną 
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liczbę pozytywnych zmian. W przypadku wychowanków MOS-ów (N1 = 310, 

N2 = 202) ogólnie nastąpił wzrost aktywności najbardziej pożądanej i zdrowej 

pozycji życiowej „Ja jestem OK, Ty jesteś OK” (U = 36635,500, p = 0,001, 

Mrang1 = 239,32, Mrang2 = 282,86), przy spadku pozostałych trzech: „Ja jestem 

OK, Ty nie jesteś OK” (U = 27593, p = 0,019, Mrang1 = 268,49, Mrang2 = 238,10), 

„Ja nie jestem OK, Ty jesteś OK” (U = 28107, p = 0,040, Mrang1 = 266,83, Mrang2 = 
240,64) oraz „Ja nie jestem OK, Ty nie jesteś OK” (U = 28113,500, p = 0,037, 

Mrang1 = 266,81, Mrang2 = 240,68). Odnosząc się konkretnie do wieku wychowan-

ków placówek, wśród znajdujących się w przedziale 14–16 lat (N1 = 193, N2 = 
128) nastąpił w II etapie badań wzrost aktywności pozycji „Ja jestem OK, Ty 

jesteś OK” (U = 14501, p = 0,007, Mrang1 = 149,87, Mrang2 = 177,79) przy spadku 

„Ja nie jestem OK, Ty nie jesteś OK” (U = 10505, p = 0,015, Mrang1 = 170,57, 

Mrang2 = 146,57). Bardzo zbliżona sytuacja dotyczyła starszych wychowanków 

tych placówek, w wieku 17–19 lat (N1 = 73, N2 = 53), gdzie także wzrosła 

obecność pozycji „Ja jestem OK, Ty jesteś OK” (U = 2441, p = 0,011, Mrang1 = 
56,56, Mrang2 = 73,05), a z kolei spadła aktywność pozycji „Ja jestem OK, Ty nie 

jesteś OK” (U = 1448,500, p = 0,014, Mrang1 = 70,16, Mrang2 = 54,33). Na wzrost 

pozycji „Ja jestem OK, Ty jesteś OK” wśród wychowanków MOS-ów (N1 = 
219, N2 = 157) mogła mieć wpływ możliwość wyboru tutora (U = 20337,500,  

p = 0,002, Mrang1 = 174,13, Mrang2 = 208,54).  

Co ciekawe, a jednocześnie zaskakujące – podczas gdy wśród wychowan-

ków MOS-ów dostrzeżone zmiany dotyczyły ich pozycji życiowych, to w gru-

pie wychowanków MOW-ów – pasywności i twórczości. Ogólnie zaobserwo-

wano u nich istotny spadek pasywności (U = 15928, p = 0,018, Mrang1 = 205,96 

dla N1 = 199, Mrang2 = 179,13 dla N2 = 186), do której mogła przyczynić się rów-

nież możliwość wyboru tutora (U = 9986, p = 0,017, Mrang1 = 166,09 dla  

N1 = 160, Mrang2 = 141,97 dla N2 = 148). Dodatkowo w najstarszej grupie wy-

chowanków MOW-ów (N1 = 101, N2 = 95) obok istotnego spadku pasywności 

(U = 3990, p = 0,041, Mrang1 = 105,50, Mrang2 = 90) dostrzeżono także spadek 

twórczości (U = 3984, p = 0,040, Mrang1 = 105,55, Mrang2 = 89,94). Na tym tle inte-

resująco wypadają wychowankowie zespołów MOS-ów i MOW-ów, w wieku 

14–16 lat, u których nastąpił wzrost pasywności (U = 2066, p = 0,042, Mrang1 = 
52,02 dla N1 = 53, Mrang2 = 64,78 dla N2 = 64); przy czym wartość współczynni-

ka p jest tu niewiele niższa od przyjętej jako graniczna dla określenia istotności 

(p < 0,050), co może jedynie potwierdzać dostrzeżone tu różnice między grupa-

mi wychowanków z MOS-ów i MOW-ów. Ogólnie powyższe dane mogą suge-

rować, że mimo pojawiających się w II etapie bardziej krytycznych ocen, od-

działywanie placówek wzmocnione tutoringiem wydaje się być skuteczne. 

Świadczy o tym przede wszystkim spadek pasywności w najstarszej grupie wy-

chowanków, co może oznaczać, że spotkania tutorskie zaowocowały pewnym 

ich uaktywnieniem się. Być może zaczęli zdawać sobie sprawę ze swoich pro-

blemów, podjęli decyzje co do sposobu pokonywania trudności, z jakimi się bo-
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rykają. Dzięki wsparciu i pomocy tutorów poczuli się bardziej pewni siebie, za-

częli mieć pozytywny stosunek do siebie i świata (wzrost aktywności pozycji 

„Ja jestem OK, Ty jesteś OK”). To wszystko dało im odwagę do wyjścia z bier-

ności i zależności na rzecz podjęcia działań sprzyjających ich rozwojowi. Na-

tomiast nie są jeszcze gotowi na to, aby ujawnić swoją aktywność twórczą. 

Spadek twórczości może być też spowodowany organizacją placówki, w której 

przebywają i muszą bezwzględnie dostosować się do panujących tam zasad, co 

z pewnością nie sprzyja wielokierunkowemu, nieszablonowemu myśleniu na-

stawionemu na poszukiwanie różnorodnych, oryginalnych rozwiązań. 

Tabela 71. Wykaz średnich przejawianej twórczości, pasywności i pozycji życiowych przez wy-

chowanków MOS-ów i MOW-ów z uwzględnieniem ich płci 

Placówka Płeć 

T
w

ó
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ść
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Pozycje życiowe 
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MOS 

K 
N1 = 117 3,55 2,78 2,38 1,72 1,19 0,72 

N2 = 91 3,41 2,68 2,77 1,36 1,07 0,80 

M 
N1 = 193 3,48 3,02 2,06 1,61 1,25 1,09 

N2 = 11 3,55 2,91 2,67 1,44 1,08 0,81 

MOW 

K 
N1 = 60 3,87 2,96 2,27 1,95 1,03 0,75 

N2 = 69 3,55 3,02 2,16 1,93 1,04 0,87 

M 
N1 = 139 3,98 2,88 3,15 1,57 0,73 0,55 

N2 = 117 4,07 2,43 3,55 1,45 0,45 0,55 

Zespół MOS 

i MOW 
M 

N1 = 82 3,70 2,58 2,70 1,76 0,78 0,77 

N2 = 97 3,64 2,80 2,66 1,81 0,72 0,80 

Źródło: opracowanie własne. 

Kończąc rozważania dotyczące dostrzeżonych różnic istotnych statystycz-

nie, odnoszących się do twórczości, pasywności i pozycji życiowych wycho-

wanków MOS-ów o MOW-ów, odniesiono je także do płci badanych. Zesta-

wienie średnich ocen I i II etapu chłopców i dziewcząt znajduje się w tabeli 71. 

Analizując te dane z perspektywy wyników testu nieparametrycznego U Man-

na-Whitneya, nie dostrzeżono różnic unikatowych dla płci wychowanków, ale 

zbliżonych do zaobserwowanych już powyżej, uwzględniających typ placówki. 

Okazało się, że w przypadku wychowanek MOS-ów zaobserwowano u nich 
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istotny spadek aktywności pozycji „Ja jestem OK, ty nie jesteś OK”  

(U = 4423,500, p = 0,032, Mrang1 = 112,19 dla N1 = 117, Mrang2 = 94,61 dla  

N2 = 91). Z kolei u chłopców – wychowanków MOS-ów (N1 = 193, N2 = 111) – 

wzrosła obecność pozycji „Ja jestem OK, Ty jesteś OK” (U = 12701, p = 0,006, 

Mrang1 = 142,19, Mrang2 = 170,42), przy spadku aktywności pozycji „Ja nie jestem 

OK, Ty nie jesteś OK” (U = 8729,500, p = 0,005, Mrang1 = 162,77, Mrang2 = 
134,64). Tutaj także istotności dotyczą aktywności pozycji życiowych odnoszących 

się do jakości relacji interpersonalnych w placówce. W przypadku MOW-ów, u ich 

wychowanek zaobserwowano istotny spadek oceny poziomu twórczości  

(U = 1602,500, p = 0,027, Mrang1 = 72,79 dla N1 = 60, Mrang2 = 58,22 dla N2 = 69), 

przy istotnym spadku poziomu pasywności u wychowanków (U = 6062,500,  

p = 0,000, Mrang1 = 143,38 dla N1 = 139, Mrang2 = 110,82 dla N2 = 117). Trudno 

podejmować się jednoznacznej interpretacji zaistniałych zmian w obszarze pa-

sywności i twórczości z uwagi na zróżnicowaną i dynamiczną rzeczywistość,  

z jaką mamy do czynienia w MOW-ach. Niemniej można ewentualnie domniemy-

wać, że w przypadku dziewcząt spotkania tutorskie ograniczyły ich, może czasami 

zbyt daleko idącą, niezależność, bezkompromisowość, chęć przełamywania sche-

matów i nieliczenia się z opinią otoczenia – na rzecz bardziej przemyślanego i spo-

łecznie akceptowanego zachowania, co wiązać się może ze spadkiem twórczości. 

Natomiast w przypadku chłopców tutoring spowodował uaktywnienie się zasobów 

związanych z podejmowaniem efektywnych działań na rzecz rozwiązywania sytu-

acji problemowych, co dało wyraz w spadku pasywności w tej grupie. 

Powyżej zarysowany obraz wychowanków MOS-ów i MOW-ów, jak już 

zauważono, oparty jest o analizę danych statystycznych. Na przykładzie jednak 

podrozdziałów prezentujących efektywność wdrożenia wśród pozostałych 

uczniów można wskazać, że kluczowym elementem analizy są bezpośrednie, 

indywidualne wypowiedzi badanych o realizowanym tutoringu. Tak też jest  

w tym przypadku. Analiza 425 komentarzy wychowanków wskazuje, że niemal 

8 na 10 respondentów (79,6%) pozytywie oceniło wprowadzenie tutoringu do 

ich placówki. Jest to najlepszy wynik sposób wszystkich placówek objętych 

badaniami. Ocen negatywnych było tylko 4,7%, co z kolei stanowi najniższy 

odsetek spośród badanych placówek. Mieszane odczucia w tej kwestii miało 

15% wychowanków, którzy najczęściej mówili, że nie wiedzą, nie są pewni, 

bądź nie mają zdania, co do oceny tutoringu jako całości – w placówce, nato-

miast w dużej mierze pozytywnie wypowiadali się o współpracy z tutorem. 

Znikomy odsetek (0,7%) nie miał spotkań tutorskich. To, co charakterystyczne 

dla tej grupy badanych, to dające się zauważyć w wypowiedziach ogromne 

wsparcie, jakie dostawali od tutorów, które pozwoliło im nauczyć się mówić  

o sobie, swoich problemach, radzić sobie z nimi. Tutor był dla nich osobą, na 

którą mogli liczyć, przy kim czuli się ważni i zaopiekowani, co jest szczególnie 

istotne w pracy z wychowankami MOW-ów i MOS-ów, ponieważ daje moty-

wacje do modyfikowania swojego zachowania. Oto przykładowe wypowiedzi: 
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Pomógł mi otworzyć się na innych, nauczyłem się pracować nad trudnymi emocjami, 

rozwiązywać problemy, szukać alternatywnych rozwiązań tych problemów. 

Nauczyłem się mówić o swoich problemach i trudnościach. 

Współpraca z moim tutorem dała mi poczucie, że moje zdanie się liczy. 

Po raz pierwszy mam okazję czuć się ważnym, indywidualne rozmowy są okazją do 

szukania dobrych cech w sobie, i fajne to jest. 

Jestem systematycznie motywowany do pracy i słyszę… „dasz radę”. 

Zauważyłem, że komuś na mnie zależy 

Współpraca z moim tutorem dała mi dużo do myślenia i wiem, co powinnam robić,  

a czego nie! Wiem, co robić w różnych momentach i jak się zachować, lecz także jak 

rozmawiać z kimś bez wulgaryzmów i bluzgania. Po rozmowach z nim potrafię rozma-

wiać z innymi, kontrolując swoje emocje, a tego bardzo potrzebowałam.  

Ponadto zwracali też uwagę na to, że stali się bardziej pewni siebie i otwar-

ci, potrafią budować relacje z innymi, co pozwala im lepiej komunikować się  

z rówieśnikami i rodzicami. W wypowiedziach niektórych wychowanków po-

jawiał się też wątek pomocy w osiąganiu celów edukacyjnych, ale mimo 

wszystko najistotniejsze dla nich było to, że spotkania tutorskie pozwoliły im 

uwierzyć w siebie i dały siłę do podjęcia aktywności w kierunku zmian. To wła-

śnie MOW-y i MOS-y są tymi placówkami, które w opinii podopiecznych są 

najlepiej oceniane w kwestii tutoringu. Najwięcej jest tutaj opinii pozytywnych, 

a najmniej negatywnych – w porównaniu z innymi placówkami. Być może tutaj jest 

największa potrzeba indywidualnej pracy z podopiecznym, nastawionej na specy-

ficzne trudności tej konkretnej osoby, w celu usprawnienia jej funkcjonowania,  

i być może w takich właśnie przypadkach tutoring sprawdza się najbardziej.  

6.3.2. Nauczyciele i wychowawcy 

Opisując tutorów pracujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 

bądź młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, warto w pierwszej kolejności 

dostrzec, że ogółem w badaniach ewaluacyjnych w I etapie wzięło udział 201 

spośród nich i 167 w II etapie. Badani byli reprezentantami dwóch grup mają-

cych zupełnie inne zakresy obowiązków. Byli to albo wychowawcy, którzy sta-

nowili zresztą zdecydowaną większość (64,7% badanych w I etapie badań), al-

bo nauczyciele (30,8%), sporadycznie pojawiały się osoby, które pełniły te 

funkcje jednocześnie (4,5%). Co ważne, w badaniach wzięło udział ponad 60% 

kobiet, ze wskazaniem (por. tabela 72) na to, że nieco większy odsetek męż-

czyzn można było spotkać w MOW-ach. 

Interesującą informacją z metryczki badanych okazała się ta, która zawiera-

ła dane o długości ich stażu pracy. Jak pokazuje poniższa tabela – przeważają 

wśród nich osoby posiadające od 5 do 15 lat pracy, co wskazuje, że mogły one 

rozpoczynać swoją aktywność zawodową częstokroć wraz z powstaniem pla-
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cówki. Warto jednak zauważyć, że nieco młodszą kadrą dysponują MOS-y niż 

MOW-y, gdyż zdecydowana większość osób nie pracowała tu dłużej niż 9 lat 

(co też biorąc pod uwagę fakt, że MOS-y funkcjonują krócej niż MOW-y, może 

być zrozumiałe). Warto zatem przyznać, że w porównaniu z nauczycielami 

szkół średnich czy podstawowych kadra opisywanych tu placówek jest znacznie 

młodsza, co nie znaczy, że mniej doświadczona. 

Tabela 72. Liczebność tutorów z MOS-ów i MOW-ów z uwzględnieniem ich płci, typów placó-

wek oraz etapu badań 

Placówka 

Etap I Etap II 

Płeć 
Ogółem 

Płeć 
Ogółem 

K M K M 

MOS 
N 64 24 88 50 13 63 

% z ogółem 31,8% 11,9% 43,8% 29,9% 7,8% 37,7% 

MOW 
N 42 32 74 34 31 65 

% z ogółem 20,9% 15,9% 36,8% 20,4% 18,6% 38,9% 

Zespół MOS  

i MOW 

N 21 18 39 20 19 39 

% z ogółem 10,4% 9,0% 19,4% 12,0% 11,4% 23,4% 

Ogółem 
N 127 74 201 104 63 167 

% z ogółem 63,2% 36,8% 100,0% 62,3% 37,7% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 73. Badani tutorzy z MOW-ów i MOS-ów z uwzględnieniem ich stażu pracy w I etapie badań 

Placówka 
Staż w latach 

Ogółem 
< 5 lat 5–9 10–15 16–20 > 20 

MOS 
N 24 29 14 6 15 88 

% z ogółem 11,9% 14,4% 7,0% 3,0% 7,5% 43,8% 

MOW 
N 6 23 30 0 15 74 

% z ogółem 3,0% 11,4% 14,9% 0,0% 7,5% 36,8% 

Zespół MOS i MOW 
N 3 8 15 9 4 39 

% z ogółem 1,5% 4,0% 7,5% 4,5% 2,0% 19,4% 

Ogółem 
N 33 60 59 15 34 201 

% z ogółem 16,4% 29,9% 29,4% 7,5% 16,9% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Bardzo ważnym z perspektywy Raportu wątkiem były tutaj także informa-

cje dotyczące formuły przyjętego tutoringu, która zresztą była już opisywana  

w poprzednim podrozdziale, a przede wszystkim w podrozdziale 5.3.1. W tym 

miejscu warto jedynie wskazać, iż 62,7% badanych przyznało, że mogło zostać 
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wybranych przez wychowanków do roli ich tutorów, przy czym możliwość taka 

była częściej spotykana w MOW-ach niż MOS-ach. Dane te pokazuje tabela 74. 

Tabela 74. Możliwość wyboru tutora w placówkach MOS i MOW w deklaracjach badanych wy-

chowawców i nauczycieli 

Placówka 
Wybór tutora 

Ogółem 
Nie Tak 

MOS 
N 39 49 88 

% z ogółem 19,4% 24,4% 43,8% 

MOW 
N 26 48 74 

% z ogółem 12,9% 23,9% 36,8% 

Zespół MOS i MOW 
N 10 29 39 

% z ogółem 5,0% 14,4% 19,4% 

Ogółem 
N 75 126 201 

% z ogółem 37,3% 62,7% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

Uzupełniając obraz badanych nauczycieli i wychowawców z MOW-ów  

i MOS-ów, należy przyjrzeć się również temu, jak grupa ta oceniła w I i II eta-

pie badań ewaluacyjnych klimat swoich miejsc pracy oraz samo wdrożenie tuto-

ringu. Opinie te zawarto w zestawieniu, uwzględniającym typ placówki, w któ-

rej pracują badani tutorzy. Wśród typów wyróżniono placówki będące zespołem 

MOS-u i MOW-u (tabela 75). 

Jak można zauważyć, badani raczej pozytywnie odbierają klimat panujący 

w swoich placówkach. Z perspektywy średnich ocen, największą sympatią da-

rzone są zespoły MOS i MOW, tam też panuje największe poczucie bezpie-

czeństwa i najlepsza atmosfera. Co ciekawe, w odróżnieniu od szkół podstawo-

wych bądź ponadpodstawowych nie można tutaj dostrzec tak znaczącej różnicy 

w ocenie przestrzegania praw uczniów względem praw kadry. Owszem, zda-

niem badanych te prawa, które są przypisane wychowankom, są bardziej re-

spektowane, ale nie odbywa się to z dużym pominięciem praw nauczycieli  

i wychowawców. Interesujące wydają się jednak opinie na temat uważności  

w placówkach na głos nauczycieli, wychowawców bądź wychowanków. Tu śred-

nie oceny są wręcz porównywalne, przy czym szczególnie w MOW-ach owa 

uważność w większym stopniu dotyczy wychowawców niż pozostałych grup. Co 

ważne, uważność na głos uczniów wzrosła na II etapie badań. W powyższym obra-

zie kluczowe okazują się ponadto obserwowane spadki średnich w kategorii obec-

ność agresji, obserwowane w każdym z badanych typów placówek. Dodatkowo 

istotną z perspektywy ilustrowania MOS-ów i MOW-ów informacją jest średnia 

ocena jakości współpracy z rodzicami, która przyjmuje tutaj najniższe wartości, 

wskazując tym samym na trudną przestrzeń, z jaką zmagają się na co dzień ośrodki.  
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Tabela 75. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu placówki w opiniach nauczycieli i wy-

chowawców MOS-ów oraz MOW-ów 
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4,52 4,50 4,02 3,99 3,63 4,47 4,69 4,27 4,24 4,13 3,99 4,33 2,72 4,48 4,57 4,07 3,39 

N
2
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4,48 4,51 3,98 4,05 3,63 4,43 4,60 4,30 4,27 3,86 3,79 4,33 2,65 4,29 4,60 4,16 3,25 

M
O

W
 N

1
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4,55 4,54 4,20 4,18 4,28 4,66 4,76 4,57 4,65 4,24 4,22 4,41 2,54 4,58 4,53 4,18 3,42 

N
2
 =
 6

5
 

4,49 4,66 4,18 4,34 4,42 4,71 4,82 4,43 4,58 4,14 4,22 4,58 2,37 4,45 4,54 4,26 3,54 
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4,67 4,62 4,36 4,11 3,82 4,56 4,77 4,38 4,46 3,90 3,95 4,59 2,03 4,49 4,62 4,33 3,44 

N
2
 =
 3

9
 

4,64 4,64 4,15 4,17 3,41 4,41 4,79 4,28 4,46 4,05 3,90 4,44 1,72 4,41 4,62 4,10 3,36 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak zatem na tym tle wypadła implantacja tutoringu w placówkach? Jak już 

wspomnieliśmy we wstępie do niniejszego podrozdziału, MOW-y i MOS-y, 
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szukając najlepszych dla siebie ścieżek pracy z wychowankami, sięgają po roz-

wiązania, które upodmiotowiają wychowanków, przyczyniając się do zwięk-

szenia efektywności pracy wychowawczej. Praca wychowawcza nie ogranicza 

się tutaj do jednej godziny wychowawczej w tygodniu, jak w szkołach, ale trwa 

niemalże przez całą dobę. Zatem kontakt z podopiecznym jest zdecydowanie 

bardziej intensywny. Wydaje się, że właśnie w tym tkwi przyczyna, że pracow-

nicy MOS-ów i MOW-ów biorący udział w ewaluacji w największym stopniu 

spośród pozostałych badanych nauczycieli i wychowawców doceniają swoją 

nową rolę w życiu podopiecznego, w największym też stopniu widzą swoją 

szansę na rozwój dzięki tutoringowi. Taki stan rzeczy może zatem sugerować 

głęboką świadomość wartości i efektywności dla obu stron relacji tutorskiej. 

Tabela 76. Średnie oceny nauczycieli szkół ponadpodstawowych odnoszące się do wdrażanego 

tutoringu z uwzględnieniem etapu badań oraz typu placówki 

Placówka 

Bycie waż-

nym dla pod-

opiecznego 

Podopieczny 

jako osoba 

ważna 

Szansa na 

rozwój po-

przez tuto-

ring 

Otwartość na 

relację tutor-

ską 

MOS 
N1 = 88 4,44 4,88 4,40 4,75 

N2 = 63 4,48 4,83 4,46 4,78 

MOW 
N1 = 74 4,39 4,85 4,57 4,84 

N2 = 65 4,54 4,85 4,65 4,78 

Zespół 

MOS  

i MOW 

N1 = 39 4,44 4,87 4,51 4,82 

N2 = 39 4,41 4,82 4,38 4,85 

Źródło: opracowanie własne. 

Warto zauważyć, że ową świadomość wartości i efektywności relacji tutorskiej 

w pewnym stopniu uzasadniają średnie oceny gotowości do kontynuowania tuto-

ringu, szczególnie najwyższe spośród dotychczasowych badanych grup średnie 

wskazujące na gotowość tutorów z MOS-ów i MOW-ów do współpracy nie tylko 

ze znanym już podopiecznym, ale także innymi wychowankami (por. tabela 77). 

Tabela 77. Średnie oceny tutorów z MOS-ów i MOW-ów w kategoriach podsumowujących tutoring 

Placówka 
Gotowość do polecania 

tutoringu innym 

Gotowość do dalszej 

współpracy z pod-

opiecznym 

Gotowość do współpra-

cy z innym podopiecz-

nym 

MOS (N = 63) 4,60 4,52 4,48 

MOW (N = 65) 4,69 4,69 4,46 

Zespół MOS i 

MOW (N = 39) 
4,49 4,72 4,69 

Źródło: opracowanie własne. 
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Interpretację powyższych zestawień, pokazujących wielkości uzyskanych 

przez grupy badanych średnich, w znacznym stopniu pozwala uzupełnić analiza 

wskazująca na istnienie istotnych różnic między I a II etapem badań, które 

wskazywałyby na zaistnienie zmiany. Wykonano ją za pomocą testu nieparame-

trycznego U Manna-Whitneya. Ten wykazał, że badanych nie różnicuje w ża-

den sposób typ placówki, jej wielkość, tudzież płeć. Podczas obliczeń wykaza-

no, że wśród tutorów, którzy pracują w MOW-ach i MOS-ach jako nauczyciele, 

między etapami badań istotnie wzrosło poczucie bycia ważnym dla wychowanków 

(U = 2083,500, p = 0,020, Mrang1 = 52,90 dla N1 = 62, Mrang2 = 65,88 dla N2 = 55). Po-

kazuje to, że poprzez tutoring nauczycielom tych placówek rozszerza się plat-

forma współpracy z wychowankami, przez co może wzrosnąć ich poczucie by-

cia istotnymi dla ich rozwoju. Inne istotne różnice dostrzeżono w grupie pra-

cowników MOS-ów i MOW-ów posiadających 5–9 lat stażu pracy (N1 = 60,  

N2 = 42), wśród których istotnie spadło dostrzeganie obecności w placówkach 

agresji (U = 919,50, p = 0,009, Mrang1 = 57,17, Mrang2 = 43,39), przy jednoczesnym 

spadku poczucia możliwości realizowania własnych pomysłów (U = 980,  

p = 0,028, Mrang1 = 56,17, Mrang2 = 44,83). Z kolei wśród najstarszych stażem pra-

cowników – pracujących powyżej 20 lat – w ciągu niespełna roku wdrożenia 

istotnie wzrosło przekonanie o przestrzeganiu praw ucznia w placówce  

(U = 675,500, p = 0,025, Mrang1 = 30,83 dla N1 = 34, Mrang2 = 37,47 dla N2 = 33). 

Zatem można stwierdzić, że realizowane wdrożenie w różny sposób rezonowało 

z różnymi grupami wiekowymi pracowników ośrodków, dając temu istotny wy-

raz jedynie w niewielu podanych tutaj momentach. 

Wykonując test U Manna-Whitneya, uwzględniono również inne zbierane 

podczas badań zmienne. I tak, w opiniach wychowawców bądź nauczycieli, 

którzy pracują w placówkach niepublicznych, między I a II etapem badań istot-

nie spadł poziom odczuwanej agresji (U = 302, p = 0,035, Mrang1 = 33,85 dla  

N1 = 22, Mrang2 = 25,12 dla N2 = 26). Ważną wskazówką wydaje się być tutaj 

także postawa dyrektora. Jeśli ten okazał się średnio zaangażowany we współ-

pracę przy ewaluacji projektu WCM, podlegający mu pracownicy (N1 = 48,  

N2 = 44) wskazywali w II etapie na istotny spadek uważności w placówce na 

głos uczniów (U = 836, p = 0,042, Mrang1 = 51,08, Mrang2 = 41,50) oraz głos wy-

chowawców (U = 792,500, p = 0,013, Mrang1 = 51,99, Mrang2 = 40,51). Z kolei pra-

cownicy bardziej zaangażowanego dyrektora wskazali na końcu badań na istot-

ny spadek odczuwanej w placówce agresji (U = 901,500, p = 0,012, Mrang1 = 
54,99 dla N = 53, Mrang2 = 43,03 dla N2 = 45). Ważna zatem okazuje się tutaj po-

stawa dyrektora, stająca się katalizatorem dobrego bądź złego klimatu panują-

cego w placówce. 

Oczywiście, ilustrując w Raporcie badanych tutorów z MOS-ów bądź MOW- 

-ów, nie sposób pominąć danych wskazujących na ich postawy twórcze, strategie 

pasywne czy też pozycje życiowe. Średnie wartości wskazujące na ich aktywność 

z uwzględnieniem typu placówki i etapu badań znajdują się w tabeli 78. 
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Tabela 78. Postawa twórcza, strategie pasywne i pozycje życiowe tutorów MOS-ów i MOW-ów 
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M
y

śl
en

ie
 d

y
w

er
g

en
cy

jn
e 

T
o

le
ra

n
cj

a
 d

la
 w

ie
lo

zn
a

cz
n

o
śc

i 

K
o

n
ce

n
tr

a
cj

a
 n

a
 z

a
d

a
n

iu
 

N
o

n
k

o
n

fo
rm

iz
m

 

O
tw

a
rt

o
ść

 i
 c

ie
k

a
w

o
ść

 p
o

zn
a

w
cz

a
 

B
ie

rn
o

ść
 

N
a

d
a

d
a

p
ta

cj
a

 

N
ie

p
o

h
a
m

o
w

a
n

ie
 

A
g

re
sj

a
 

N
ie

zd
o

ln
o

ść
 

J
a

 O
K

, 
T

y
 O

K
 

J
a

 O
K

, 
T

y
 n

ie
 O

K
 

J
a

 n
ie

 O
K

, 
T

y
 O

K
 

J
a

 n
ie

 O
K

, 
T

y
 n

ie
 O

K
 

MOS 
N1 = 88 4,41 4,55 4,10 4,02 4,46 2,23 2,71 2,03 2,27 2,53 6,10 1,01 0,48 0,41 

N2 = 63 4,53 4,58 3,95 4,12 4,50 2,34 2,58 2,14 2,30 2,69 6,17 0,92 0,30 0,60 

MOW 
N1 = 74 4,54 4,59 4,04 3,96 4,43 2,12 2,69 1,98 2,05 2,31 5,89 1,24 0,35 0,51 

N2 = 65 4,52 4,64 4,06 4,16 4,48 2,36 2,64 2,18 2,08 2,46 5,80 1,15 0,52 0,52 

Zespół  

MOS  

i MOW 

N1 = 39 4,47 4,62 3,69 4,09 4,41 2,13 2,74 1,96 2,25 2,07 6,85 0,56 0,10 0,49 

N2 = 39 4,41 4,57 3,62 3,99 4,20 2,24 2,56 1,99 2,07 2,05 6,56 0,67 0,26 0,51 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując powyższy zbiór, warto zauważyć, że w największym stopniu ba-

dani wydają się wykorzystywać trzy przejawy postawy twórczej – przede 

wszystkim tolerancję dla wieloznaczności, ale także otwartość i ciekawość po-

znawczą (co staje się analogiczne do obrazu nauczycieli ze szkół podstawo-

wych), jak również myślenie dywergencyjne. Można przyjąć, że wykorzystanie 

ich nie tylko winno cechować pracę tutora, ale też pracę w tak specyficznych, 

częstokroć nieprzewidywalnych warunkach, jakie można zastać w MOS-ach 

bądź MOW-ach. Szacunek wobec drugiej osoby, tolerancja wobec jej poglą-

dów, poszanowanie jej odmienności w połączeniu z otwartością na nowe wy-

zwania oraz wieloaspektowym myśleniem są podstawą w pracy z młodym 

człowiekiem, który boryka się często z wieloma różnorodnymi trudnościami. 

Cechy te są niezwykle ważne, aby móc udzielać mu niezbędnego wsparcia i to-

warzyszyć w podejmowaniu znaczących decyzji życiowych, prowadzących do 

usprawniania jego funkcjonowania. Na tym tle najwyższe wartości strategii pa-

sywnych (podobnie jak w przypadku nauczycieli ze szkół podstawowych) 

przyjmuje nadadaptacja i niezdolność. Co może wydać się interesujące, te 

ostatnie przybierają wyższe wartości wśród badanych z MOS-ów. Być może, 

jest to spowodowane tym, iż wychowawcy nadmiernie biorą sobie do serca re-

alizowanie celów podopiecznych, obarczając niejako siebie odpowiedzialnością 

za brak zakładanych wcześniej efektów i ewentualne porażki podopiecznych. 
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Oczywiście, wskazanie samych wartości średnich (bądź obserwacja ich 

ewentualnego wzrostu lub spadku z perspektywy upływającego czasu) bez obli-

czenia ich istotności tworzy niepełny obraz. Zatem dopiero po wykonaniu sto-

sownych obliczeń testem U Manna-Whitneya można było przyznać, że tutaj 

także typ placówki, ale i forma pracy wykonywana przez badanych – nie miały 

znaczenia. Zaobserwowano z kolei, że między I a II etapem badań u mężczyzn 

istotnie wzrosła bierność (U = 2787, p = 0,047, Mrang1 = 62,83 dla N1 = 74, Mrang2 = 
76,25 dla N2 = 63). Istotny wzrost bierności (U = 1578, p = 0,028, Mrang1 = 46,19, 

Mrang2 = 59,08) dostrzeżony został także wśród badanych: 

 mających od 5 do 9 lat stażu pracy (N1 = 60, N2 = 42), u których jednocze-

śnie nastąpił spadek koncentracji na zadaniu (U = 938, p = 0,027, Mrang1 = 
56,87, Mrang2 = 43,83),  

 mających od 10 do 15 lat stażu pracy (U = 1425,500, p = 0,043, Mrang1 = 
44,84 dla N1 = 59, Mrang2 = 56,55 dla N2 = 39), 

 którzy wskazali, że mogli zostać wybrani na tutorów przez wychowanków 

(U = 7987,500, p = 0,020, Mrang1 = 108,11 dla N1 = 126, Mrang2 = 128,46 dla 

N2 = 108). 

Innych różnic istotnych statystycznie nie stwierdzono. Ta sytuacja może za-

tem wskazać, że stosowanie tutoringu wśród badanych wychowawców bądź na-

uczycieli z MOW-ów i MOS-ów z perspektywy statystyki nie rezonowała w tak 

znaczący sposób z ich aktualnym postrzeganiem placówki bądź też osobistą 

działalnością, a także stosunkiem do siebie i otoczenia. Warto zaznaczyć, że nie 

dostrzeżono tutaj żadnych różnic odnoszących się do istotnych wzrostów bądź 

spadków aktywności pozycji życiowych. Być może, realizacja tutoringu dla tej 

grupy niewiele zmieniała ich codzienny tryb pracy sprzed realizacji projektu 

WCM? Znajduje to potwierdzenie w komentarzach części wychowawców, któ-

rzy sygnalizowali, że system pracy podobny do tutoringu (choć tak nie nazywa-

ny) funkcjonuje już w ich placówce. Zastanawiający jest jednak pojawiający się 

tu w znacznej mierze istotny wzrost jednej strategii pasywnej, jaką jest bier-

ność. W kontraście np. do dostrzeżonego w grupie wychowanków tych placó-

wek istotnego spadku agresji może to oznaczać zmniejszenie się w ciągu roku 

konieczności tak aktywnej pracy z podopiecznym (spadek koncentracji na za-

daniu). A może wynika to – wręcz odwrotnie – z braku pomysłu na efektywne 

działanie? W tej perspektywie rozstrzygające okazały się opinie badanych, ujęte 

w odpowiedziach na pytania otwarte – podsumowujące wdrożenie tutoringu 

oraz określające jego znaczenie dla samych uczestników oraz placówek realizu-

jących zadania projektowe. Wypowiedzi w tych kwestiach udzieliło 157 wy-

chowawców i nauczycieli MOW-ów i MOS-ów, z czego aż 81% było pozytyw-

nie nastawionych do wdrożenia, a 19% miało mieszane uczucia. Nie było ani 

jednej wypowiedzi, która byłaby całkowicie negatywna. Warto podkreślić, że 

tylko w tych placówkach pojawiła się taka sytuacja, w pozostałych – szkołach pod-

stawowych i ponadpodstawowych – pojawiały się negatywne opinie, choć – co 
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również warto zauważyć – stanowiły niewielki odsetek. Zatem to w MOW-ach  

i MOS-ach tutoring został odebrany najlepiej. Może to wynikać ze specyfiki 

placówek. To, co było podkreślane w szkołach jako główny problem związany 

z wprowadzonym wdrożeniem, czyli trudności organizacyjno-logistyczne, tutaj 

w ogóle nie wystąpił. Podobnie sytuacja nadmiernego obciążenia tutorów dużą 

liczbą podopiecznych wystąpiła tylko w kilku wypowiedziach. To, co budziło 

wątpliwości, to konieczność modyfikacji tutoringu – przystosowania go do po-

trzeb i specyfiki placówki: nie ze wszystkimi wychowankami i nie w każdych 

sytuacjach można w ten sposób pracować, bądź nie wszystkie elementy tutorin-

gu można wykorzystać, albo jest zbyt duża rotacja wychowanków. Nielicznie 

pojawiały się kwestie braku wynagrodzenia za dodatkową pracę. Przykładowe 

wypowiedzi obrazują te trudności: 

Nie wszyscy wychowankowie są gotowi do współpracy z tutorami. Specyfika naszej 

placówki, w której jest duża rotacja wychowanków, nie sprzyja często nawiązywaniu 

dobrych relacji i zaufania pomiędzy dziećmi a tutorami. 

Uważam, że w większości przypadków sprawdza się on, choć […] nie można go sku-

tecznie realizować w stosunku do wychowanków, którzy nagminnie łamią prawo i zasa-

dy regulaminowe placówki, które są w naszej pracy, uważam, nadrzędne. 

Jest trudny do realizowania, ale możliwy. Wymaga na pewno mocnej pracy nad samym 

sobą, żeby pogodzić rolę wychowawcy, który pracuje z całą grupą, dość różnorodną,  

i musi się regulaminowo odnosić do wszystkich jednakowo, a z pracą indywidualną  

i jednak lepszymi relacjami z wychowankami, których się ma w tutoringu. Chłopcy cza-

sem oceniają i upatrują korzyści w relacjach z konkretnym tutorem, więc dodatkowo 

trzeba pilnować, by tutorzy pracowali na równym poziomie, albo by grupa nie odbierała 

tutoringu jako próbę załatwiania czegoś. 

Myślę, że metodą tutoringu nie mogą być objęci wszyscy wychowankowie z założenia. 

Moja propozycja jest taka, aby tutoringiem byli objęci tylko ci, którzy są w stanie zro-

zumieć założenia tego modelu pracy i są zainteresowani osiąganiem jakichkolwiek ce-

lów. Nie oznacza to oczywiście, że pozostali wychowankowie nie będą musieli nic robić 

i nie będą mieli wyznaczanych żadnych celów i zadań do realizacji. 

Jest potrzebny, ale robimy to za darmo i już niektórzy są zniechęceni pracą dla misji. Ile 

można… 

Pomimo pojawiających się trudności zdecydowana większość badanych tu-

torów bardzo pozytywnie oceniła wdrożenie. Podkreślali oni, że tutoring po-

prawił relacje między wychowawcami, nauczycielami a uczniami, zwiększył 

zaangażowanie w pracę z wychowankiem, ponadto wzrosło zaufanie wycho-

wanków do nauczycieli, stali się oni bardziej otwarci i życzliwi, zwiększyło się 

ich poczucie sprawczości i pewności siebie. Dla wielu wychowawców i na-

uczycieli tutoring nie był nowością, ponieważ pracowali już wcześniej w po-

dobny sposób. Co jednak nie oznacza, że nie skorzystali ze szkoleń. Wręcz 

przeciwnie, udoskonalili swój warsztat, utwierdzili się w swoim postępowaniu 

lub zmodyfikowali częściowo swoje działania, dostali dodatkowe narzędzia do 
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pracy. Dla innych jest to dopiero początek drogi, ale chcą się dalej realizować  

w tym zakresie. Oto przykładowe wypowiedzi:  

W mojej placówce jeszcze przed wdrożeniem tutoringu działał on, tylko w innej postaci, 

także wdrożenie tutoringu szkolnego udoskonaliło naszą pracę, pokazało nam inne jej 

perspektywy. 

Jak się okazało – w zasadzie pracowałam z wychowankami według założeń tutoringu – 

nawet o tym wcześniej nie wiedząc. Udział w projekcie pozwolił mi jednak spojrzeć 

krytycznie na swoje przyzwyczajenia, zahamowania i opory oraz dał motywację do 

zmian. 

Widać efekty po tym, że wychowankowie nie muszą robić negatywnych rzeczy, żeby 

być zauważonym i porozmawiać przez dłuższą chwilę. 

Tutoring wpłynął na wzrost zaufania wychowanków do nauczycieli, widzą w nich oso-

by, przed którymi mogą się otworzyć, zaufać, zmniejszyła się agresja wśród uczniów. 

Zasady tutoringu powinny być filarem pracy resocjalizacyjnej w MOW. Na plus zmieni-

ły się relacje między kadrą a wychowankami. Nowe horyzonty i nowa, lepsza jakość 

pracy nauczycieli i wychowawców. 

Moje doświadczenie jest na razie niewielkie, ale patrzę z nadzieją na przyszłość i chcę 

rozwijać swoje umiejętności tutorskie. 

Z analizy wypowiedzi tutorów w MOW-ach i MOS-ach wynika, że najbar-

dziej pozytywnie zareagowali na wdrożenie, w porównaniu z nauczycielami  

w szkołach. Opinie te są potwierdzeniem wysokich ocen uzyskanych w innych, 

opisanych wcześniej w niniejszym podrozdziale, wskaźnikach. Pokazują one 

gotowość kadry do kontunuowania pracy tutorskiej w placówkach. To właśnie 

tutaj wychowawcy i nauczyciele w największym stopniu dostrzegają w tutorin-

gu szansę na wzrost efektywności podejmowanych przez siebie działań i jedno-

cześnie rozwój swoich podopiecznych. Być może dlatego, że praca z młodym 

człowiekiem, który trafia do MOW-u lub MOS-u, jest trudniejsza i bardziej 

wymagająca niż z uczniem w szkole, z uwagi na bagaż doświadczeń, z którymi 

przychodzi do ośrodka, a tutoring staje się niezwykle cennym sposobem na na-

wiązanie dobrego kontaktu z podopiecznym, będącego podstawą dalszej pracy. 

6.3.3. Wnioski 

Jak zauważyliśmy w powyższych podrozdziałach, realizacja działań ewalu-

acyjnych, a przede wszystkim samego wdrożenia w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych bądź socjoterapii, była znaczącym wyzwaniem. To wynikało 

ze specyfiki funkcjonowania tych placówek (zupełnie innej niż specyfika szkol-

na, w której tutoring już zagościł), wymagających szczególnego dostosowania 

wdrożenia do ich możliwości organizacyjnych, ale też potencjału wychowan-

ków. Podejmowane decyzje co do kształtu innowacji mogły już na wstępie wią-

zać się z określeniem, czy ta będzie np. osadzona w oparciu o pracę wycho-

wawców, czy nauczycieli, itp. Innym specyficznym aspektem samego wdroże-
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nia była obecność wychowanków, którzy mogli przybyć do placówek znacznie 

później niż w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i zniknąć z nich jeszcze przed 

jego zakończeniem. Wyrazem owego „znikania” wychowanków była zmniej-

szona znacznie frekwencja w II etapie badań ewaluacyjnych. 

Warto zauważyć, że wśród badanych podopiecznych tutorów dominowali 

chłopcy w wieku 14–16 lat, najczęściej z MOS-ów. Co drugi badany w placów-

ce uczęszczał do gimnazjum, 20% wychowanków realizowało naukę w szkole 

podstawowej, a co piąty – w szkole branżowej. Odnosząc się do wszystkich ba-

danych, ci najczęściej mieli za sobą ponad roczny okres przebywania w MOS-ie 

bądź MOW-ie, co pozwala przyjąć, że mieli oni możliwość doświadczenia 

funkcjonowania tych placówek bez tutoringu. To, co z perspektywy czynionego 

tu podsumowania ma szczególne znaczenie – biorąc pod uwagę wskazania wy-

chowanków – ich tutorami w 70% zostawali wychowawcy (którzy tym samym 

musieli pełnić podwójne role), najczęściej też doświadczane przez nich wdroże-

nie oparte było na założeniach tutoringu rozwojowego.  

Należy zaznaczyć, że ta grupa beneficjentów WCM, oceniając klimat panu-

jący w placówkach wraz z wdrożeniem tutoringu, innowację oceniła nieco wy-

żej. Co ciekawe, ich oceny przypisane do poszczególnych kategorii klimatu by-

ły wyższe w porównaniu z ocenami tych samych kategorii dokonanych przede 

wszystkim przez uczniów najstarszych klas szkół podstawowych, co dodatkowo 

może potwierdzać ich krytyczne nastawienie do szkół
61

. Warto zauważyć, że 

pogłębione analizy średnich ocen wychowanków wskazały, że istnieją różnice 

w odbiorze placówki w zależności od jej typu. W przypadku MOW-ów można 

było w II etapie badań dostrzec w dużej mierze spadek odczuwanej przez wy-

chowanków agresji. Ten pozytywny obraz dodatkowo wzmacnia fakt istotnego 

spadku doświadczanej przez wychowanków z tej grupy placówek pasywności, 

do czego mogła przyczynić się możliwość wyboru przez wychowanków tutora. 

Badani przebywający w MOS-ach nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż rok 

wskazywali, że chętniej uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Warto przy 

tym zaznaczyć, że to ten właśnie okres pobytu wychowanka w placówce wydaje 

się najbardziej efektywny. Zaangażowanie się w życie placówki poprzez rozwój 

własnych zainteresowań w tym czasie nie było jednak domeną wychowanków  

z MOS-u, wśród których między I a II etapem badań ewaluacyjnych dostrzeżo-

no wyłącznie spadki w innych kategoriach przypisanych klimatowi placówki. 

Co zaskakujące, pomimo tych krytycznych ocen w tej grupie badanych na ko-

niec wdrożenia wzrosła aktywność pozycji życiowej „Ja jestem OK, Ty jesteś 

OK”, co świadczyć może o pozytywnym oddziaływaniu procesów wychowaw-

czych i socjoterapeutycznych wzmacnianych tutoringiem. Znaczenie dla wzro-

stu tej pozycji życiowej miała możliwość wyboru tutora. Spostrzeżenie, że  

w grupie wychowanków MOS-ów szczególnie „uaktywniają się” kategorie 

                                                 
61  Warto tutaj jednak wspomnieć o tym, że zdecydowanie bardziej krytyczne w ocenie klimatu 

placówek okazały się dziewczęta. 
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związane z pozycjami życiowymi, podczas gdy w MOW-ach związane z pa-

sywnością, może sugerować, iż w pierwszym przypadku przestrzeń oddziały-

wań wychowawczych uruchamia się w obszarze jakości kontaktów interperso-

nalnych, w drugim zaś – własnej aktywności. To rozróżnienie może być istotną 

rekomendacją przy konstruowaniu/weryfikowaniu przyjętych innowacji peda-

gogicznych. 

Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera sytuacja, w której pomimo po-

zytywnego odbioru tutoringu przez wychowanków można dostrzec istotne 

spadki (obserwowane u większości respondentów) poczucia możliwości pole-

gania na swoim tutorze, które odnieść można wyłącznie do wychowawców,  

a nie nauczycieli pełniących tę rolę. Może to oznaczać, że dla wychowanków 

MOS-ów i MOW-ów dużą wartością jest posiadanie zaufanego dorosłego 

(szczególnie w sytuacji braku zaufania do dorosłych w ogóle), na którym mogą 

polegać i który ich w tym nie zawiedzie. Uaktywnienie się w szczególności tej 

kategorii może wskazywać na toczący się w placówkach proces określania ram 

kompetencji i obowiązków spoczywających na wychowawcach będących jed-

nocześnie tutorami. Pomimo dostrzeganego spadku możliwości polegania na tu-

torze, wychowankowie w znaczący sposób wskazali na gotowość kontynuowa-

nia z nim współpracy w kolejnym roku.  

Odnosząc się do powyższego, warto podkreślić, że realizowanie tutoringu  

w ośrodkach, będących niewątpliwie w procesie adaptacji tej metody do wła-

snych warunków, miało duże znaczenie dla wychowanków. Podkreślały to ich 

bezpośrednie opinie mówiące o własnych doświadczeniach pracy z tutorem  

i organizacji tej metody w placówce. Jak się okazało, ta grupa badanych wyra-

żała w komentarzach jednoznacznie pozytywne oceny, w stopniu większym niż 

pozostali uczestnicy, podkreślając, że relacja tutorska dawała im znaczące 

wsparcie, dzięki któremu mieli możliwość otworzenia się, mówienia o sobie  

i swoich problemach, doświadczania, że są dla kogoś ważni. Poprzez tutoriale 

stawali się bardziej pewni siebie i potrafili lepiej budować relacje interpersonal-

ne z otoczeniem. Należy zatem przyznać, że realizacja tutoringu w MOW-ach  

i MOS-ach może stać się odpowiedzią na pokontrolne zastrzeżenia Najwyższej 

Izby Kontroli (opublikowane w styczniu 2018 roku) co do pracy MOW-ów, 

wskazujące na to, że dotychczas w „[…] procesie resocjalizacji nie wykorzy-

stywano skutecznie potencjału, jakim jest indywidualizacja edukacji, terapii  

i usamodzielniania” (NIK 2018, s. 8). Indywidualna praca tutorów może w du-

żym stopniu okazać się (przy założeniu, że tutoring będzie realizowany w pla-

cówkach) kluczem do sukcesu przełamującym niedostatek w Polsce wyspecjali-

zowanych placówek, które mogą w sposób adekwatny oddziaływać na wycho-

wanków trafiających obecnie do MOW-ów „[…] w różnym stopniu zdemorali-

zowania, poziomie agresji, czy wymagający terapii uzależnień” (NIK 2018, s. 8). 

W opinii badacza – obserwatora jednej z placówek – można wyczytać pew-

ne echa potrzeb dostrzeżonych w raporcie NIK:  
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[…] wychowawcy MOS zauważyli, że skuteczniej jest wprowadzać tutoring u wycho-

wanków, którzy nie mieli doświadczenia innych placówek – są prosto z domu, gdyż ci 

odznaczają się większym zaufaniem do tutora/patrona. Wychowawcy MOW z kolei po-

twierdzili, że ich zdaniem tutoring nie jest dla wszystkich wychowanków, gdyż dla nie-

których tutoring jest frajerstwem, oznaką słabości – ci zatem potrzebują twardszej ręki 

(szczególnie dla wychowanków, którzy są już długo w placówce i za moment mają ją 

opuścić, czując, że wolno im wszystko).  

Głos ten wyraźnie wskazał, że można w projektowych MOW-ach i MOS-ach 

dostrzec ścierające się ze sobą różne podejścia przede wszystkim do procesu re-

socjalizacji wychowanków. Wydaje się, że placówki te są w fazie poszukiwania 

najlepszych rozwiązań. Potwierdził to jeden z dyrektorów ośrodka biorącego 

udział w programie WCM:  

Chcieliśmy zmienić realizowany proces wychowawczy i socjoterapeutyczny. Dotych-

czasowe formuły wychowawcze stały się już mało atrakcyjne i nie przynosiły oczeki-

wanych efektów. Dawało się zauważyć u kadry pedagogicznej trochę rutyniarstwa, ma-

razmu. Realizacja projektu dała nam wszystkim potężny ładunek nowych umiejętności, 

dużo nowej wiedzy, co przełożyło się na nową energię do pracy.  

Źródłem owej energii okazała się w dużej mierze relacja tutorska, określona 

przez jednego z tutorów mianem „uzdrawiającej”.  

Jak jednak na wdrożenie zareagowali nauczyciele i wychowawcy z MOS-ów  

i MOW-ów? Warto przypomnieć, że przede wszystkim były to kobiety, przy 

czym procentowo nie zdominowały one kadry tak, jak w przypadku pozostałych 

placówek. Innym elementem wyróżniającym grupę ośrodków spośród pozosta-

łych szkół był zwykle znacznie niższy staż pracy badanych tutorów. Analiza 

danych wskazała, że sami badani z MOS-ów i MOW-ów raczej pozytywnie od-

bierają klimat swoich placówek, nie występuje też dominujące poczucie pomi-

jania ich praw i głosu na korzyść praw wychowanków – jak to ma miejsce  

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Co ciekawe, analogicznie jak 

część wychowanków – badani tutorzy odczuli między I a II etapem badań spa-

dek obecności agresji w placówkach, przy wzroście uważności na głos uczniów. 

Towarzyszyło temu największe – spośród pozostałych badanych grup tutorów – 

przekonanie o wartości, która płynie ze stosowania tutoringu (zarówno w obsza-

rach ważności podmiotów relacji tutorskiej, otwartości na tutoring, jak i poczu-

cia szansy na rozwój dzięki tutoringowi). Kluczowe okazało się tutaj poczucie 

bycia ważnym dla podopiecznych, które istotnie wzrosło na koniec ewaluacji. 

Badania wykazały także, że rozwój tutoringu i efektywność pracy tutorów zale-

ży od zaangażowania dyrektora placówki. Wyniki badań wskazały ponadto, że 

tutorzy w swojej praktyce w największy stopniu korzystali z trzech przejawów 

postawy twórczej: tolerancji dla wieloznaczności, otwartości i ciekawości po-

znawczej oraz myślenia dywergencyjnego – co, jak się wydaje, w szczególny 

sposób winno charakteryzować tutora. Przejawy te świadczą o tym, że badani 

odnoszą się z szacunkiem do innych i są otwarci na nowe wyzwania i wielo-
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wymiarowe myślenie. Warto jednak zauważyć, że w dużej grupie badanych 

między I a II etapem badań wystąpił wzrost bierności jako jednej ze strategii 

pasywnych, co może w pewien sposób wskazywać na zmęczenie wynikające  

z pełnionych obowiązków, ale także – przy pojawiającym się wśród wycho-

wanków spadku poziomu agresji – może oznaczać po prostu zmniejszenie ak-

tywności ich pracy. Na tę drugą opcję wskazuje dostrzeżony wśród licznej gru-

py tutorów spadek koncentracji na zadaniu,  

Wypada zwrócić uwagę na często występujące w wyróżnionej grupie bada-

nych tutorów pozytywne komentarze opiniujące wdrożenie. Ich analiza pokaza-

ła, iż to wychowawcy i nauczyciele z MOS-ów i MOW-ów najlepiej – w wy-

powiedziach otwartych – odnieśli się do wprowadzonej innowacji (wśród 

wszystkich komentarzy nie pojawił się żaden, który byłyby jednoznacznie nega-

tywny). Badani w swoich opiniach nie wskazywali ponadto na problemy z or-

ganizacją tutoringu w placówkach (co zdarzało się w innych grupach) – tu wpa-

sował się on najlepiej. Sygnalizowanym problemem okazały się trudności  

w budowaniu relacji tutorskiej, wynikające np. z dużej rotacji wychowanków:  

Moim zdaniem tutoring w MOS-ach już istnieje. Jedynym problemem jest rotacja 

uczniów.  

Co ważne, badani docenili tutoring za poprawę relacji w placówkach. Do-

strzegli, że pozwolił on na zwiększenie zaangażowania w pracę z wychowan-

kiem (przez odświeżenie warsztatu pracy), czemu sprzyjał wzrost zaufania  

w relacji tutor–wychowanek. Badani zauważyli także, że ich podopieczni stali 

się bardziej otwarci i życzliwi, wzrosło w nich poczucie sprawczości i pewności 

siebie. Te zatem czynniki mogły mieć kluczowe znaczenie dla tak wysokich 

ocen gotowości tutorów z MOS-ów i MOW-ów do kontynuacji swojej pracy 

również z innymi podopiecznymi. Warto zatem wyraźnie wskazać, że mimo 

obaw związanych z wdrożeniem tutoringu w tej grupie placówek – wydaje się, 

iż metoda ta znalazła tutaj swoje miejsce, wzmacniając efektywność realizowa-

nych zadań. Świadczy o tym całokształt – zarówno przyjęcia treści szkoleń, jak 

i opieki wdrożeniowej. W tej perspektywie – z punktu widzenia badaczy –  

z niezwykłą ciekawością w przyszłości przyjdzie obserwować ewolucję tutorin-

gu w MOS-ach i MOW-ach, która, biorąc pod uwagę powyższe uwagi, ma duże 

szanse nastąpić. 
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WNIOSKI Z EWALUACJI PROJEKTU WCM  

NA POZIOMIE III 

 

Czy i w jakim stopniu uczestnicy projektu (tutorzy) wykorzystują zdobyte 

kompetencje w praktyce? 

 

1. Biorąc pod uwagę wypowiedzi tutorów, ich podopiecznych, opiekunów 

wdrożeń oraz badaczy, którzy obserwowali funkcjonowanie wybranych 

placówek – wdrożenie jest realizowane, co oznacza, że odbywają się tuto-

riale, czy też spotkania z OW. 

2. Poprzez realizację spotkań tutorskich – tutorzy wykorzystują w praktyce 

zdobyte kompetencje. Ich aktywność i umiejętności oceniona została na 

poziomie dobrym bądź bardzo dobrym przez ich podopiecznych – w od-

niesieniu do kategorii możliwości polegania na tutorze, poczucia bycia 

ważnym, otwartości na tutoring. 

3. Należy zaznaczyć, że niewielki odsetek badanych podopiecznych tutorów 

miał problem z dokonaniem oceny, argumentując to tym, że spotkania tu-

torskie nie były realizowane bądź realizowane były rzadko. 

 

WNIOSKI Z EWALUACJI PROJEKTU WCM  

NA POZIOMIE IV 

 

Czy nastąpiły oczekiwane rezultaty w postaci zmian funkcjonowania 

uczestników projektu w placówkach (tutorów i ich podopiecznych biorących 

udział w projekcie)? 

 

1. Analiza danych zebranych na początku i na końcu wdrożenia tutoringu  

w placówkach pozwala przyjąć, że wśród większości podopiecznych tuto-

rów (w mniejszym stopniu samych tutorów) nastąpiły zmiany.  
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2. Uczniowie/wychowankowie w swoich komentarzach szczególnie docenia-

li poprawę ich relacji interpersonalnych, wzmocnienie poczucia własnej 

wartości, w tym skuteczności, poprawę ocen, itp. Badani w dużym stopniu 

dostrzegli pozytywne zmiany w atmosferze placówek, wynikające z po-

prawy relacji w gronie pedagogicznym czy też relacji z rodzicami. 

3. Należy zaznaczyć, że owe zmiany wystąpiły jednak w różnym stopniu  

w danym typie placówek, bądź w grupie wiekowej podopiecznych tuto-

rów. Można wskazać, że największe znaczenie wprowadzana innowacja 

miała dla uczniów klas I, III i IV szkół podstawowych, I klas szkół ponad-

podstawowych, maturzystów oraz wychowanków MOS-ów i MOW-ów.  



 



 

7 

REKOMENDACJE I PODSUMOWANIE 

Poszukując odpowiedniego wstępu, który mógłby rozpocząć rozdział po-

święcony rekomendacjom wynikającym z wniosków realizowanego projektu 

„Wychować Człowieka Mądrego”, autorzy uznali, że najlepiej będzie posłużyć 

się cytatem. Jak już zauważono, podczas realizacji ewaluacji pojawiło się mnó-

stwo okazji do zebrania opinii o wdrożeniu wśród dyrektorów placówek, tuto-

rów, ich podopiecznych i rodziców podopiecznych, opiekunów wdrożeń, bada-

czy prowadzących obserwacje w szkołach i ośrodkach, wreszcie pozostałych 

członków zespołu projektowego. W sposób niezwykle plastyczny i uniwersalny 

efekty wdrożenia podsumował jeden z wychowawców z MOS:  

Był entuzjazm, był opór, był radykalizm i refleksja pedagogiczna. Przeszliśmy przez ko-

ło zmian… Były nawroty, upadki i powstania:) Pozostał ślad trwały, myślenie o rela-

cjach z dziećmi już nie jest takie samo, to tatuaż wpisany w naszą społeczność… Wiele 

przed nami, ale już nie zawrócimy. Może nie będzie od razu spektakularnie, ale będzie 

się działo tutorsko :) 

To zdanie bardzo adekwatnie oddaje efekty niespełna rocznego wdrożenia 

tutoringu szkolnego w 79 placówkach oświatowych w Polsce. Skala podejmo-

wanych działań, a także konieczność mniejszej bądź większej reorganizacji co-

dziennej aktywności szkół bądź ośrodków, spowodowały, że zaproponowane 

przez Instytut Tutoringu Szkolnego Towarzystwa Edukacji Otwartej działania 

nie pozostały bez odbioru przez zaproszonych do projektu beneficjentów. Jak 

pokazują czynione w rozdziale 6. analizy – tutoring został przyjęty w placów-

kach w znacznej mierze bardzo dobrze, spotkał się z aprobatą większości na-

uczycieli, uczniów/wychowanków czy rodziców. Nie znaczy to jednak, że nie 

napotkał na swojej drodze barier, „progów skalnych”, które utrudniały wprowa-

dzenie zmian. Poszczególne doświadczenia placówek wskazują, jak wymagają-

ce było to przedsięwzięcie, dają przy tym swoim przykładem lekcję dla innych, 

chcących skorzystać z wdrożenia, bądź też dla samych siebie w obszarze auto-

ewaluacji, w efekcie której mogłaby pojawić się decyzja o przedłużeniu bądź 

rezygnacji z dalszego korzystania z tutoringu. W ten sposób analiza zebranych 

obserwacji prowadzi, z jednej strony, do wniosków, z drugiej – układa się w re-

komendacje. Dla porządku – te zostały poniżej zaprezentowane w punktach. 
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REKOMENDACJA 1. Troska o relacje w placówce 

Zgromadzone dane dodatkowe o placówkach pozwalają założyć, że dla 

wdrożenia tutoringu nie ma większego znaczenia szereg czynników opisujących 

wewnętrzne i zewnętrzne środowisko placówki. Kluczowe wydają się tu przede 

wszystkim panujące w niej relacje – oparte na wzajemnym zaufaniu i szacun-

ku dla zdania innych, a zatem skrajnie inne niż te przytaczane w komentarzu 

zawartym w jednej z ankiet:  

Niestety brak atmosfery poczucia bezpieczeństwa związany z tragicznymi relacjami  

w szkole nie wpływa pozytywnie na realizację wszystkich zagadnień projektowych.  

Okazuje się, że realizacja nawet najbardziej ambitnego dzieła przychodzi  

z większą łatwością, gdy jego przyszli realizatorzy są zintegrowani, otwarci  

i ufają inicjatorom danych działań, że te posłużą ich rozwojowi i dobru placówki.  

REKOMENDACJA 2. Dyrektor placówki będący autentycznym liderem zmiany 

Należy przyznać, że kluczową postacią we wprowadzaniu wdrożenia jest li-

der zmiany – dyrektor placówki. Jeśli ten bierze na siebie odpowiedzialność za 

wdrożenie, sam stając się tutorem, zwiększa się prawdopodobieństwo osiągnięcia 

oczekiwanych efektów. Jak zauważał to jeden z opiekunów wdrożenia (OW):  

Jeżeli dyrektor uznaje innowację za ważną, owocną, wymagającą troski i rozwoju – to 

proces zmiany jest mało konfliktowy.  

Ważne jest budowanie odpowiedniego klimatu, wolnego od lęku, co prze-

cież zależy od dyrektora. Wspomina o tym inny opiekun wdrożenia, pisząc, że  

Potencjał nauczycieli można by rozwinąć lepiej, gdyby nie swoiste mechanizmy obron-

ne i, jak sądzę, lęk przed oceną.  

Bezpośrednie opinie na temat niekoniecznie budującej postawy dyrektora 

placówki wyrażali też nauczyciele, pisząc np., że  

[…] na spotkaniu dała się [we znaki – dop. autorzy] obecność dyrektora placówki, który 

wchodził w słowo pani prowadzącej zajęcia, próbując dyrektywnie wyeksponować swo-

je zdanie, opinie i osądy na forum; 

czy też:  

Relacje między dyrekcją i nauczycielami są złe. Na takim gruncie trudno zbudować coś 

wartościowego.  

Alternatywą dla tego obrazu staje się inny, dostrzeżony i doświadczany 

przez kolejnego opiekuna wdrożenia, który naszkicował taki oto obraz relacji  

w placówce:  

Ogromne zaangażowanie Pani Dyrektor i wszystkich tutorów w realizację projektu 

przyniosło wymierne efekty – pogłębiło więzi we wspaniałej wspólnocie współpracują-

cych ze sobą tutorów. Często gościłam w pokoju nauczycielskim – mogłam obserwo-



REKOMENDACJE I PODSUMOWANIE 285 

wać, jak wszyscy nauczyciele funkcjonują w tej szkole, widziałam ich życzliwość  

i wspieranie się w różnych sytuacjach. Jest to atmosfera, w której chce się pracować. 

Nauczyciele wzajemnie się szanują i przyjaźnią. Potrafią z zaangażowaniem pracować  

i świętować. Na koniec semestru i roku szkolnego w każdej grupie tutorskiej odbyły się 

różne formy świętowania. Świętowaliśmy przy torcie i my – tutorzy. Podczas superwizji 

tutorzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, wzbogacając swój warsztat w pracy 

wychowawczej.  

REKOMENDACJA 3. Wprowadzanie tutoringu w grupie uczniów z klas I–V 

szkoły podstawowej, szczególnie w dużych placówkach bądź placów-

kach położonych w dużych miastach 

Na podstawie wyników uzyskanych od uczniów z klas I–V szkoły podsta-

wowej można rekomendować, iż tutoring ma szczególne znaczenie dla tych 

dzieci, które uczęszczają do dużych szkół, bądź tych, które są położone  

w dużych miastach. Obecność zaangażowanej dorosłej osoby, której zadaniem 

jest szczególnie uważne dostrzeganie dziecka, stać się może swoistym lekar-

stwem na poczucie osamotnienia, izolacji, anonimowości, które mogą być przez 

nich doświadczane. 

REKOMENDACJA 4. Wprowadzanie tutoringu wśród pierwszoklasistów ze 

szkół podstawowych 

Pozytywny odbiór tutoringu w I klasie szkoły podstawowej, który bez 

wątpienia miał znaczenie dla postrzegania przez tych uczniów klimatu szkolne-

go, sugeruje, aby dokonywać wdrożenia już na tym etapie edukacji, kontynu-

ując je potem możliwie jak najdłużej. 

REKOMENDACJA 5. Z perspektywy wzmacniania kadry – wprowadzanie  

i rozwijanie w szkołach tutoringu dydaktycznego 

Wyniki badań w grupie nauczycieli szkół średnich wskazują, że wyjątkową 

wartość dla ich satysfakcji z pracy, oznaczającej lepsze poczucie własnej warto-

ści i akceptację otoczenia, połączoną ze spadkiem stosowania nadadaptacji, 

przynosi stosowanie tutoringu dydaktycznego. Ten stanowić może przestrzeń 

dla własnej kreacji nauczycieli, dalekiej od rutyny. Można zakładać, że przy 

większej skali stosowania tutoringu dydaktycznego w pozostałych placówkach 

– doświadczenia wykorzystujących go nauczycieli mogłyby być tożsame. 

REKOMENDACJA 6. Zapewnienie możliwości wyboru tutora 

Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane od badanych – należy przyjąć, że 

szczególnego dla nich znaczenia (zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli) na-

biera akt wyboru tutora. Jest on obarczony ryzykiem bądź to bycia niewybra-

nym, bądź też niewybrania najlepszego dla siebie kandydata, jednakże pozwala 

na uruchomienie autonomii i wolnej woli, za którą stoi przyjęcie odpowiedzial-

ności. Oczywiście procedura wyboru (wyglądająca bardzo różnorodnie w pro-

jektowych placówkach) może nastręczać problemów organizacyjnych, jednak 
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wydaje się, że warto ją podjąć. Warto także przyjąć możliwość zmiany tutora 

bądź podopiecznego, gdy relacja nie będzie przynosić zakładanych efektów. 

Stanowi to pewien wentyl bezpieczeństwa dla obu stron relacji tutorskiej. 

REKOMENDACJA 7. Zapewnienie możliwości wyboru związanego z przystą-

pieniem do tutoringu 

Aspekty wyboru dotyczyć mogą nie tylko bycia wybranym/wybierania tuto-

ra, ale także przystąpienia do samego tutoringu. W przypadku placówek pro-

jektowych, z uwagi na konieczność spełnienia określonych sztywno wskaźni-

ków związanych z uczestnictwem tutorów i uczniów w projekcie, ta dobrowol-

ność była mocno ograniczana, wpływając (przez przymus) na różny odbiór sa-

mego wdrożenia. Świadczy o tym ten oto komentarz jednego z tutorów:  

[...] udział w nich [szkoleniach – dop. autorzy] powinien być dobrowolny, a nie wynika-

jący z manipulacji ze strony osób „zachęcających” nas do udziału. Wszyscy byliśmy za-

skoczeni intensywnością, ilością godzin oraz tym, jak projekt będzie realizowany.  

Można się domyślać, że na poziomie pojedynczych szkół wdrożenie miało 

swoich znaczących zwolenników, ale też i przeciwników. W związku z tym re-

komendujemy, aby w sytuacji braku przekonania, bądź pełnej zgody rady peda-

gogicznej na zaangażowanie się w tego typu wdrożenie, realizować je stopnio-

wo. Niech ową rekomendację potwierdzi opinia G. Mazurkiewicza, który przy-

znał, że  

Proces uczenia się jest efektywny wtedy, gdy uczący się bierze za niego odpowiedzial-

ność. […] Zaangażowanie w proces decyzyjny na temat tego, czego i jak się uczymy, 

bardzo mocno wpływa na poziom uwagi, koncentracji i zainteresowania, a to natomiast 

przyczynia się do zwiększenia efektywności uczenia się (G. Mazurkiewicz 2012, s. 20).  

REKOMENDACJA 8. Edukowanie o tutoringu i stworzenie realnej przestrze-

ni dla rodziców 

Ocena rodziców uczniów biorących udział w projekcie wskazuje na to, że 

warto zorganizować odpowiednią przestrzeń, aby przekazać rodzicom szczegó-

łowe informacje dotyczące tutoringu i relacji tutor–podopieczny (co pozwala 

budować poczucie bezpieczeństwa rodziców), a także troszczyć się o systema-

tyczny kontakt z nimi, aby mieć przestrzeń do osobistego kontaktu (najlepiej re-

alizowanego w obecności ucznia/dziecka). Ta sytuacja szczególnie dotyczy ro-

dziców uczniów ze szkół podstawowych, którzy mogą mieć najwięcej wątpli-

wości do samej metody, i którzy też – co zostało zaprezentowane w Raporcie – 

najsłabiej ocenili zaproponowane wdrożenie. W tym względzie kluczowym 

elementem pozostaje budowanie – zarówno z podopiecznym, jak i rodzicem – 

kontraktu, który ustala m.in. zakres zasady poufności/wierności tutora, tak aby 

rodzice nie spodziewali się sprawozdań ze spotkań tutorskich, ale też by czuli 

się bezpieczni w relacji z opiekunem ich dziecka.  
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REKOMENDACJA 9. Prowadzenie wewnętrznej ewaluacji, która ma służyć 

nie tyle kontroli jakości, ile poszukaniu rozwiązań i wartości 

Bardzo ważną dla przyszłości tutoringu w placówkach, które zdecydowały 

się na jego wdrożenie, jest wewnętrzna ewaluacja dotychczasowej działalno-

ści. Poddanie krytycznej ocenie doświadczeń zarówno tutorów, uczniów, jak  

i rodziców (zwłaszcza w przypadku najmłodszych podopiecznych tutorów) mo-

że prowadzić do wspólnych wniosków, projektujących – jeśli zaistniałaby taka 

potrzeba – adekwatne dla owych grup rozwiązania. Biorąc pod uwagę to, że tu-

toring w opiniach zdecydowanej większości osób z niego korzystających oce-

niony został pozytywnie i występuje (na ogół) gotowość do jego kontynuacji, 

należy dokonać ponownego rekonesansu i wskazać np. możliwe usprawnienia 

w jego organizacji, związane choćby z wpisaniem tutoriali w plan zajęć, bądź 

też określeniem, że jest on dobrowolny. Ewaluacja (autoewaluacja) może być 

wpisana w działania tutorskie poprzez tzw. ewaluację uczestniczącą, która, na 

co zwraca uwagę Eugenia Potulicka, mogłaby stać się jednocześnie paradygma-

tem placówki. Jej zdaniem bowiem  

[…] prawdziwą agendą zmiany jest zmiana kultury tej instytucji na kulturę ustawiczne-

go uczenia się i rozwoju szkoły. Kadra takiej szkoły nabywa kwalifikacji eksperckich  

w radzeniu sobie ze zmianami jako normalną częścią swojej pracy, jako sposobem życia 

(E. Potulicka 2003, s. 23). 

REKOMENDACJA 10. Prowadzenie edukacji o tutoringu w placówce i jej 

najbliższym otoczeniu 

Kluczową kwestią na przyszłość, z perspektywy placówek decydujących się 

po raz pierwszy na wdrożenie, pozostaje odpowiednia edukacja o tutoringu. 

Ta nie powinna być udziałem wyłącznie dyrektora czy samych tutorów, ale ca-

łego środowiska szkoły/placówki, aby uniknąć nieporozumień, rozczarowań 

bądź poczucia przymuszania. Pod tym względem ważna okazuje się też przyj-

mowana formuła tutoringu. Placówki w projekcie WCM najczęściej oscylowały 

między wyborem tutoringu wychowawczo-rozwojowego (obligatoryjnego, za-

stępującego wychowawstwo klasowe) i rozwojowego (przy zachowaniu funkcji 

wychowawcy). Ostateczne przyjęcie którejś z tych form winno być poprzedzone 

zastosowaniem rzetelnej argumentacji wskazującej na zasoby i deficyty obu roz-

wiązań tak, aby ostateczny wybór był świadomy i zrozumiały dla wszystkich stron.  

REKOMENDACJA 11. Autentyczne stosowanie tutoringu 

Pozaprojektowe doświadczenia wdrażania tutoringu pokazują, że ten przy-

nosi efekty wyłącznie wtedy, gdy jest stosowany. Stosowanie tutoringu, troska 

o realizację spotkań tutorskich z podopiecznymi bądź spotkań tzw. trójkowych 

z rodzicami mają zasadnicze znaczenie dla jego pozytywnego odbioru. Kluczo-

we dla rozwoju kompetencji tutorów jest też po prostu praktykowanie tutoringu, 

co zauważył jeden z ankietowanych nauczycieli, oceniając przy tym zrealizo-

wany kurs tutorski:  
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Szkolenie także pozwoliło mi się oswoić z tym, że nigdy nie zgłębię wiedzy dot. tuto-

ringu, bo opiera się on na relacji z innym człowiekiem, a ta relacja i każdy człowiek jest 

inny i wymaga innych działań. Umiem jednak poszukiwać drogi do drugiego człowieka 

oraz próbować budować jego mądrość i bezpieczeństwo. 

REKOMENDACJA 12. Ewolucyjne poszukiwanie własnych form zastosowa-

nia tutoringu w MOS-ach i MOW-ach 

Obserwacje wdrożenia tutoringu w MOS-ach i MOW-ach wskazały, że 

obecność tutora jest bardzo ważna dla wychowanków – wspiera toczące się  

w placówkach procesy wychowawczo-socjoterapeutyczno-resocjalizacyjne. 

Warto jednak rekomendować, aby placówki poszukiwały własnych rozwiązań 

związanych z zastosowaniem tutoringu (przy bezwzględnym zachowywaniu 

przypisanych mu wartości i cech), szczególnie w obszarze jasnego rozdzielenia 

kompetencji tutorów i wychowawców, aby wzmacniać w podopiecznych po-

czucie możliwości polegania na tutorze, tym samym budować relację opartą na 

zaufaniu – odbudowującą zaufanie do osób dorosłych. Taka konieczność dopa-

sowywania tutoringu do placówek była akcentowana w komentarzach osób bio-

rących udział w ewaluacji projektu WCM, czego reprezentacją jest następujący 

głos jednego z wychowawców:  

Metoda tutoringu, prezentuje ciekawe podejście do pracy z uczniem. Wnosi do pracy 

wiele innowacji. Niemniej w mojej opinii należałoby nieco zmodyfikować ją do realiów 

pracy panujących w MOW i MOS z uwzględnieniem wychowanków przebywających  

w ww. placówkach z uwagi na stopień ich demoralizacji oraz niepełnosprawność i nie-

dostosowanie społeczne. 

REKOMENDACJA 13. Korzystanie z opieki wdrożeniowej i superwizji 

Pomocną w podtrzymywaniu energii służącej realizacji tutoringu w placów-

ce okazywała się opieka wdrożeniowa i superwizje tutorskie (indywidualne  

i grupowe). Jeden z OW rekomendował:  

Warto byłoby kontynuować współpracę z OW, bo nauczyciele potrzebują radzić się, 

upewniać co do trafności działań, decyzji. Potrzebują stałego monitorowania i motywo-

wania. Nie czują się jeszcze zbyt pewnie.  

Należy jednak zauważyć, że doświadczenie współpracy z zewnętrznym kon-

sultantem miało różny przebieg i zależało od otwartości grona pedagogicznego. 

Wydaje się, że najbardziej gotowi na przyjęcie tego typu wsparcia okazali się wy-

chowawcy i nauczyciele z MOS-ów i MOW-ów, którzy z uwagi na charakter 

swojej pracy mają doświadczenie bycia w superwizji, superwizowania. Więk-

szym wyzwaniem była współpraca OW z nauczycielami pozostałych placówek, 

którzy w sytuacji braku dobrych wewnętrznych relacji dostrzegali niekiedy  

w osobie opiekuna nie tyle źródło życzliwego, kompetentnego wsparcia, ile kon-

trolera jakości i przedstawiciela dyrektora. Z czasem, poprzez systematyczny 

kontakt, tutorzy stawali się bardziej otwarci na pomoc ze strony OW, co znalazło 

swój wyraz z opiniach, aby podtrzymać tego typu formę wsparcia w przyszłości. 
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REKOMENDACJA 14. Tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń ze sto-

sowania tutoringu między placówkami 

Kolejną istotną i płynącą ze strony opiekunów wdrożeń rekomendacją oka-

zała się ta, która sugeruje, aby po zakończeniu projektu tworzyć realną prze-

strzeń na wymianę doświadczeń między placówkami, które chcą kontynu-

ować tutoring. Pojawiły się propozycje organizacji konferencji (np. z myślą  

o MOW-ach i MOS-ach), a także Klubów Szkół.  

REKOMENDACJA 15. Weryfikacja zasadności przyjmowanych w placów-

kach ścieżek tutoringu 

Wskazana propozycja wymiany doświadczeń pozwalałaby na poszukiwanie 

inspirujących dobrych praktyk, a także upewnianie się co do zasadności przyj-

mowanej w placówce formuły tutoringu. Jak zauważyli obserwatorzy, zdarzało 

się, że w danych szkołach pojawiały się nowe interpretacje tutoringu, np.:  

[...] brak odniesień do pedagogiki dialogu, ale za to są obecne przekonania sytuujące tu-

tora na równi z mentorem,  

lub też:  

[...] pojawiały się głosy bagatelizujące podejście lub sugerujące, że [...] [każda forma] roz-

mowy z uczniem czy realizacji/powtarzania materiału z zajęć, przygotowania do warsztatów 

czy konkursów jest [...] [albo] tutoringiem, [albo realizacją] w ramach tutoringu.  

Zgodnie z przyjętymi założeniami, tutoring nie powinien być traktowany 

wyłącznie jako przestrzeń na rozwiązywanie problemów, co również było 

obecne w praktyce tutorskiej. Z pewnością żywa praktyka tutorska prowokuje 

do poszukiwania definicji, ale warto, aby owo poszukiwanie odbywało się na 

forum. Ta sytuacja szczególnie dotyczy placówek typu MOW i MOS, które 

przez cały okres wdrażania innowacji szukały właściwej dla siebie ścieżki tu-

toringu. 

REKOMENDACJA 16. Czas na wdrożenie – dostosowanie tempa implemen-

tacji tutoringu do możliwości placówki 

Odnosząc się do doświadczeń zebranych w placówkach projektowych, war-

to rekomendować stosowanie zasady „tutoringu różnych prędkości”, która 

oznacza ogólne dostosowanie tempa realizowanego wdrożenia (i oczekiwania 

na jego rezultaty) do konkretnych szkół czy ośrodków, mających swoje własne 

uwarunkowania. Dotyczy to tempa rozwoju samych tutorów, poruszanej już 

wyżej zgody na udział w tutoringu, zgody na bycie w procesie wdrożenia, który 

przechodzi różne fazy. Zauważył to jeden z OW, pisząc:  

[...] wdrożenie w tej szkole, jak i w całym zespole, ujawniło w całej okazałości to, jak 

funkcjonują zespoły ludzkie w zmianie – od początkowego entuzjazmu, poprzez fazę 

niezadowolenia i kryzysu, do osiągniętej w końcowym okresie tzw. fazy integracji wo-

bec istotnie zauważalnych symptomów poprawy i osiągania zakładanych celów. 
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Adekwatne dostosowanie wymaga także zgody na indywidualne tempo 

efektywnego wykorzystywania relacji tutorskiej przez uczniów – część OW  

i badaczy dostrzegła w połowie wdrożenia pewien kryzys obecny wśród tutorów 

oczekujących, jakby na przełomie semestrów, efektów swojej pracy z uczniem: 

Będąc na miejscu miałam wrażenie, że na tym etapie oczekiwaliby bardziej spektakular-

nych efektów swojej pracy;  

co też wiązało się z pewną niecierpliwością z ich strony, wyrażającą się  

w dostrzegalnym w komentarzach przymuszaniem uczniów do otwierania się, 

co miało „przyspieszać” proces tutorski. Danie czasu tutorom, zgoda na czas 

służący indywidualnemu procesowi wejścia w nową rolę, a także zaufanie do 

samej zmiany, to także poszukiwanie osobistego sensu w tutoringu, o czym 

wspomniał jeden z OW:  

Bardzo ciekawe było dla mnie obserwowanie procesu zmiany u tych, którzy zaprzeczali 

na początku skuteczności tutoriali, uznawali je za sztuczne, nieadekwatne, a jednocze-

śnie bardzo obciążające emocjonalnie. Do momentu, kiedy usłyszałem, „Jest OK. Nie 

musimy już szukać atrakcyjnych technik, dialog się nawiązuje sam na spotkaniach, je-

steśmy siebie ciekawi, mamy do siebie zaufanie”.  

Ważna jest tutaj świadomość osób wprowadzających tę zmianę, że przyj-

mowanie nowej roli może przebiegać w oparciu o trzy stadia rozwoju zawodo-

wego nauczycieli, gdzie pierwszym jest wejście w rolę zawodową (studium 

przedkonwencjonalne), drugim staje się adaptacja w zawodzie (studium kon-

wencjonalne), a trzecim dopiero autonomia i twórcze przekraczanie własnej roli 

zawodowej (postkonwencjonalne) (por. B. Śliwerski 2003, s. 39). Biorąc pod 

uwagę te założenia, trudno oczekiwać od tutorów biorących udział w projekcie, 

aby osiągnęli trzecie stadium rozwoju w nowej roli zawodowej w przeciągu tyl-

ko roku wdrożenia. 

REKOMENDACJA 17. Podejmowanie prób nierezygnowania z wdrożenia 

Warto w osobnym wskazaniu zarekomendować szkołom, które brały udział 

w projekcie – kontynuację wdrożenia tak, aby już bez ograniczeń i ciężaru re-

alizowania ministerialnego projektu, bazując na własnym doświadczeniu  

i wspomnianej wcześniej autoewaluacji, zweryfikować efektywność tutoringu  

w bądź co bądź spokojniejszej atmosferze. Rekomenduje to również jeden  

z OW:  

Mam wrażenie, że na przygotowanym przez ten rok gruncie powinno się dopiero teraz 

rozpocząć wdrażanie tutoringu.  

Wskazują na to także wyniki przeprowadzonych badań, które sugerują, że 

dostrzeżone na koniec roku szkolnego zmiany mogą być podtrzymane (z więk-

szą świadomością) w kolejnym roku. W związku z tym byłoby dużą stratą nie-

podjęcie takiej aktywności. 
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REKOMENDACJA 18. Umiar we wprowadzaniu nowych projektów do pla-

cówek  

Dokonując wglądu w funkcjonowanie placówek, warto rekomendować pe-

wien umiar w realizowaniu wielu projektów/innowacji jednocześnie. Jak 

zauważył jeden z opiekunów wdrożenia:  

[...] jedyny deficyt [w placówce – dop. autorzy] ma związek z brakiem czasu ze względu 

na konieczność angażowania się nauczycieli w inne, liczne działania i projekty realizo-

wane w szkole. Był to jeden z argumentów, który wzbudzał, jeszcze przed rozpoczęciem 

procesu wdrażania, największy niepokój nauczycieli. Z dzisiejszej perspektywy jednak, 

a więc po kilku miesiącach wdrażania, wyraźnie daje się zauważyć to, że tutoring za-

czyna pełnić w tej szkole rolę priorytetową ze względu na swoje pozytywne oddziały-

wanie na szereg elementów szkolnej rzeczywistości – tutoring po prostu w tej szkole 

działa i przynosi sukcesywnie efekty.  

Pojawiły się i inne wypowiedzi opiekunów wdrożenia, sugerujące, że  

w placówkach jednocześnie działo się zbyt wiele aktywności, a na absorbujący 

czas i uwagę tutoring nie starczało już energii. Analogiczny wniosek dostrzec 

można w poniższym przytoczonym komentarzu OW:  

Podejmowanie się bardzo dużej liczby różnych inicjatyw, oprócz tutoringu, powoduje 

duże obciążenie pracą. Wielu nauczycieli pracujących w projekcie ma nadgodziny, co 

jest dla nich korzystne finansowo, ale generuje zmęczenie. 

W tej perspektywie należy zauważyć, że warto dokonywać selekcji działań i re-

alizowanych projektów, aby dać przestrzeń na przekształcenie się nauczycie-

li/wychowawców i wychowanków odpowiednio w tutorów i ich podopiecznych. 

REKOMENDACJA 19. Troska o zapewnienie liczby podopiecznych adekwat-

nej do możliwości tutora  

Wskazywany wyżej umiar wydaje się mieć znaczenie także dla przypisanej 

tutorom liczby podopiecznych. Z różnych względów, często zdarzało się, że tu-

torzy w toku realizacji projektu musieli przyjąć pod swoje skrzydła większą 

grupę uczniów (wynikało to z przyjętej formuły organizacyjnej, ale także sytu-

acji losowych, w ramach których np. następowała długotrwała absencja tuto-

rów, np. w związku z ciążą, i konieczność podjęcia pracy z nowymi podopiecz-

nymi). To powodowało, że w niektórych przypadkach liczba uczniów przypada-

jących na jednego tutora wynosiła nawet 13–14 osób, choć już przy ósemce po-

jawiały się problemy, o których pisał jeden z tutorów:  

Zostaliśmy obdarowani ósemką młodych zbuntowanych często ludzi. Oni byli przymu-

szeni. Rodzice niedoinformowani. A nastawienie wielu nauczycieli bardzo negatywne. 

W ubiegłym roku oprócz megatrudnej klasy wychowawczej dostałam w ramach tutorin-

gu 8 uczniów i ciągle czuwałam, kiedy, z którym mam się spotkać – śledzenie planu 

lekcji, zastępstw, przesunięć, nieobecności młodzieży.  

Inny przykład:  
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Prowadzący szkolenia byli profesjonalnie przygotowani, przedstawili sporo propozycji 

na tutoriale z uczniami, poruszyli różnego rodzaju zagadnienia. By je właściwie wyko-

rzystać, musimy pracować w ODPOWIEDNICH warunkach, z małą grupą dzieci, mieć 

czas na to, by każdemu z nich poświęcić odpowiednią ilość czasu i uwagi.  

Przytoczone wypowiedzi, które nie były jedyne czy wyjątkowe, sugerują, 

jak ważny jest umiar i odpowiednia organizacja pracy tutorów w szkołach  

i ośrodkach. 

REKOMENDACJA 20. Docenienie pracy tutorów 

Kolejną – wydawałoby się oczywistą – rekomendacją staje się apel o doce-

nienie tutorów za ich pracę. Jeden z ankietowanych nauczycieli zauważył, że: 

Tutoring pochłania mnóstwo naszego czasu, ale tak naprawdę, niewielu to docenia.  

Warto wziąć tutaj pod uwagę różne formy docenienia, także finansowego, 

które mogą wzmocnić motywację nauczycieli i wychowawców. Jak bowiem 

zauważyli ankietowani: „z niewolnika nie ma pracownika”. Trzeba jednak przy 

tym pamiętać, że przestrzeń na docenianie nie może jednoznacznie wiązać się  

z wymogiem udokumentowania jak najwyższych osiąganych efektów kształce-

nia i sprawozdaniami z realizacji zadań. Apelował o to już w 2003 roku Bogu-

sław Śliwerski, pisząc:  

Wiadomo [...], że w oświacie najlepiej „sprzedaje się” wybitne osiągnięcia (sukcesy 

olimpijskie uczniów, które w większym stopniu zależą od zainteresowań, zdolności, sa-

modzielnej pasji uczenia się, wsparcia w środowisku rodzinnym i ich cech wrodzonych, 

aniżeli rzeczywistej pracy samego nauczyciela z olimpijczykiem. Kto doceni osiągnięcia 

pedagogów, którzy nie pracują z dziećmi wybitnie zdolnymi, ale porażonymi głęboką 

patologią ich środowiska życia […]? Na co mogą liczyć nauczyciele, kształtujący na co 

dzień tzw. przeciętnych uczniów? Co ma być przedmiotem dokumentacji, skoro nie 

wszystko można udokumentować? (B. Śliwerski 2003, s. 45).  

Biorąc to pod uwagę, konieczne jest budowanie w szkole i jej środowisku 

zaufania społecznego, które wykracza poza przyjmowanie wskaźników i urzęd-

niczą kontrolę.  

REKOMENDACJA 21. Pomoc w poszukiwaniu granic między różnymi peł-

nionymi przez tutorów rolami 

Innym ujawniającym się w placówkach wyzwaniem, którego rozstrzygnię-

cie może stanowić przedpole dla udanego wdrożenia, jest zdefiniowanie ról,  

w których mają odnaleźć się tutorzy, ale też i ich podopieczni. Jeden z tutorów 

wspomniał w wywiadzie:  

[...] na przykład ja jako pedagog mam chłopców, którzy na dźwięk „pedagog” to dostają 

skórki gęsiej, bo oni mają […] złe doświadczenia z pedagogami ze szkoły podstawowej 

czy gimnazjum i zawsze ten pedagog to taki był straszak. 

Niejako w odpowiedzi na to wyznanie, pojawia się głos wychowanka z ośrodka:  
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Różnica ogólnie między psychologiem a tutorem jest taka, że tutorowi mogę powiedzieć 

wszystko i tutor, jak nie będę chciała, to nie będzie wnikał, a psycholog będzie drążył  

i drążył temat.  

Ustalenie, określenie granicy w pełnieniu obowiązków służy właściwej re-

alizacji tutoringu. Tutoriale nie są terapią, nie są też przestrzenią na uzupełnia-

nie zajęć z matematyki (o ile nie jest to tutoring dydaktyczny, wówczas nie bę-

dzie to uzupełnianie braków, lecz poszerzanie umiejętności i wiedzy), powinny 

dawać przestrzeń na wzajemne poznanie się tutora i podopiecznego, a także 

koncentrację uwagi na rozwoju mocnych stron tego drugiego. Określenie granic 

kompetencji ma zatem tutaj kolosalne znaczenie – i dla samych tutorów, i dla 

podopiecznych, którzy w ten sposób wiedzą, czego mogą się spodziewać. 

REKOMENDACJA 22. Troska o zapewnienie tutorom poczucia bezpieczeń-

stwa 

Istotnym aspektem wdrożenia jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 

nie tylko uczniom, ale także tutorom. Między innymi, poczucia bezpieczeństwa 

egzystencjalnego, które wiąże się z warunkami zatrudnienia. Obserwując 

wdrożenie innowacji w placówkach projektowych, warto przytoczyć w sposób 

bardzo ogólny sytuacje, które miały znaczenie dla nastawienia tutorów do reali-

zacji nowych obowiązków. Dotyczyło to nie tylko ewentualnych trudnych rela-

cji w kadrze, czy też braku wsparcia ze strony środowiska, ale także nagłego 

odwołania dyrektora, konieczności łączenia przez nauczycieli realizowania go-

dzin w kilku szkołach na raz, z uwagi na konieczność uzyskania pełnego etatu, 

czy podejmowania się pracy za kogoś, itp. Ta sytuacja mogła znacząco zniechę-

cać do angażowania się w realizację innowacji, czego uzasadnieniem może być 

taka oto opinia:  

Lęk o względnie stałe miejsce pracy prowadzi do zniszczenia więzi społecznych, soli-

darności i współpracy międzyludzkiej. Pedagodzy, którzy biorą udział w twardej, kon-

kurencyjnej walce o zachowanie swojego stanowiska w szkole, nie mogą sobie pozwolić 

na prospołeczne postawy, a często nawet wzajemną życzliwość, stając się samotnikami 

z wyboru lub z konieczności (B. Śliwerski 2003, s. 53). 

Biorąc pod uwagę powyższe, można przyznać, że istnieje znacząca liczba 

rekomendacji (z pewnością jeszcze niedomknięta), które mogłyby wzmocnić 

wdrożenie tutoringu zarówno w placówkach projektowych, jak i tych, które 

przymierzają się do proponowanej zmiany. Z perspektywy zespołu projektowe-

go przygotowanie szkół i ośrodków wiązać się musiało z momentem, w którym 

te samodzielnie zmierzą się z realizacją innowacji, biorąc za to odpowiedzial-

ność. Bez wątpienia, oceniając efektywność projektu, trzeba wziąć to pod uwa-

gę. Samo wdrożenie wiązało się z długim okresem przygotowawczym (rekruta-

cja, opracowanie innowacji, szkolenia). Podsumowując go i oceniając efekty 

wprowadzonej innowacji, warto przywołać opinię Jacka Woźniaka zainspiro-

wanego Donaldem Kirkpatrickiem, który zwrócił uwagę na to, że kluczowe 
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okazują się warunki mogące mieć znaczenie dla ewaluacji realizowanych dzia-

łań. Jego zdaniem, osoba poddana ewaluacji musi  

[…] chcieć się zmienić, osoba musi wiedzieć, co i jak robić, aby zmiany się dokonały, 

osoba powinna pracować w atmosferze sprzyjającej zmianie i być wynagradzana za 

każdą pozytywną zmianę” (J. Woźniak 2012, s. 72).  

Przymus, kierowanie na obowiązkowe szkolenia, stwarzają ryzyko, że ich 

uczestnicy mogą „[…] nie ujawniać swoich prawdziwych opinii” (J. Woźniak 

2012, s. 57). W związku z tym, prezentowany tutaj Raport zakłada prowadzenie 

działań ewaluacyjnych w wielu wymiarach, z zaangażowaniem znacznej liczby 

obserwatorów. Uzyskane w ten sposób dane potwierdziły jedną z opinii opieku-

nów wdrożeń, mówiącą o tym, że wdrożenie tutoringu jest dla szkoły jak papie-

rek lakmusowy, pozwalający przyjrzeć się bliżej jakości jej funkcjonowania. 

Podsumowując zrealizowane wdrożenia, warto dokonać spójnej kompilacji 

podjętych działań ewaluacyjnych – te zostały przedstawione na schemacie (s. 295). 

Odnosząc się do skali realizowanych działań, wynikających z nich wnio-

sków, a także wskazanych powyżej rekomendacji – warto podjąć próbę opisu 

tego, jakie są dalsze plany wobec tutoringu w szkołach, MOS-ach i MOW-ach 

biorących udział w projekcie. Jak zauważono w opisie wniosków odnoszących 

się do każdej z grup placówek – tutoring, wg wypowiedzi większości benefi-

cjentów, został odebrany pozytywnie. Czy zatem tego typu opinie wystarczają 

do podjęcia decyzji o jego kontynuacji? Odpowiedź na to pytanie leży oczywi-

ście w gestii dyrektorów, którzy poproszeni zostali w ankiecie podsumowującej 

wdrożenie o ocenę wprowadzonej zmiany, a także określenie, co z nią będzie 

się działo dalej. 

Dyrektorzy proszeni byli m.in. o wskazanie (na skali 1–5), jak wprowadza-

na innowacja odbierana jest przez nich samych, przez nauczycieli, uczniów  

i rodziców tych, którzy byli zaangażowani w projekt, i tych, którzy nie byli zaan-

gażowani. Pełne zestawienie ocen poszczególnych grup znajduje się w tabeli 79. 

Tabela 79. Wskazana przez dyrektorów średnia ocena innowacji w placówkach projektowych 

Typ placówki Dyrektorzy 
Nauczyciele Uczniowie Rodzice 

Z N Z N Z N 

MOW/MOS 4,7 4,6 3,4 4,5 3,4 3,0 2,8 

SPP 4,5 4,4 3,6 4,3 3,6 3,6 3,2 

SP 4,6 4,4 3,4 4,4 3,4 4,0 3,2 

Średnia ogółem 4,6 4,4 3,5 4,4 3,5 3,6 3,1 

Z – zaangażowani w innowację nauczyciele, uczniowie, rodzice 

N – niezaangażowani w innowację nauczyciele, uczniowie, rodzice 

Źródło: opracowanie własne. 
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Schemat. Podsumowanie przeprowadzonej procedury ewaluacyjnej na tle etapów projektu 

Źródło: opracowanie własne. 
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Należy stwierdzić, że w największym stopniu z realizowanego wdrożenia za-

dowoleni są sami dyrektorzy placówek, w szczególności MOW-ów i MOS-ów. 

Ich zdaniem, niewiele niższe noty tutoring mógłby zebrać wśród tutorów, a na-

stępnie podopiecznych tutorów. Warto jednak zaznaczyć, że średnie oceny bez-

pośrednich beneficjentów nie spadają tutaj poniżej wartości wynoszącej 4,3,  

a zatem można stwierdzić, że odbiór innowacji był dobry bądź bardzo dobry.  

W tym względzie dyrektorzy wskazali, że nieco bardziej powściągliwi w pozy-

tywnej ocenie są rodzice uczniów zaangażowanych w projekt, szczególnie wy-

chowanków MOS-ów i MOW-ów, prócz tego, ich zdaniem, najlepiej wdrożenie 

oceniają rodzice uczniów ze szkół podstawowych. Odnosząc się do podrozdzia-

łu 5.3.4., należy przypomnieć, że bezpośrednie oceny samych matek bądź oj-

ców dzieci zaangażowanych w projekt były jednak odmiennie, gdyż to rodzice 

najmłodszych grup okazywali największe niezadowolenie z realizacji projektu. 

Ta różnica potwierdza zasadność wskazanej wyżej rekomendacji dotyczącej 

prowadzenia edukacji o tutoringu. Takie działania – biorąc pod uwagę wskaza-

ne przez dyrektorów oceny grup niezaangażowanych w projekt – winny obej-

mować całe środowisko szkoły, aby powszechnie wiedziano, czemu ma służyć 

wdrożenie. Realizacja projektu mogła (miała) z założenia oddziaływać na całe 

środowisko szkoły/placówki, co też zresztą zostało wskazane w jednym z ko-

mentarzy tutorów, który przyznał: 

Stosowane techniki komunikacji zmienią, a właściwie już zmieniły, relacje uczeń–

nauczyciel, uczeń–rodzic, nauczyciel–rodzic, dyrektor–nauczyciel, itd. Do września zo-

staliśmy przeszkoleni w sześciu modułach i to spowodowało, że zmieniliśmy system 

oceniania zachowania – odeszliśmy od punktowego na rzecz samooceny, obserwacji tu-

tora, pracy na mocnych stronach.  

Trudno w takiej sytuacji przejść obok wdrożenia obojętnie, nawet jeśli nie 

jest się bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu. 

Odnosząc się jednak dalej do oceny samego wdrożenia przez dyrektorów – 

zostali oni także poproszeni o wskazanie swojej gotowości do polecenia tej in-

nowacji innym. W tym przypadku, korzystając ponownie ze skali 1–5, zdecy-

dowana większość dyrektorów placówek (90%) oceniła swoją gotowość do po-

lecenia innowacji innym na „5”, pozostali na „4” i tylko dyrektor jednej pla-

cówki – na „3”. Ogółem średnia ocena gotowości do polecenia tutoringu wynio-

sła 4,9, osiągając taką wartość w grupie dyrektorów szkół podstawowych i po-

nadpodstawowych. Dyrektorzy MOS-ów i MOW-ów ocenili swoją gotowość 

niewiele niżej – na 4,7.  

Kluczowym pytaniem w ankiecie skierowanej do dyrektorów placówek by-

ło to, które brzmiało: „Czy przewiduje Pani/Pan dalszą kontynuację pracy tutor-

skiej w swojej placówce?”. Warto zaznaczyć, że gotowość taką wyraziło 68 na 

71 dyrektorów. Uzasadniając swoje zdanie, dyrektorzy wskazywali, że ich zda-

niem wprowadzenie tutoringu do ich placówek przyniosło wiele korzyści. Wi-

dać efekty w postaci poprawy relacji panujących w szkole, większego zaanga-
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żowania uczniów i nauczycieli w proces kształcenia, zwiększenia wiedzy  

i umiejętności nauczycieli, stosowania przez nich innowacyjnych metod na-

uczania, poprawy wizerunku szkoły. Tutoring odpowiedział na potrzeby 

uczniów związane z rozwojem, realizowaniem pasji i zainteresowań, niesieniem 

pomocy w rozwiązywaniu trudności i problemów. Ponadto wielu dyrektorów 

podkreśliło, że chęć kontynuacji wdrożenia wyrazili zarówno nauczyciele, 

uczniowie, jak i rodzice. Część dyrektorów planuje wprowadzenie tutoringu do 

klas, które teraz nie były nim objęte. Warto przytoczyć tu kilka najbardziej ty-

powych komentarzy: 

Decyzja motywowana jest tym, że nauczyciele-tutorzy, uczniowie i rodzice chcą konty-

nuacji projektu. Projekt przyniósł wymierne efekty dla społeczności szkolnej, dodatko-

wo wiele dzieci nieobjętych do tej pory tutoringiem chciałoby iść drogą tutorską. 

Podczas ewaluacji [wewnętrznej – dop. autorzy] większość tutorów zdecydowała, że 

chcą prowadzić tutoriale w przyszłym roku szkolnym. Powodem tej decyzji są korzyści, 

jakie uzyskała szkoła, uczniowie i nauczyciele, m.in. uczniowie są szczęśliwi, że ktoś 

jest tylko dla nich, poświęca im czas. Nauczyciele podają, że podczas trwania projektu 

było dla nich ważne, że uczniowie im ufają. 

Chcemy, aby wszyscy nasi nauczycieli i wychowawcy pracowali metodą tutoringu – 

chcieliśmy tak pracować od początku, więc ten projekt spadł nam jak z nieba :) Uważa-

my, że tylko praca oparta na relacji, porozumieniu, zaufaniu, ma sens, zwłaszcza  

w przypadku dzieciaków w MOS-ie. 

Pozwoli to na wzmocnienie relacji między nauczycielami a uczniami, budowanie atmos-

fery zaufania, otwartości i życzliwości dla innych oraz wzrost poziomu samooceny, od-

powiedzialności za wyniki w nauce. 

W tym kontekście warto zauważyć, że tylko trójka dyrektorów nie wyraziła 

gotowości do kontynuacji wdrożenia, motywując to przede wszystkim brakiem 

możliwości wynagradzania nauczycieli za dodatkowe godziny pracy, związane 

z realizacją tutoriali. W swoich komentarzach stwierdzili: 

Zbyt dużo trudności technicznych i dodatkowe obowiązki wymagające dużego nakładu 

czasu bez dodatkowej gratyfikacji finansowej. Konieczne jest opłacenie tutorów za re-

alizację ich obowiązków. 

Decyzję pozostawiam nauczycielom. Niestety, mimo wcześniejszych obietnic, nie jest 

możliwe zapewnienie nauczycielom wynagrodzenia za pracę tutora. Szanując moich na-

uczycieli i to, co robią dla naszej szkoły, nie narzucę im dodatkowych zadań bez odpo-

wiedniej gratyfikacji. 

Potrzebujemy wprowadzenia dużych zmian do proponowanego przez Państwo progra-

mu. Możemy pokusić się o zrobienie podobnego programu bardziej dostosowanego do 

naszej placówki przy Państwa pomocy. 

Tym samym ci dyrektorzy jasno dali do rozumienia, że potrzebują zmian, 

na których ich obecnie nie stać – intuicyjnie i paradoksalnie stosując się do re-

komendowanej powyżej zasady umiaru. Trzeba jednakże przyznać, że na tle 

wskazanej tu trójki liczba deklaracji o kontynuacji wdrażania tutoringu w pla-
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cówkach jest bardzo wysoka, tym samym spełnia ona pewne, wskazane w ko-

mentarzu przez jednego z OW, życzenie, które brzmiało:  

Ufam, że zasiane ziarno będzie kiełkować. Sami tutorzy mają ochotę kontynuować, bo 

chcieliby dalej się posprawdzać, a poza tym nie wyobrażają sobie, że coś tak ważnego 

można pozostawić w zapomnieniu. 

Jak zauważyła Bogusława Dorota Gołębniak:  

Artyzm nauczycielski to improwizacja, gotowość do podejmowania ryzyka i stałe ucze-

nie się – realizowane poprzez działanie i dzięki towarzyszącej mu (obudowującej go) re-

fleksji. […] Zmiana edukacji zaczyna się od człowieka (nauczyciela), od jego własnego 

rozwoju, dokonującego się poprzez wejrzenie w siebie – we własne wartości, priorytety, 

działania (B.D. Gołębniak 2003, s. 34).  

Tworzenie niniejszego Raportu z pewnością pozwoliło na to, aby z bliska 

przyjrzeć się owemu artyzmowi, uaktywnionemu dodatkowo przez tutoring. 

Realizowane badania ewaluacyjne, które – parafrazując słowa Zbigniewa Gasia 

– nie miały być sposobem na udowodnienie sukcesu projektu WCM, lecz szan-

są na lepsze zrozumienie oddziaływania wdrażanych w rzeczywistość placówek 

oświatowych relacji tutorskich (por. Z. Gaś 2006, s. 205) – stały się jednym  

z elementów badań nad polską szkołą w okresie zmian. Świadczy o tym skala 

samego przedsięwzięcia oraz aktywny udział w nim beneficjentów projektu. 

Ufamy, że zawarte na tych stronach wnioski staną się ważnymi wskazówkami 

dla placówek projektowych i wykonawców projektu, ale także szkół bądź 

ośrodków niezaangażowanych w jego realizację, jak również organów prowa-

dzących, szukających propozycji działań profilaktycznych, które mogłyby za-

istnieć w instytucjach oświaty. Warto jednak dodać, że placówki, które wzięły 

udział w projekcie – biorąc pod uwagę deklaracje dyrektorów o jego kontynu-

acji, ale także świeże, namacalne doświadczenia relacji tutorskich – w dalszym 

ciągu pozostają w procesie korzystania z ofiarowanych im zasobów. Wydaje się 

zatem, że warto poszerzyć niniejsze opracowanie o dane zebrane po kolejnym 

roku wprowadzania innowacji. Obecnie, w dużej mierze dostrzeżone zmiany, 

które można odnieść do stosowanego w placówkach tutoringu, nie mają skali 

makro (obejmującej bezwzględnie wszystkich beneficjentów), lecz skalę mezo – 

odnoszącą się do poszczególnych grup, bądź mikro – indywidualnych relacji tu-

tora z podopiecznym. Rozsiane w ten sposób owoce tutoringu pokazują kierun-

ki rozwoju i weryfikacji zmian wdrożenia. Należy przyjąć, że to wymaga czasu, 

przyjęcia kilkuletniej strategii, która – przy odpowiednim wsparciu – może 

przynieść jeszcze większe efekty. W części placówek taka strategia, odnosząca 

się do budowania spersonalizowanego, zindywidualizowanego podejścia do 

ucznia/wychowanka, była już przecież realizowana przed przystąpieniem do 

projektu WCM, ujawniając ważne potrzeby „uczłowieczenia” edukacji. Wydaje 

się zatem, że polska szkoła jest coraz bardziej otwarta na tego typu działania,  
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o czym świadczy wypowiedź jednego z tutorów, podsumowująca jego udział  

w projekcie, który przypomniał mu:  

[…] jak cenne i najistotniejsze są relacje. Bez tego nie da się budować, towarzyszyć  

i wspierać. Cieszę się, że pomysły światłych ludzi XIX wieku nareszcie możemy reali-

zować w szkole. Czasami myślimy, że odkryliśmy nowe przestrzenie, ale prawda jest 

taka, że nareszcie społecznie jesteśmy do tego gotowi. 
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Wprowadzenie 

Istotą niniejszej innowacji pedagogicznej, mającej charakter zmiany meto-

dyczno-organizacyjno-programowej, jest wdrożenie w szkole modelu pracy 

wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego 

jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole.  

Innowacja została opracowana w oparciu o założenia i doświadczenia peda-

gogiki dialogu oraz tutoringu szkolnego, jako metody edukacji zindywiduali-

zowanej, której celem jest skuteczne wspomaganie każdego ucznia w jego in-

dywidualnym rozwoju, niezależnie od uwarunkowań podyktowanych jego pre-

dyspozycjami psychofizycznymi.  

Model zindywidualizowanej pracy z uczniem metodą tutoringu zakłada, że 

jest to długofalowy proces współpracy nauczyciela-tutora z uczniem, nakiero-

wany na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój pod-

opiecznego.  

Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których, w atmosferze 

dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi, tutor pracuje z podopiecznym, pozwala-

jąc mu dogłębnie poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętność sa-

modzielnego jej zdobywania oraz rozwinąć sztukę maksymalnego korzystania  

z własnych predyspozycji, talentów i zasobów intelektualnych. 

Tutoring prowadzi także podopiecznego do mądrości i dojrzałości emocjo-

nalnej oraz społecznej, ponieważ: 

 pozwala na dostrzeżenie swych mocnych stron oraz na budowanie prawi-

dłowej, realistycznej samooceny i poczucia własnej wartości, 

 budowany jest na wartościach, które podziela cała społeczność szkolna, 

 poprzez dialogowe relacje kreuje klimat bezpieczeństwa i współpracy, 

 sprzyja twórczemu podejściu do życia i do nauki. 

Skuteczności modelu pracy szkoły opartej na tutoringu należy upatrywać  

w zmianach relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem oraz w zakresie opieki 

szkolnej, i związanych z nią oddziaływań wychowawczych. Zmiana owych re-

lacji i, idące w ślad za nią, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole, za-

równo uczniów, jak i nauczycieli, jest warunkiem budowania gotowości ucznia 

do nauki, a w odniesieniu do nauczycieli, warunkiem ich gotowości do jego 

wspierania. Dalekosiężnym efektem tej zmiany powinno być zintegrowanie 

czterech środowisk: nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi 

szkoły we współpracy nad wykonaniem wspólnego zadania „uczenia się”, czyli 

zbudowania w szkole „wspólnoty wzajemnie uczącej się”.  

Wdrożenie tak opisanej innowacji pedagogicznej opartej na tutoringu  

w konsekwencji umożliwi zmianę dotychczasowej organizacji systemu opieki 

szkolnej poprzez zastąpienie obecnego grupowego „wychowawstwa klasowe-

go” systemem zindywidualizowanym, czyli tutorskim – opartym na relacjach 

każdego ucznia z osobna ze swym tutorem. W proponowanym modelu w każdej 

klasie będzie funkcjonował 2–3-osobowy zespół tutorów, w ramach którego je-
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den z nich będzie jednocześnie wypełniał zadania formalne, przypisane do 

funkcji wychowawcy klasowego. 

Opis zasad innowacji  

(§§ 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej 

i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki – Dz.U. nr 56, poz. 506 

ze zm.) 

WARIANT PODSTAWOWY INNOWACJI: 

TUTORING WYCHOWAWCZO-ROZWOJOWY 

I. Cele innowacji 

1. Cel główny: Wdrożenie modelu pracy zapobiegającej wykluczeniu spo-

łecznemu poprzez wczesne rozpoznanie problemów, a w razie potrzeby 

podjęcie działań przywracających do społeczeństwa i wyprowadzających 

ucznia z sytuacji kryzysowej z perspektywą na sukces. 

2. Cele operacyjne: 

▪ zbudowanie partnerskiego sojuszu między szkołą i rodzicami – sojuszu, 

współdziałania nauczyciela-tutora i rodziców otaczających zgodnym 

wsparciem dziecko (ucznia),  

▪ indywidualny, zrównoważony rozwój ucznia w oparciu o jego mocne 

strony, 

▪ partnerskie relacje w całej społeczności szkolnej oparte na postawie dia-

logu personalnego, prowadzące do ukształtowania w szkole wspólnoty 

wzajemnie uczącej się. 

II.  Organizacja innowacji (założenia i metody pracy) 

Przewiduje się następującą ścieżkę realizacji tutoringu wychowawczo- 

-rozwojowego: 

1. przydzielenie przez dyrektora szkoły każdej klasie, w której będzie realizo-

wana innowacja, 2–3 nauczycieli-tutorów, którzy będą tworzyć zespół wy-

chowawczy, 

2. dokonanie wyboru jednego z nauczycieli – tutorów do pełnienia funkcji wy-

chowawcy, oraz jednoczesnego lidera-koordynatora ww. zespołu wycho-

wawczego, 

3. przestrzeganie zasady, że uczniowie mają obowiązek, a ich rodzice powinni 

uczestniczyć w zajęciach przewidzianych innowacją – tutorialach i spotka-

niach, 

4. dopuszczenie możliwości procesu ustalania i zmiany tutora zgodnie z opra-

cowaną wewnętrzną procedurą zakładającą, że uczeń, jego rodzice lub tutor 
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mogą wnioskować do lidera – koordynatora o potrzebie zmiany tuto-

ra/podopiecznego; zmiana, o której mowa, nie może być dokonywana czę-

ściej niż raz w semestrze, a procedura jej przeprowadzenia nie powinna 

trwać dłużej niż 1 tydzień,  

5. przyjęcie standardowego czasu indywidualnej, bezpośredniej pracy  

z uczniem i jego rodzicami w uśrednionym, miesięcznym wymiarze okre-

ślonym poniżej w pkt 10, 

6. przyjęcie zasady, że współpraca tutora z uczniem ma charakter poufny  

i funkcjonuje tylko w relacji tutor–uczeń–rodzice; odstępstwo od tej zasady 

jest możliwe jedynie w przypadkach, gdy uczeń (podopieczny) może wejść 

w konflikt z prawem lub podejmuje działania ryzykowne, zagrażające 

zdrowiu lub życiu, 

7. przyjęcie założenia, że tutor, wykorzystując odpowiednie narzędzia we 

współpracy z rodzicami, pomaga uczniowi poznać własne możliwości, pla-

nować pracę i wyznaczyć osobistą ścieżkę rozwoju i nie podejmuje się za-

dań psychologa lub psychoterapeuty. 

8. Do zadań lidera – koordynatora zespołu wychowawczego należy: 

a. prowadzenie dokumentacji z przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny 

klasy, arkusze ocen, wypisywanie świadectw), 

b. odbywanie spotkań z całą klasą w ramach zajęć z wychowawcą, 

c. organizowanie spotkań nauczycieli-tutorów danej klasy w ramach koor-

dynowania ich pracy (w zależności od potrzeb), 

d. koordynowanie procedury ustalenia i zmiany tutora dla całej klasy, 

e. w odniesieniu do oceny zachowania ustalonej przez tutora z uczniem, 

dokonywanie jej wpisu w dokumentacji szkolnej. 

9. Do zadań nauczyciela-tutora – członka klasowego zespołu wychowawczego 

należy: 

a. prowadzenie indywidualnej pracy wychowawczej z uczniami i rodzica-

mi,  

b. kontrolowanie uczestnictwa ucznia w zajęciach i reagowanie na poja-

wiające się w tym zakresie problemy, 

c. ustalenie (wypracowanie) wraz z uczniem oceny zachowania, 

d. sporządzanie we własnym zakresie notatek, uwag oraz spostrzeżeń ze 

spotkań z uczniem i rodzicami. 

10. Ustala się, że czas indywidualnej, bezpośredniej pracy nauczyciela – tutora 

z uczniem wynosić będzie w uśrednieniu: 

▪ kl. I–III szkoły podstawowej – od 5 do 15 min co 2 tygodnie, z rodzi-

cem do 40 min, nie rzadziej niż co 2 miesiące, 

▪ kl. IV–VIII szkoły podstawowej – od 20 do 35 min, jeden raz w miesią-

cu, z rodzicami 30 min, co 2 miesiące, 

▪ we wszystkich klasach liceum, technikum, szkoły zawodowej, w któ-

rych będzie stosowany ten model tutoringu – 30 min raz w miesiącu  
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11. Do zadań tutora w odniesieniu do konkretnego ucznia należy: 

a. poznanie ucznia, w szczególności jego zainteresowań, predyspozycji  

i zasobów, 

b. monitorowanie postępów i sytuacji ucznia w ciągu semestru, 

c. comiesięczne dłuższe spotkanie – tutorial z uczniem, 

d. cotygodniowe, podtrzymujące relacje, krótkie spotkania z uczniem, 

e. podsumowanie wraz z uczniem i jego rodzicami poziomu osiągniętych 

efektów pracy na koniec semestru (roku) z zainspirowaniem ucznia do 

autorefleksji, 

f. autorefleksja tutora na koniec semestru wraz z wnioskami do dalszej 

pracy, 

g. uczestnictwo w spotkaniach klasowego zespołu wychowawczego oraz 

superwizjach, 

h. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami (opiekunami)  

z udziałem podopiecznych,  

i. udział w spotkaniach z tutorem-superwizorem. 

III. Przewidywane efekty działalności innowacyjnej 

Realizacja zadań ujętych w innowacji służy: 

 szkole: 

▪ zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa psychicznego uczniów, ich rodzi-

ców i nauczycieli; 

▪ ogólnemu zmniejszeniu poziomu zachowań roszczeniowo-agresyw- 

nych; 

 uczniowi we wzroście: 

▪ samodzielności; 

▪ odpowiedzialności (w tym za proces własnej edukacji); 

▪ zdolności do podejmowania decyzji; 

▪ systematyczności, samodyscypliny i umiejętności planowania zajęć; 

▪ umiejętności wyboru drogi życiowej i budowania planów życiowych; 

▪ umiejętności realizowania przyjętych planów i pokonywania trudności; 

▪ umiejętności samodzielnego uczenia się (również wyboru i oceny źródła 

informacji); 

▪ samoakceptacji i poczucia własnej wartości; 

▪ otwartości i życzliwości dla innych oraz poziomu zaufania; 

▪ odwagi w formułowaniu i głoszeniu własnych poglądów; 

▪ umiejętności twórczego, samodzielnego myślenia;  

▪ tolerancji (akceptacji dla innych zachowań i poglądów); 

▪ poszanowania dla pracy innych; 

▪ umiejętności zgodnej współpracy (pracy w grupie); 

▪ wrażliwości na losy innych i odpowiedzialności z tym związanej; 

 nauczycielowi w rozwoju i doskonaleniu umiejętności: 
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▪ życia w postawie dialogu z zachowaniem szacunku dla człowieczeństwa 

każdej „spotkanej” osoby, oraz zmiany podstawy autorytetu nauczyciela 

tj. rezygnacji z autorytetu „nadanego”, wynikającego z pełnionej funk-

cji, na rzecz autorytetu osobowości; 

▪ nawiązywania i budowania dobrych relacji międzyludzkich; 

▪ porozumiewania się bez przemocy; 

▪ tworzenia strategii (planów) dalekich i bliskich; 

▪ elastyczności w realizacji planów; 

▪ poszukiwania rozwiązań w oparciu o analizę przyczyn i skutków; 

▪ rozwijania postawy współodczuwania; 

▪ zachowania własnej autentyczności w profesjonalnym realizowaniu za-

dań;  

▪ bycia konsekwentnym z zachowaniem elastyczności w sytuacjach, które 

tego wymagają; 

▪ dostosowywania wymagań do możliwości ucznia; 

▪ oddawania, tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, inicjatywy, po-

dejmowania decyzji i odpowiedzialności w ręce podopiecznego; 

▪ nierygorystycznej systematyczności; 

▪ wyczuwania i stawiania „granic”; 

▪ pełnienia funkcji rzecznika praw podopiecznego w szkole; 

▪ wyznaczania odpowiednich granic swojej odpowiedzialności za pod-

opiecznego; 

 rodzicom we wzroście: 

▪ zaufania do nauczycieli i szkoły; 

▪ gotowości do współpracy ze szkołą w oddziaływaniu wychowawczym  

i wspierania dziecka w nauce; 

▪ zaangażowania w życie szkoły; 

▪ świadomości pedagogicznej. 

Działania podjęte w innowacji powinny doprowadzić do zmiany postawy, 

opartej na oczekiwaniach i roszczeniach, na postawę wzajemnego zrozumienia  

i współpracy, zarówno w odniesieniu do rodziców, uczniów, jak i nauczycieli,  

i ostatecznie – zbudowania wspólnoty podmiotów społeczności szkolnej „wza-

jemnie uczących się” siebie i od siebie. 

IV. Ewaluacja 

1. Zakładana ewaluacja innowacji będzie przeprowadzona przez profesjonalny 

zespół badawczy ds. ewaluacji złożony m.in. z pracowników naukowych 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, któremu przewodniczyć bę-

dzie doświadczona badaczka tutoringu w polskim systemie oświaty.  

2. W odniesieniu do wdrażania tutoringu w szkole, ewaluacja będzie skoncen-

trowana na jego efektywności w kontekście rozwoju określonych kompe-

tencji i postaw uczniów będących w relacji tutorskiej, co oznacza, że zosta-
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nie opisane oddziaływanie tutoringu na rozwój ucznia w przestrzeni szkol-

nej, w relacjach społecznych oraz na wzrost jego osobistej dojrzałości. 

3. Ewaluacja zakłada również objęcie badaniami tutorów oraz rodziców.  

4. Badanie efektywności tutoringu będzie realizowane w dwóch fazach: 

a. na początku roku szkolnego 2017/18 zostanie dokonana analiza stanu 

wyjściowego w odniesieniu do klimatu społecznego szkoły, relacji mię-

dzy uczniami, między uczniami i nauczycielami, a także w odniesieniu 

do samopoczucia uczniów oraz poczucia ich przynależności do szkoły  

i środowiska lokalnego, jak również postaw nauczycieli-tutorów; 

b. na koniec roku szkolnego 2017/18 zostanie przeprowadzona analiza sta-

nu po dokonaniu wdrożenia, dla dokonania opisu w odniesieniu do efek-

tów oddziaływań tutoringu na badane na początku roku szkolnego 

zmienne. 

5. Narzędzia badawcze, które zostaną wykorzystane w procesie ewaluacji, 

przejdą stosowną naukową procedurę gwarantującą ich rzetelność i trafność. 

6. Efektem końcowym ewaluacji będzie raport zawierający wnioski z ewalu-

acji, dedykowany i przekazany szkole realizującej innowację.  



 

 



 

Załącznik nr 2 

REGULAMIN REKRUTACJI SZKÓŁ  

do projektu pt. „Wychować Człowieka Mądrego. Wprowadzenie modelu 

pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu 

szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” 

Realizator projektu:  

Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu (organ prowadzący dla Instytu-

tu Tutoringu Szkolnego) 

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej 

a. Niniejszy regulamin stanowi podstawę rekrutacji szkół i placówek oświato-

wych do projektu, o którym mowa wyżej, oraz opisuje procedury związane 

z tym procesem.  

b. Do udziału w projekcie mogą zostać zgłoszone lub zgłaszać się we własnym 

zakresie:  

▪ szkoły podstawowe,  

▪ licea ogólnokształcące,  

▪ technika,  

▪ zasadnicze szkoły zawodowe,  

▪ młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

▪ młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

c. Rekrutacja będzie prowadzona przez Instytut Tutoringu Szkolnego, przy 

wsparciu wojewódzkich kuratorów oświaty.  

d. Kurator poinformuje szkoły na swoim terenie o możliwości przystąpienia 

do projektu, rozsyłając do nadzorowanych szkół odpowiednią informację 

dostarczoną przez Instytut Tutoringu Szkolnego, oraz we własnym zakresie 

może zarekomendować szkoły różnych typów, biorąc pod uwagę zarówno 

szkoły pracujące w warunkach stymulujących ucznia do rozwoju, jak  

i szkoły funkcjonujące w środowiskach stanowiących dla uczniów zagroże-

nie wykluczeniem społecznym.  

e. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją,  

w składzie 4 osób. 

f. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach: formalnym i merytorycz-

nym. Spośród szkół zgłaszających się do udziału w projekcie i wdrożenia 

innowacji z własnej inicjatywy oraz zarekomendowanych przez Kuratora, 

komisja rekrutacyjna dokonuje wstępnego wyboru na podstawie analizy ar-

kusza aplikacyjnego, który określa warunki formalne, jakie powinna speł-

niać szkoła, które są wymienione w pkt „h” regulaminu. 
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g. W odniesieniu do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz mło-

dzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych na etapie formalnym nie obo-

wiązują kryteria określone w pkt „h”. Komisja dokona analizy zgłoszeń 

tych placówek i wytypuje 12 spośród nich do etapu merytorycznego,  

z uwzględnieniem proporcjonalności ich lokalizacji na terenie całego kraju. 

h. Ustala się następujące warunki formalne zgłoszenia szkoły do projektu; 

aplikująca szkoła powinna:  

▪ zatrudniać nie mniej niż 18 nauczycieli,  

▪ mieć liczbę uczniów nie mniejszą niż 126, a ponadto dyrektor szkoły 

powinien:  

○ podać zarejestrowany poziom bezrobocia dla miejscowości, w której 

zlokalizowana jest szkoła (wg danych z lokalnego urzędu pracy) –  

 .............................................................................................................  

○ dokonać syntetycznego opisu środowiska szkoły, wg podanych 

określeń pomocniczych (wspierające i zaangażowane, trudne w kon-

takcie, konfliktowe, roszczeniowe, bierne, oporne na zmiany, posia-

dające istotne dla szkoły zasoby ludzkie i finansowe, nieposiadające 

takich zasobów, inne – jakie –  ...........................................................  

i. Komisja, po zakończonym przyjmowaniu zgłoszeń szkół, dokona analizy 

arkuszy aplikacyjnych pod kątem ustalonych kryteriów formalnych i ustali 

wykaz szkół, które zostały zakwalifikowane do merytorycznego etapu re-

krutacji, a także niezwłocznie powiadomi wszystkich zainteresowanych dy-

rektorów o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej dla danego woje-

wództwa. 

j. Ustala się jednocześnie następujące kryteria merytoryczne w postaci zagad-

nień, które dyrektor szkoły powinien przygotować w syntetycznej formie 

pisemnej (do przedłożenia Komisji) oraz odnieść się ustnie w trakcie, nie 

dłuższej niż 30 minut, rozmowy kwalifikacyjnej, w ramach etapu meryto-

rycznego:  

▪ charakterystyka środowiska społecznego, w którym funkcjonuje szkoła 

(nie dotyczy MOW i MOS),  

▪ stopień znajomości założeń i celów projektu,  

▪ działania podjęte przez dyrektora w zakresie zapoznania nauczycieli  

z założeniami i celami projektu,  

▪ identyfikacja obszarów szkoły wymagających wsparcia lub poprawy 

wraz z uzasadnieniem,  

▪ wizja szkoły po realizacji zadań projektowych i wdrożeniu projektu,  

▪ ustalona forma gratyfikacji dla nauczycieli, którzy będą pełnić funkcję 

tutorów,  

▪ przyjęta rola i poziom motywacji dyrektora szkoły do wzięcia udziału  

w projekcie,  

▪ ocena poziomu motywacji nauczycieli do udziału w projekcie.  
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k. Posiedzenia Komisji odbędą się w wyznaczonych miastach w dniach 12–16 

grudnia 2016 w godz. od 9.00 do 15.00 (szczegóły na www.tutoringszkolny.pl). 

l. Po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych z dyrektorami 

szkół (placówek) Komisja ustali ostateczny wykaz szkół i placówek oświa-

towych zakwalifikowanych do udziału w projekcie i poda wyniki swoich 

ustaleń do wiadomości zainteresowanym dyrektorom, a także umieści sto-

sowną informację na stronie internetowej projektu.  

m. Decyzja Komisji o zakwalifikowaniu się danej szkoły lub placówki do 

udziału w projekcie jest ostateczna i nie przewiduje się trybu odwoławczego 

od jej ustaleń.  

n. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, dalszych, szczegóło-

wych informacji udziela Zbigniew Zalewski – specjalista ds. wdrożeń – tel. 

606 972 361. 

 



 



 

Załącznik nr 3 

ARKUSZ APLIKACYJNY SZKOŁY  

do udziału w projekcie pn.: „Wychować Człowieka Mądrego. 

Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej  

z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej 

problemów w polskiej szkole” 

Realizator projektu:  

Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu (organ prowadzący dla Instytu-

tu Tutoringu Szkolnego) 

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Metryczka szkoły:  

1.  Nazwa i adres szkoły (placówki oświatowej)  ................................................. 

 .......................................................................................................................... 

województwo  .................................................................................................. 

powiat  .............................................................................................................. 

2.  Nr telefonu  ...................................................................................................... 

3.  Adres mailowy szkoły  ..................................................................................... 

4.  Strona WWW  .................................................................................................. 

5.  Imię i nazwisko dyrektora  ............................................................................... 

6.  Dane kontaktowe dyrektora (nr telefonu; adres/-y mailowe)  .......................... 

 .......................................................................................................................... 

7.  Kryteria formalne wynikające z założeń projektowych:  

a.  liczba zatrudnionych nauczycieli –  ........................................................... 

b.  liczba uczniów –  ........................................................................................ 

c.  zarejestrowany poziom bezrobocia dla miejscowości, w której zlokali-

zowana jest szkoła (wg danych z lokalnego urzędu pracy) ....................... 

d.  opis środowiska uczniów szkoły (np. wspierające i zaangażowane, trud-

ne w kontakcie, konfliktowe, roszczeniowe, bierne, oporne na zmiany, 

posiadające istotne dla szkoły zasoby ludzkie i finansowe, nieposiadają-

ce takich zasobów, itp.) .............................................................................. 

 .................................................................................................................... 

8. Niniejszym zgłaszam swoją szkołę/placówkę do udziału w projekcie jw. 

oraz potwierdzam, że wszystkie dane i informacje umieszczone w formula-

rzu są zgodne ze stanem faktycznym.  

  .....................................   ................................................ 

 (miejscowość; data)  (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)



 

 



 

Załącznik nr 4 

Tabela 80. Placówki zakwalifikowane do projektu „Wychować Człowieka Mądrego” 

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Województwo 

1. 
Szkoła Podstawowa nr 61 im. J. Korczaka we Wrocła-

wiu 
Wrocław dolnośląskie 

2. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Mysłakowicach Mysłakowice dolnośląskie 

3. Szkoła Podstawowa w Malczycach Malczyce dolnośląskie 

4. Zespół Szkół nr 8 (OP, SP, Gimn.) we Włocławku Włocławek kujawsko-pomorskie 

5. 
VI Liceum Ogólnokształcące i im. Zesłańców Sybiru  

w Toruniu 
Toruń kujawsko-pomorskie 

6. 
Liceum Ogólnokształcące im. ks. S. Staszica w Zespole 

Szkół nr 2 w Hrubieszowie 
Hrubieszów lubelskie 

7. 
IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika  

w Lublinie 
Lublin lubelskie 

8. Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie Lublin lubelskie 

9. 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza w Lubli-

nie 
Lublin lubelskie 

10. Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Lublin lubelskie 

11. 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubi-

cach 
Słubice lubuskie 

12. 
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bosko  

w Łodzi 
Łódź łódzkie 

13. Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi Łódź łódzkie 

14. Szkoła Podstawowa im. J. Niepokoja w Zgierzu Zgierz łódzkie 

15. Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi Łódź łódzkie 

16. Katolicka Szkoła Podstawowa Montessori w Krakowie Kraków małopolskie 

17. 
Szkoła Podstawowa nr 101 im. H.Ch. Andersena  

w Krakowie 
Kraków małopolskie 

18. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – SP nr 1  

i Gimn. nr 1 w Tarnowie 
Tarnów małopolskie 

19. CXXXVII LO im. R. Schumana w Warszawie Warszawa mazowieckie 

20. 

Zespół Szkół nr 3 w Płocku – Liceum Ogólnokształcące 

nr III im. Marii Dąbrowskiej i Gimnazjum nr 13 im .gen. 

Józefa Hallera 

Płock mazowieckie 

21. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Płock mazowieckie 
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Tabela 80. Placówki zakwalifikowane do projektu „Wychować Człowieka Mądrego” (cd.) 

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Województwo 

22. 
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyj-

nymi w Warszawie 
Warszawa mazowieckie 

23. 
Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu 

Górnym 

Zalesie Gór-

ne 
mazowieckie 

24. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Żywioły”  

w Płońsku 
Płońsk mazowieckie 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” w Skier-

niewicach 
Skierniewice łódzkie 

25. Szkoła Podstawowa Chocimska w Warszawie Warszawa mazowieckie 

26. 
LXI Liceum Ogólnokształcące im. Janiny Zawadow-

skiej w Warszawie 
Warszawa mazowieckie 

27. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa EduLab w Starych 

Babicach 
Stare Babice mazowieckie 

28. 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie  

w Opolu 

Opole opolskie 

29. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach Zdzieszowice opolskie 

30. 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Z. Glogera w Białymsto-

ku 
Białystok podlaskie 

31. 
Szkoła Podstawowa nr 26 im. S. Staszica w Białymsto-

ku 
Białystok podlaskie 

32. 
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyj-

nymi w Zblewie 
Zblewo pomorskie 

33. Szkoła Podstawowa nr 5 w Gdańsku Gdańsk pomorskie 

34. XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Gdańsk pomorskie 

35. 
Zespół Szkół nr 15 w Gdyni Szkoła Podstawowa  

nr 48 i Gimnazjum nr 20 
Gdynia pomorskie 

36. 
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Unruga  

w Gdyni 
Gdynia pomorskie 

37. 
Gdyńska Szkoła Społeczna – Szkoła Podstawowa  

i Gimnazjum w Gdyni 
Gdynia pomorskie 

38. Szkoła Podstawowa nr 5 w Malborku Malbork pomorskie 

39. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa  

w Sopocie 
Sopot pomorskie 

40. Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni Gdynia pomorskie 

41. 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  

w Katowicach 
Katowice śląskie 
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Tabela 80. Placówki zakwalifikowane do projektu „Wychować Człowieka Mądrego” (cd.) 

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Województwo 

42. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół 

 im. ks. prof. J. Tischnera w Ligocie 
Ligota śląskie 

43. 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. H. Poświatowskiej  

w Częstochowie 
Częstochowa śląskie 

44. 
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyj-

nymi im. W. Broniewskiego w Siemianowicach 

Siemianowice 

Śląskie 
śląskie 

45. Szkoła Podstawowa im. kpt. Leonida Teligi w Poraju Poraj śląskie 

46. 
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego  

w Częstochowie 
Częstochowa śląskie 

47. 
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Li-

powej 
Lipowa śląskie 

48. Szkoła Podstawowa ETE w Gliwicach Gliwice śląskie 

49. 
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczo-

nej Europy w Tychach 
Tychy śląskie 

50. 
Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhofa w Czę-

stochowie 
Częstochowa śląskie 

51. 
Zespół Szkół nr 1 – Technikum i ZSZ nr 1  

im. J. Śniadeckiego w Ełku 
Ełk 

warmińsko- 

-mazurskie 

52. 
Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Ru-

cianem-Nidzie 
Ruciane-Nida 

warmińsko- 

-mazurskie 

53. 
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Zespole 

Szkół w Marzęcicach 
Marzęcice 

warmińsko- 

-mazurskie 

54. Zespół Szkół Sportowych w Ełku (SP nr 6) Ełk 
warmińsko- 

-mazurskie 

55. Szkoła Podstawowa nr 72 Poznań wielkopolskie 

56. 
Akademia Pitagorasa Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Baranowie 
Baranowo wielkopolskie 

57. 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. hr. Cieszkowskiego  

w Luboniu 
Luboń wielkopolskie 

58. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Szelejewie 
Szelejewo 

gmina Piaski 
wielkopolskie 

59. Zespół Szkół nr 4 – ZSZ nr 4 w Lesznie Leszno wielkopolskie 

60. Zespół Szkół nr 4 – Technikum nr 4 w Lesznie Leszno wielkopolskie 

61. 
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawi-

szynie 
Stawiszyn wielkopolskie 

62. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Technikum  

i ZSZ im. J. Kasprowicza w Nietążkowie 
Nietążkowo wielkopolskie 
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Tabela 80. Placówki zakwalifikowane do projektu „Wychować Człowieka Mądrego” (cd.) 

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Województwo 

63. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. gen. W. Andersa w Złocieńcu 
Złocieniec zachodniopomorskie 

64. Szkoła Podstawowa Nawigator w Przylepie Przylep zachodniopomorskie 

1. 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza 

Korczaka w Zawichoście 
Zawichost świętokrzyskie 

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy Łobżenica wielkopolskie 

3. 
Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. św. Jana Bo-

sko w Różanymstoku 
Różanystok podlaskie 

4. 
Zespół Placówek Resocjalizacyjno- 

-Socjoterapeutycznych w Krakowie 
Kraków małopolskie 

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku Czaplinek zachodniopomorskie 

6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach Herby śląskie 

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Łomiankach Łomianki mazowieckie 

2. Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku Kłodzko dolnośląskie 

3. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii 

Grzegorzewskiej w Łodzi 

Łódź łódzkie 

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą Solec mazowieckie 

5. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „DoMOStwo”  

w Żychlinie 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żychlinie 

Żychlin łódzkie 

6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 w Warszawie Warszawa mazowieckie 

Źródło: dane Biura Projektu WCM. 

 



 

Załącznik nr 5 

Wyniki testu H Kruskala-Wallisa w odniesieniu do analizy wybranych 

kategorii oceny uczestników poszczególnych modułów szkolenia 

tutorskiego 

Tabela 81. Wyniki testu H Kruskala-Wallisa dla uczestników szkoleń (ogółem) 

Lp. Analizowana kategoria Moduły N 
Średnia 

ranga 

Wskaźnik H 

Kruskala- 

-Wallisa 

Wartość istotności 

asymptotycznej 

(dwustronnej) 

(p < 0,05) 

1. 
Satysfakcja z udziału  

w szkoleniu 

1–2 1267 2095,53 

46,003 0,000 
3–4 1156 2215,79 

5–6 1050 2259,68 

7–8 997 2410,76 ↑ 

2. Atmosfera szkolenia 

1–2 1267 2237,98 

20,609 0,000 
3–4 1156 2144,72 

5–6 1050 2255,62 

7–8 997 2316,41 ↑ 

3. Kompetencje trenera 

1–2 1267 2224,98 

16,401 0,001 
3–4 1156 2159,02 

5–6 1050 2264,29 

7–8 997 2307,22 ↑ 

4. Nowość treści szkolenia 

1–2 1267 2088,01 

26,299 0,000 
3–4 1156 2278,98 

5–6 1050 2322,57 ↑ 

7–8 997 2280,82 

5. Przydatność szkolenia 

1–2 1267 2132,36 

15,350 0,002 
3–4 1156 2260,31 

5–6 1050 2281,77 

7–8 997 2289,08 ↑ 

6. 
Gotowość do wejścia  

w relację tutorską 

1–2 1267 2126,17 

191,960 0,000 
3–4 1156 1974,85 

5–6 1050 2253,47 

7–8 997 2657,74 ↑ 

7. 

Znaczenie dla rozwoju 

dobrych relacji w pla-

cówce 

1–2 1267 2128,20 

26,525 0,000 
3–4 1156 2187,75 

5–6 1050 2317,81 

7–8 997 2340,55 ↑ 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 82. Wyniki testu H Kruskala-Wallisa dla uczestników szkoleń z danych placówek (ogółem) 

Lp. Analizowana kategoria Placówki N 
Średnia 

ranga 

Wskaźnik H 

Kruskala- 

-Wallisa 

Wartość istotności 

asymptotycznej 

(dwustronnej) 

(p < 0,05) 

1. 
Satysfakcja z udziału  

w szkoleniu 

SP 2707 2296,16 ↑ 

20,739 0,000 SPP 1055 2133,13 

MOS/MOW 708 2156,13 

2. Atmosfera szkolenia 

SP 2707 2316,67 ↑ 

57,679 0,000 SPP 1055 2092,10 

MOS/MOW 708 2138,85 

3. 
Zaangażowanie uczest-

ników 

SP 2707 2299,05 ↑ 

24,769 0,000 SPP 1055 2158,86 

MOS/MOW 708 2106,73 

4. Kompetencje trenera 

SP 2707 2292,79 ↑ 

28,997 0,000 SPP 1055 2137,16 

MOS/MOW 708 2163,01 

5. Przydatność szkolenia 

SP 2707 2280,96 ↑ 

12,188 0,002 SPP 1055 2144,88 

MOS/MOW 708 2196,71 

6. 
Gotowość do wejścia  

w relację tutorską 

SP 2707 2176,46 

26,758 0,000 SPP 1055 2253,25 

MOS/MOW 708 2434,78 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 83. Wyniki testu H Kruskala-Wallisa dla uczestników szkoleń ze szkół podstawowych 

Lp. Analizowana kategoria Moduły N 
Średnia 

ranga 

Wskaźnik H 

Kruskala- 

-Wallisa 

Wartość istot-

ności asympto-

tycznej (dwu-

stronnej) 

(p < 0,05) 

1. 
Satysfakcja z udziału w szko-

leniu 

1–2 768 1273,88 

18,786 0,000 
3–4 711 1366,29 

5–6 627 1371,10 

7–8 601 1424,00 ↑ 

2. Nowość treści szkolenia 

1–2 768 1259,12 

23,577 0,000 
3–4 711 1436,74 ↑ 

5–6 627 1393,62 

7–8 601 1336,02 
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Tabela 83. Wyniki testu H Kruskala-Wallisa dla uczestników szkoleń ze szkół podstawowych (cd.) 

Lp. Analizowana kategoria Moduły N 
Średnia 

ranga 

Wskaźnik H 

Kruskala- 

-Wallisa 

Wartość istot-

ności asympto-

tycznej (dwu-

stronnej) 

(p < 0,05) 

3. Przydatność szkolenia 

1–2 768 1309,22 

11,104 0,011 
3–4 711 1397,62 ↑ 

5–6 627 1397,23 

7–8 601 1314,52 

4. 
Gotowość do wejścia w rela-

cję tutorską 

1–2 768 1268,47 

78,268 0,000 
3–4 711 1267,14 

5–6 627 1345,48 

7–8 601 1574,95 ↑ 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 84. Wyniki testu H Kruskala-Wallisa dla uczestników szkoleń ze szkół ponadpodstawowych 

Lp. Analizowana kategoria Moduły N 
Średnia 

ranga 

Wskaźnik H 

Kruskala- 

-Wallisa 

Wartość istotno-

ści asymptotycz-

nej (dwustronnej) 

(p < 0,05) 

1. 
Satysfakcja z udziału  

w szkoleniu 

1–2 316 498,42 

38,213 0,000 
3–4 259 484,12 

5–6 253 526,08 

7–8 227 621,38 ↑ 

2. Atmosfera szkolenia 

1–2 316 536,45 

54,534 0,000 
3–4 259 445,97 

5–6 253 536,52 

7–8 227 600,33 ↑ 

3. Kompetencje trenera 

1–2 316 532,34 

54,694 0,000 
3–4 259 448,90 

5–6 253 540,81 

7–8 227 597,93 ↑ 

4. Nowość treści szkolenia  

1–2 316 503,67 

16,653 0,001 
3–4 259 485,84 

5–6 253 558,83 

7–8 227 575,61 ↑ 

5. Przydatność szkolenia 

1–2 316 496,97 

24,434 0,000 
3–4 259 496,96 

5–6 253 532,55 

7–8 227 601,54 ↑ 
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Tabela 84. Wyniki testu H Kruskala-Wallisa dla uczestników szkoleń ze szkół ponadpodstawowych (cd.) 

Lp. Analizowana kategoria Moduły N 
Średnia 

ranga 

Wskaźnik H 

Kruskala- 

-Wallisa 

Wartość istotno-

ści asymptotycz-

nej (dwustron-

nej) 

(p < 0,05) 

6. 
Gotowość do wejścia w rela-

cję tutorską 

1–2 316 495,64 

81,803 0,000 
3–4 259 436,43 

5–6 253 544,39 

7–8 227 659,25 ↑ 

7. 
Znaczenie dla rozwoju do-

brych relacji w placówce 

1–2 316 501,84 

24,433 0,000 
3–4 259 488,44 

5–6 253 535,84 

7–8 227 600,82 ↑ 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 85. Wyniki testu H Kruskala-Wallisa dla uczestników szkoleń z młodzieżowych ośrod-

ków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

Lp. Analizowana kategoria Moduły N 
Średnia 

ranga 

Wskaźnik H 

Kruskala- 

-Wallisa 

Wartość istot-

ności asympto-

tycznej (dwu-

stronnej) 

(p < 0,05) 

1. 
Gotowość do wejścia w rela-

cję tutorską 

1–2 183 365,78 

58,521 0,000 
3–4 186 272,79 

5–6 170 362,91 

7–8 169 423,75 ↑ 

2. 
Znaczenie dla rozwoju do-

brych relacji w placówce 

1–2 183 321,69 

10,180 0,017 
3–4 186 350,88 

5–6 170 377,09 ↑ 

7–8 169 371,29 

Źródło: opracowanie własne. 



 

Załącznik nr 6 

Dane liczbowe wskazujące na obecność różnic istotnych statystycznych w ocenach klimatu szkoły przez uczniów szkół 

ponadpodstawowych 

Tabela 86. Ocena klimatu szkoły uczniów liceów ogólnokształcących 

Grupa 

Liczba uczniów 

Kategoria 
Wskaźnik U Man-

na-Whitneya 

Istotność 

< 0,050 

Poziom średni 

rang 

I etapu 

Poziom średni 

rang 

II etapu I etap II etap 

Klasa I LO 830 514 

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokal-

nym 
225773,500 0,042 657,48 696,75 

Obecność agresji 197085 0,011 692,05 640,93 

Złe traktowania uczniów przez nauczycieli 227949 0,025 654,86 700,98 

Klasa I w szkołach  

w miastach pon.  

100 tys. mieszkańców 

232 143 

Sympatia do szkoły 19879,500 0,000 173,81 211,02 

Relacje w szkole 19213,500 0,009 176,68 206,36 

Wygląd szkoły 19917 0,001 173,65 211,28 

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokal-

nym 
18865 0,009 178,19 203,92 

Możliwość realizowania własnych pomysłów 18824 0,019 178,36 203,64 

Rozwój zainteresowań 19557 0,003 175,20 208,75 

Złe traktowanie uczniów przez nauczycieli 14233,500 0,014 198,15 171,53 

Poleganie na tutorze 19899 0,000 173,73 211,15 

Bycie ważnym dla tutora 20811 0,000 169,80 217,53 

Tutor jako osoba ważna 21003 0,000 168,97 218,87 

Szansa na rozwój dzięki tutoringowi 21256 0,000 167,88 220,64 



 

Tabela 86. Ocena klimatu szkoły uczniów liceów ogólnokształcących (cd.) 

Grupa 

Liczba uczniów 

Kategoria 
Wskaźnik U Man-

na-Whitneya 

Istotność 

< 0,050 

Poziom średni 

rang 

I etapu 

Poziom średni 

rang 

II etapu I etap II etap 

Uczniowie w LO pon. 

400 uczniów 
680 414 Poleganie na tutorze 151899,500 0,018 531,12 574,41 

Uczniowie LO przy 

raczej wspierającym 

środowisku 

510 310 

Poleganie na tutorze 90299 0,000 388,44 446,79 

Bycie ważnym dla tutora 91493,500 0,000 386,10 450,64 

Tutor jako osoba ważna 93213 0,000 382,73 456,19 

Szansa na rozwój dzięki tutoringowi 87516 0,008 393,90 437,81 

Uczniowie LO przy 

raczej dobrej współ-

pracy wewnętrznej 

318 198 

Poleganie na tutorze 34305 0,045 247,62 273,53 

Tutor jako osoba ważna 34 701,500 0,025 246,38 275,55 

Uczniowie w LO przy 

raczej występującym 

poczuciu bezpieczeń-

stwa 

498 425 Szansa na rozwój dzięki tutoringowi 114697 0,022 444,18 483,88 

Uczniowie w LO wy-

soka frekwencja 

udziału uczestników 

szkoleń tutorskich  

w ewaluacji 

410 359 

Sympatia do szkoły 81279 0,007 366,26 406,40 

Wygląd szkoły 83027 0,001 362 411,27 

Możliwość rozwoju zainteresowań 80893,500 0,014 367,20 405,33 

Bycie ważnym dla tutora 80923,500 0,010 367,13 405,41 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 



 

Tabela 87. Ocena klimatu szkoły uczniów techników 

Grupa 

Liczba uczniów 

Kategoria 
Wskaźnik U Man-

na-Whitneya 

Istotność 

< 0,050 

Poziom średni 

rang 

I etapu 

Poziom średni 

rang 

II etapu I etap II etap 

Maturzyści 35 39 

Sympatia do szkoły 927 0,006 30,51 43,77 

Atmosfera szkoły 934,500 0,004 30,30 43,96 

Relacje w szkole 940,500 0,005 30,13 44,12 

Wygląd szkoły 1078,500 0,000 25,19 47,65 

Przestrzeganie praw uczniów 934,500 0,004 30,30 43,95 

Uważność na głos uczniów 1055,500 0,000 26,84 47,05 

Możliwość realizowania własnych pomysłów 1023,500 0,000 27,75 46,24 

Rozwój zainteresowań 1007 0,000 28,23 45,82 

Bycie ważnym dla tutora 929 0,005 30,45 43,82 

Tutor jako osoba ważna 888 0,020 31,63 42,77 

Szansa na rozwój dzięki tutoringowi 962 0,002 29,52 44,64 

Uczeń w technikum 

z miasta pow. 100 

tys. mieszkańców 

342 225 

Sympatia do szkoły 46 079,500 0,000 261,76 317,80 

Relacje w szkole 42 940 0,018 270,94 303,84 

Wygląd szkoły 48 136,500 0,000 255,75 326,94 

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokal-

nym 
42 107 0,032 273,38 300,14 

Możliwość realizowania własnych pomy-

słów 
44 645,500 0,001 265,95 311,42 

Rozwój zainteresowań 46 912, 500 0,000 259,33 321,50 

Poleganie na tutorze 43,321 0,005 269,83 305,54 



 

Tabela 87. Ocena klimatu szkoły uczniów techników (cd.) 

Grupa 

Liczba uczniów 

Kategoria 
Wskaźnik U Man-

na-Whitneya 

Istotność 

< 0,050 

Poziom średni 

rang 

I etapu 

Poziom średni 

rang 

II etapu I etap II etap 

Uczeń w technikum 

z miasta pow. 100 

tys. mieszkańców 

342 225 

Bycie ważnym dla tutora 44 950 0,000 265,07 312,78 

Tutor jako osoba ważna 46 303 0,000 261,11 318,79 

Szansa na rozwój dzięki tutoringowi 46 379 0,000 260,89 319,13 

Uczeń w technikum 

na wsi 
73 78 

Sympatia do szkoły 3 913 0,000 61,40 89,67 

Wygląd szkoły 3 832 0,000 62,51 88,63 

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokal-

nym 
3391 0,032 68,54 82,98 

Poziom agresji w szkole 3594 0,004 65,77 85,58 

Możliwość realizowania własnych pomy-

słów 
3424,500 0,022 68,09 83,40 

Złe traktowanie uczniów przez nauczycieli 4208, 500 0,000 57,35 93,46 

Poleganie na tutorze 3605,500 0,003 65,61 85,72 

Bycie ważnym dla tutora 4017 0,000 59,97 91,00 

Tutor jako osoba ważna 3758,500 0,000 63,51 87,69 

Szansa na rozwój dzięki tutoringowi 3944 0,000 60,97 90,06 

Otwartość na relację tutorską 3385,00 0,035 68,63 82,90 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 



 

Tabela 88. Ocena klimatu szkoły uczniów szkół branżowych 

Grupa 

Liczba uczniów 

Kategoria 

Wskaźnik U 

Manna- 

-Whitneya 

Istotność 

< 0,050 

Poziom średni 

rang I etapu 

Poziom średni 

rang II etapu I etap II etap 

Klasa I 69 33 
Bycie ważnym dla tutora 1613,500 0,000 44,62 65,89 

Tutor jako osoba ważna 1515,000 0,005 46,04 62,91 

Klasa II 55 77 
Możliwość realizowania własnych 

pomysłów 
2717,500 0,003 55,59 74,29 

Dziewczęta 26 47 

Sympatia do szkoły 827,500 0,008 28,67 41,61 

Współpraca szkoły ze środowiskiem 

lokalnym 
774 0,046 30,73 40,47 

Poziom agresji w szkole 920 0,000 25,12 43,57 

Możliwość realizowania własnych 

pomysłów 
853 0,003 27,69 42,15 

Złe traktowanie uczniów przez na-

uczycieli 
941 0,000 24,29 44,03 

Poleganie na tutorze 802 0,021 29,65 41,06 

Bycie ważnym dla tutora 956 0,000 23,73 44,34 

Tutor jako osoba ważna 870 0,002 27,04 42,51 

Szansa na rozwój dzięki tutoringowi 902 0,000 25,81 43,19 

Chłopcy 138 103 Bycie ważnym dla tutora 8410,500 0,010 111,55 133,66 

Uczniowie ze szkoły mającej pow. 400 

uczniów 
73 75 

Sympatia do szkoły 3 725 0,000 60,97 87,67 

Wygląd szkoły 3654,500 0,000 61,94 86,73 

Współpraca szkoły ze środowiskiem 

lokalnym 
3238 0,042 67,64 81,18 

Poziom agresji w szkole 3547 0,001 63,41 85,2 



 

Tabela 88. Ocena klimatu szkoły uczniów szkół branżowych (cd.) 

Grupa 

Liczba uczniów 

Kategoria 

Wskaźnik U 

Manna- 

-Whitneya 

Istotność 

< 0,050 

Poziom średni 

rang I etapu 

Poziom średni 

rang II etapu I etap II etap 

Uczniowie ze szkoły mającej pow. 400 

uczniów 
73 75 

Możliwość realizowania własnych 

pomysłów 
3277,500 0,027 67,10 81,70 

Złe traktowanie uczniów przez na-

uczycieli 
4166 0,000 55,93 93,55 

Poleganie na tutorze 3420,500 0,006 65,14 83,61 

Bycie ważnym dla tutora 3811,500 0,000 59,79 88,82 

Tutor jako osoba ważna 3560 0,001 63,23 85,47 

Szansa na rozwój dzięki tutoringowi 3754,500 0,000 60,57 88,06 

Uczniowie przy niewspierającym śro-

dowisku 
164 147 

Bycie ważnym dla tutora 14418 0,002 141,59 172,08 

Tutor jako osoba ważna 13 703,500 0,029 145,94 167,22 

Uczniowie ze szkół przy: 

–  nieangażujących się rodzicach; 

–  raczej dobrej współpracy wewn. 

–  w miejscach o małym bezrobociu 

–  widocznym zaangażowaniu dyrek-

tora szkoły 

73 75 

Poleganie na tutorze 3420,500 0,006 65,14 83,61 

Bycie ważnym dla tutora 3811,500 0,000 59,79 88,82 

Tutor jako osoba ważna 3560,500 0,001 63,23 85,47 

Szansa na rozwój dzięki tutoringowi 3754 0,000 60,57 88,06 

Uczniowie ze szkół o raczej dużym 

poczuciu bezpieczeństwa 
164 147 

Bycie ważnym dla tutora 14418 0,002 141,59 172,08 

Tutor jako osoba ważna 13703,500 0,029 145,94 167,22 

Uczniowie ze szkół o dużej frekwencji 

tutorów w ewaluacji 
160 145 

Bycie ważnym dla tutora 13929 0,001 138,44 169,06 

Tutor jako osoba ważna 13303,500 0,010 142,35 164,75 

Źródło: opracowanie własne. 



 

Załącznik nr 7 

Tabela 89. Średnie oceny wybranych kategorii klimatu szkoły nauczycieli szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem typów szkół i etapu badań 
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LO 
I (N = 204) 4,53 4,68 4,26 4,24 4,35 4,50 4,63 4,23 4,09 4,50 1,68 4,51 4,54 1,77 3,75 4,21 4,83 4,16 

II (N = 175) 4,50 4,58 4,08 4,22 4,36 4,43 4,65 4,10 3,98 4,33 1,68 4,37 4,57 1,78 3,82 4,40 4,86 4,26 

Technikum 
I (N = 34) 4,53 4,76 4,44 4,17 4,09 4,71 4,74 4,50 4,18 4,47 1,88 4,59 4,68 2,24 3,24 3,91 4,82 4,15 

II (N = 27) 4,56 4,81 4,48 4,32 4,70 4,74 4,85 4,56 4,37 4,56 1,81 4,63 4,74 1,93 3,48 4,37 4,89 4,52 

Szkoła 

branżowa 

I (N = 10) 4,40 4,30 4,20 4,07 4,20 4,50 4,60 3,90 3,90 4,20 2,30 4,30 4,40 3,20 3,60 4,20 4,40 4,20 

II (N = 9) 3,78 3,89 3,78 4,04 3,44 4,00 4,00 3,89 3,22 4,11 2,33 4,11 4,00 2,67 3,56 3,78 4,22 4,00 

Zespół 

Szkół* 

I (N = 90) 4,32 4,49 3,99 4,17 3,98 4,42 4,70 4,20 4,02 4,39 2,09 4,33 4,50 2,41 3,64 4,26 4,90 4,51 

II (N = 63) 4,32 4,29 3,90 4,08 4,02 4,22 4,57 4,03 3,84 4,46 2,24 4,24 4,46 2,41 3,41 4,25 4,76 4,16 

*  Nauczyciele pracujący w co najmniej dwóch placówkach. 

Źródło: opracowanie własne. 



 



 

Załącznik nr 8 

Przykładowe narzędzia badawcze wykorzystywane podczas  

II etapu badań weryfikujących efektywność tutoringu 

NARZĘDZIE DLA UCZNIÓW Z KLAS 0–III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Ja w mojej szkole 

Dzień dobry! 

W tym roku szkolnym uczestniczysz w pewnym wydarzeniu – w Twojej 

szkole pojawił się tutoring. To nowa sytuacja, bo do tej pory bardzo mało dzieci 

w innych szkołach może z tego skorzystać. Ponieważ minęło już kilka miesięcy, 

odkąd spotykasz się ze swoim tutorem, chcemy poznać Twoje zdanie na ten te-

mat. Prosimy, abyś szczerze odpowiedział/odpowiedziała na postawione tutaj 

pytania. To dla nas bardzo ważne.  

Bardzo Ci dziękujemy za współpracę! 

Zespół Badawczy ds. Ewaluacji Projektu 

„Wychować Człowieka Mądrego” 

Na początku odpowiedz na te proste pytania: 

Do której klasy chodzisz?  

□  I 

□  II 

□  III 

□  klasa „0” 

Jesteś 

□ Chłopcem 

□ Dziewczynką 

Czy wybrałaś/wybrałeś swojego tutora? 

□ tak 

□ nie 

Teraz przejdź do następnych pytań, wybierając jedną z odpowiedzi, 

która jest dla Ciebie najbardziej prawdziwa. Postaw znak X w odpowied-

nim miejscu. 
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Pytanie 

Odpowiedzi 

Tak 

 

Czasami 

 

Nie wiem 

 

Raczej nie 

 

Nie 

 

1. Czy chętnie przycho-
dzisz do swojej szko-
ły? 

□ □ □ □ □ 
2. Czy czujesz się bez-

piecznie w swojej 
szkole? 

□ □ □ □ □ 
3. Czy w Twojej szkole 

ludzie się lubią? □ □ □ □ □ 
4. Czy nauczyciele są 

mili dla siebie nawza-
jem? 

□ □ □ □ □ 
5. Czy nauczyciele są 

mili dla uczniów? □ □ □ □ □ 
6. Czy podoba Ci się 

Twoja szkoła (na 
przykład dekoracja sal 
i korytarzy)? 

□ □ □ □ □ 

7. Czy masz ochotę 
uczyć się w swojej 
szkole?  

□ □ □ □ □ 
8. Czy w szkole rozwi-

jasz swoje zaintereso-
wania? 

□ □ □ □ □ 
9. Czy lubisz swoich na-

uczycieli? □ □ □ □ □ 
10. Czy Twoim zdaniem 

nauczyciele poświęca-
ją Ci dużo uwagi (np. 
pomagają Ci, wysłu-
chują Cię)? 

□ □ □ □ □ 

11. Czy w twojej klasie 
uczniowie się lubią? □ □ □ □ □ 

12. Czy masz w klasie 
przyjaciół? □ □ □ □ □ 

13. Czy lubisz spędzać 
czas z kolegami czy 
koleżankami z klasy, 
uczyć się z nimi, albo 
bawić? 

□ □ □ □ □ 
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Pytanie 

Odpowiedzi 

Tak 

 

Czasami 

 

Nie wiem 

 

Raczej nie 

 

Nie 

 
14. Czy czujesz, że kole-

dzy z klasy Cię lubią? □ □ □ □ □ 
15. Czy lubisz swojego tu-

tora? □ □ □ □ □ 
16. Czy Twój tutor intere-

suje się Tobą? □ □ □ □ □ 
17. Czy chętnie uczestni-

czysz w spotkaniach 
ze swoim tutorem? 

□ □ □ □ □ 
18. Czy uważasz, że spo-

tkania z tutorem są Ci 
potrzebne? 

□ □ □ □ □ 
19. Czy chcesz mieć swo-

jego tutora w następ-
nej klasie? 

□ □ □ □ □ 
20. Czy chcesz, żeby inni 

uczniowie mieli tuto-
ring w Twojej szkole? 

□ □ □ □ □ 
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NARZĘDZIE DLA UCZNIÓW Z KLAS VI–VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS 

GIMNAZJALNYCH 

Ja w mojej szkole 

Szanowna Uczennico, szanowny Uczniu, 

w tym roku szkolnym Twoja szkoła realizuje projekt „Wychować Człowieka 

Mądrego”, co sprawia, że masz możliwość pracy z tutorem. To nowa sytuacja, 

ponieważ, jak do tej pory, w niewielu szkołach w Polsce pojawił się tutoring.  

W związku z tym chcemy sprawdzić, czy jest to dobre rozwiązanie, czy przyno-

si efekty, czy tutor jest uczniom potrzebny. Dlatego ponownie chcemy Cię za-

pytać o to, co sądzisz o tutoringu i jak się czujesz w swojej szkole. To dla nas 

bardzo ważne, dlatego prosimy, abyś szczerze odpowiedziała/odpowiedział na 

postawione tutaj pytania.  

Zapewniamy Cię, że Twoje odpowiedzi są anonimowe. 

Bardzo Ci dziękujemy za współpracę. 

Zespół Badawczy ds. Ewaluacji Projektu 

„Wychować Człowieka Mądrego” 

Metryczka 

Na początku prosimy Cię o podanie kilku ważnych informacji. 

W której klasie się uczysz? 

□  VI 

□ VII 

□ klasa II gimnazjum 

□ klasa III gimnazjum 

Jakiej jesteś płci? 

□ Kobieta 

□ Mężczyzna 

Czy miałaś/miałeś możliwość wyboru swojego tutora? 

□ tak 

□ nie 

Jaki rodzaj tutoringu realizujesz? 

□ rozwojowy 

□ wychowawczo-rozwojowy 

□ adaptacyjny 

□ dydaktyczny 
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1. MOJA SZKOŁA 

W tym kwestionariuszu znajduje się szereg pytań dotyczących różnych 

odczuć i poglądów związanych z Twoją szkołą. Niektóre pytania odnoszą 

się do kontaktów z rówieśnikami, z nauczycielami i tutorem. Przeczytaj 

uważnie każde pytanie i zdecyduj, jaką odpowiedź wybrać. Gdy stwier-

dzisz, że dana odpowiedź jest właściwa, zaznacz odpowiedni punkt. Pamię-

taj, że nie ma złych ani dobrych odpowiedzi, są tylko prawdziwe. 

Pytania tak 
raczej 

tak 

nie 

wiem 

raczej 

nie 
nie 

1. 
Czy chętnie przychodzisz do swojej 
szkoły? □ □ □ □ □ 

2. 
Czy czujesz się bezpiecznie w swojej 
szkole? □ □ □ □ □ 

3. 
Czy w Twojej szkole panuje dobra 
atmosfera? □ □ □ □ □ 

4. 
Czy wśród uczniów panują dobre re-
lacje? □ □ □ □ □ 

5. 
Czy wśród nauczycieli panują dobre 
relacje? □ □ □ □ □ 

6. 
Czy budynek szkoły i jej wyposażenie 
zachęcają Cię do nauki? □ □ □ □ □ 

7. 
Czy w Twojej szkole przestrzegane są 
prawa ucznia? □ □ □ □ □ 

8. 
Czy w Twojej szkole głos uczniów 
jest brany pod uwagę? □ □ □ □ □ 

9. 
Czy Twoja szkoła aktywnie współ-
pracuje ze środowiskiem lokalnym 
(osobami, instytucjami spoza szkoły)? 

□ □ □ □ □ 

10. 
Czy w Twojej szkole często zdarzają 
się akty agresji? □ □ □ □ □ 

11. 
Czy w Twojej szkole masz możliwość 
realizowania swoich pomysłów? □ □ □ □ □ 

12. 
Czy w Twojej szkole są zajęcia poza-
lekcyjne, z których chętnie korzy-
stasz? 

□ □ □ □ □ 

13. 
Czy rozwijasz tutaj swoje zaintereso-
wania? □ □ □ □ □ 

14. 
Czy szkoła daje Ci wsparcie w podję-
ciu decyzji o Twojej przyszłości? □ □ □ □ □ 
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Pytania tak 
raczej 

tak 

nie 

wiem 

raczej 

nie 
nie 

15. 
Czy w Twojej szkole uczysz się tego, 
co może Ci się przydać w dorosłym 
życiu? 

□ □ □ □ □ 

16. 
Czy uczniowie mogą liczyć na na-
uczycieli w Twojej szkole? □ □ □ □ □ 

17. 
Czy relacje między uczniami i na-
uczycielami są dobre? □ □ □ □ □ 

18. 
Czy na lekcjach czułaś/eś, że nauczy-
ciele wierzą w Twoje możliwości? □ □ □ □ □ 

19. 
Czy czujesz, że jesteś ważna/y dla 
swoich nauczycieli? □ □ □ □ □ 

20. 
Czy w szkole często zauważasz, że 
nauczyciele niewłaściwie traktują 
uczniów? 

□ □ □ □ □ 

21. 
Czy w twojej klasie uczniowie są wo-
bec siebie życzliwi? □ □ □ □ □ 

22. 
Czy uczniowie z Twojej klasy są dla 
Ciebie ważni? □ □ □ □ □ 

23. Czy masz w szkole przyjaciół? □ □ □ □ □ 

24. 
Czy lubisz pracować z innymi 
uczniami? □ □ □ □ □ 

25. 
Czy czujesz, że jesteś ważna/y dla 
uczniów w swojej klasie? □ □ □ □ □ 

26. 
Czy możesz polegać na swoim tuto-
rze? □ □ □ □ □ 

27. 
Czy czujesz, że jesteś ważna/y dla 
swojego tutora? □ □ □ □ □ 

28. Czy Twój tutor jest ważny dla Ciebie? □ □ □ □ □ 
29. 

Czy widzisz dla siebie szansę na lep-
szy rozwój dzięki tutoringowi? □ □ □ □ □ 

30. 
Czy jesteś otwarta/y na kontakt ze 
swoim tutorem? □ □ □ □ □ 

31. 
Czy po Twoich doświadczeniach 
współpracy z tutorem poleciła-
byś/poleciłbyś tutoring innym? 

□ □ □ □ □ 

32. 
Czy chciałabyś/chciałbyś dalszej 
współpracy ze swoim tutorem? □ □ □ □ □ 
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Pytania tak 
raczej 

tak 

nie 

wiem 

raczej 

nie 
nie 

33. 
Czy chciałabyś/chciałbyś dalszej 
współpracy z innym tutorem? □ □ □ □ □ 

34. 
Co dała Ci współpraca z Twoim tutorem? (pytanie otwarte, nieobowiąz-

kowe) 

35. Co sądzisz o tutoringu w swojej szkole? (pytanie otwarte, nieobowiązkowe) 

2. JA I MOI NAUCZYCIELE 

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń. Proszę, odnieś się do nich i określ, 

na ile pasują one do Ciebie i Twoich szkolnych doświadczeń. Wybraną od-

powiedzi zaznacz odpowiednim punktem w rubryce. 

Twierdzenia tak 
raczej 

tak 
nie 

wiem 
raczej 

nie 
Nie 

1. 
Lubię, kiedy nauczyciel daje nam zada-
nia, które można rozwiązać na różne 
sposoby.  

□ □ □ □ □ 

2.  
Czasami nie mam siły robić tego, czego 
oczekuje ode mnie nauczyciel, więc tego 
nie robię.  

□ □ □ □ □ 

3. 
Lubię takie tematy lekcji, które wywołu-
ją dyskusję □ □ □ □ □ 

4. 
Czasami w szkole tak się denerwuję, że 
muszę się zająć czymś innym niż lekcja, 
bo mam wrażenie, że nie wytrzymam.  

□ □ □ □ □ 

5. 
Czasami kontakt z nauczycielem wywo-
łuje u mnie taką złość, że muszę zarea-
gować. 

□ □ □ □ □ 

6. 
Niepowodzenie w szkole powoduje  
u mnie ból np. brzucha, głowy, ucisk  
w okolicy gardła itp.  

□ □ □ □ □ 

7. 
Kiedy piszę wypracowanie, zawsze wy-
rażam swoje zdanie, nawet jeśli mogę 
przez to dostać słabszą ocenę. 

□ □ □ □ □ 

8. 
Podczas pewnych lekcji czasami jedynie 
udaję, że rozumiem nauczyciela, by nie 
narobić sobie problemów.  

□ □ □ □ □ 

9. 
Czasami w czasie lekcji tak bardzo 
wciąga mnie temat, że zapominam o in-
nych rzeczach. 

□ □ □ □ □ 
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Twierdzenia tak 
raczej 

tak 
nie 

wiem 
raczej 

nie 
Nie 

10. 
Lubię, kiedy nauczyciel prowadzi lekcje 
w inny sposób niż zazwyczaj. □ □ □ □ □ 

11. 
Strasznie wściekam się, kiedy w szkole 
spotyka mnie niepowodzenie i czasami 
muszę tę złość jakoś rozładować. 

□ □ □ □ □ 

12. 
Kiedy mam rozmawiać z niektórymi na-
uczycielami, czuję strach, który mnie pa-
raliżuje.  

□ □ □ □ □ 

13. 
Lubię dyskutować i przedstawiać na-
uczycielowi swoje argumenty, wysłu-
chując także jego opinii. 

□ □ □ □ □ 

14. 
W szkole zdarza się, że nierobienie ni-
czego lepiej się opłaca, niż wysilanie się.  □ □ □ □ □ 

15. 
Wyznaję zasadę „Siedź cicho i potakuj 
nauczycielowi”, bo to przynosi mi ko-
rzyści. 

□ □ □ □ □ 

16. 
Zdarza mi się podczas lekcji wpadać na 
pomysły, które innym nie przychodzą do 
głowy. 

□ □ □ □ □ 

17. 
W czasie dyskusji często zabieram głos  
i wypowiadam własne zdanie, nawet je-
śli nie spodoba się to nauczycielowi. 

□ □ □ □ □ 

18. 
Mam wrażenie, że w czasie, gdy w szko-
le jest więcej sprawdzianów, częściej się 
przeziębiam. 

□ □ □ □ □ 

19. 
Chętnie zapisał(a)bym się do nowego 
kółka zainteresowań, gdyby pojawiło się 
w naszej szkole. 

□ □ □ □ □ 

20. 
Nie odczuwam lęku, kiedy słyszę, że na-
uczyciel ma inne zdanie niż ja. Każdy 
ma prawo do własnego zdania. 

□ □ □ □ □ 

21. 
Bardzo lubię poznawać nowe zagadnie-
nia prezentowane przez nauczyciela. □ □ □ □ □ 

22. 

W trakcie lekcji często wykonuję różne 
czynności, których nie kontroluję (np. 
kiwam się na krześle, pstrykam długopi-
sem, stukam palcami o blat ławki itp.).  

□ □ □ □ □ 

23. 
Zdarza mi się, że z powodu stresu zwią-
zanego ze szkołą wybucham złością. □ □ □ □ □ 

24. 
 Jeśli uważam, że mam rację, to trzymam 
się swojego zdania, nawet jeśli narażę 
się na krytykę nauczyciela. 

□ □ □ □ □ 
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Twierdzenia tak 
raczej 

tak 
nie 

wiem 
raczej 

nie 
Nie 

25. 

Kiedy przygotowuję się do sprawdzia-
nów, maksymalnie koncentruję się na 
nauce, dopiero potem zajmuję się innymi 
sprawami. 

□ □ □ □ □ 

26. 
W kontakcie z pewnymi nauczycielami 
czasami nie odzywam się, choć znam 
odpowiedź na pytanie. 

□ □ □ □ □ 

27. 
W szkole zwykle robię jedynie to, co ka-
że nauczyciel, gdyż nikt nie liczy się  
z tym, co ja chcę.  

□ □ □ □ □ 

28. 

W trakcie sprawdzianu lub odpowiedzi 
ustnej zachowuję się nerwowo – np. ob-
gryzam paznokcie lub długopis, „wyła-
muję” palce. 

□ □ □ □ □ 

29. 
Lubię wkładać wysiłek w zadania, które 
rozwiązujemy na lekcji. □ □ □ □ □ 

30. 
Wolę, kiedy nauczyciel zadaje prace do-
mowe, które mogę napisać według wła-
snego pomysłu, niż rozwiązywać testy. 

□ □ □ □ □ 

3. „SZKOLNE SYTUACJE” 

Poniżej znajdują się stwierdzenia dotyczące różnych trudnych sytuacji, 

które mogą mieć miejsce w Twoim szkolnym otoczeniu. Każda z nich ma  

4 możliwe rozwiązania. Proszę zaznaczyć jedno, które jest dla Ciebie naj-

bardziej prawdopodobne. 

1. Jeden z Twoich kolegów lub jedna z Twoich koleżanek od kilku dni jest 

nieobecny/a w klasie. Do szkoły docierają niepotwierdzone i sprzeczne in-

formacje, że w jego/jej domu mogą dziać się dziwne (jak to określają nie-

którzy) rzeczy. Co prawdopodobnie zrobisz Ty, a co inni w tej sytuacji? 

□ 
a) z dużym prawdopodobieństwem ani Ty, ani inni nie będą w tej spra-

wie podejmować zbyt wcześnie żadnych kroków 

□ 
b) spróbujesz zainteresować się problemem, natomiast Twoje koleżanki 

i koledzy nie zrobią w tej sprawie prawdopodobnie nic 

□ 
c) raczej spróbujesz zainteresować się całą sprawą i np. pójdziesz do 

domu tego kolegi lub koleżanki, podobnie postąpi ktoś z Twojej klasy 

□ 
d) uznasz, że sprawa wkrótce i tak się wyjaśni, wystarczy poczekać, nie 

trzeba na razie nic robić, natomiast któraś z Twoich koleżanek lub 
któryś z kolegów zapewne nie da za wygraną i zainteresuje się tym 
problemem 
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2. Planowana wycieczka szkolna podzieliła uczniów w Twojej klasie. Część 

Twoich koleżanek i kolegów chce pojechać w jedno miejsce, druga część  

w inne. Dochodzi do sprzeczek i konfliktów, które wpływają negatywnie na 

panującą w klasie atmosferę. Co robisz w tej sytuacji? 

□ 
a) nie włączasz się w ten konflikt, będziesz raczej spokojnie czekać na 

rozwój całej sytuacji, natomiast ktoś z Twoich koleżanek lub kole-
gów będzie czynnie chciał rozwiązać konflikt 

□ 
b) będziesz próbować włączyć się w poszukiwanie rozwiązania i szukać 

kompromisu, ale przypuszczasz, że inni raczej będą obojętni lub na 
siłę będą starali się przeforsować własny punkt widzenia 

□ 
c) ani Ty, ani inni uczniowie nie będą wiele robić, aby zażegnać ten 

spór 

□ 
d) zarówno Ty, jak i inni uczniowie w klasie będziecie szukali dobrego 

rozwiązania tego konfliktu 

3. Jeden z kolegów przed kilkoma dniami zasłabł w czasie lekcji. W tej chwili 

powrócił już do szkoły i nic na ten temat nie mówi, nic też nie wskazuje na 

to, aby mogło to być coś poważnego. Jak zachowasz się wobec niego? 

□ 
a) w różny sposób starasz się dowiedzieć czegoś o stanie zdrowia kole-

gi, a także dla innych uczniów nie jest to obojętne, gdyż wyrażają 
chęć pomocy 

□ 
b) nie pytasz o nic, ale też nikt z klasy nie interesuje się zbytnio stanem 

zdrowia kolegi 

□ 
c) nie wiesz, jak postąpić, i raczej czekasz, aż on sam Cię poinformuje, 

jak się czuje, natomiast widzisz, że inne koleżanki lub koledzy dopy-
tują go o zdrowie 

□ 
d) zaraz po powrocie kolegi pytasz o jego samopoczucie, natomiast in-

nych to nie interesuje 

4. Po ważnej klasówce, mającej wpływ na ostateczną promocję do następnej 

klasy, jedna z koleżanek chce przekonać nauczyciela do podwyższenia oce-

ny – uzasadnia, że jej praca zasługuje na lepszy stopień. Co o tym myślisz? 

□ 
a) nawet wtedy, gdy wiesz, iż ocena nie jest do końca sprawiedliwa, nie 

zwracasz się z tym do nauczyciela, Twoi koledzy postępują podobnie 

□ 
b) umiesz zadbać o swoje interesy i przekonać nauczyciela do własnych 

racji, ale inni są w takiej sytuacji ulegli, i w ogóle się nie odzywają 

□ 
c) decydujesz się na rozmowę z nauczycielem na ten temat, podobnie 

postępują inni uczniowie 

□ 
d) nigdy nie zdecydujesz się na takie zachowanie, choć wiesz, że inni 

umieją skutecznie dochodzić w taki sposób swoich praw 
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5. Nauczyciel często obraża uczniów. Mimo upływu czasu sytuacja się nie zmienia. 

Klasa czuje się coraz bardziej bezradna i poirytowana. Co robisz w tej sytuacji? 

□ 
a) nie reagujesz, natomiast inni podejmują różne próby, aby zmienić 

zachowanie nauczyciela 

□ 
b) zarówno Ty, jak i Twoi koledzy i koleżanki podejmujecie się zmiany 

tej sytuacji i razem opracowujecie plan działania 

□ 
c) postanawiasz działać (np. zwracasz nauczycielowi uwagę, że źle się 

zachowuje, powiadamiasz wychowawcę itd.), inni uczniowie nie dają 
Ci jednak wsparcia 

□ 
d) zarówno Ty, jak i Twoi koledzy i koleżanki dość biernie znosicie 

arogancję nauczyciela 

6. Jedna z Twoich koleżanek lub jeden z kolegów próbuje zdominować inne 

osoby w klasie, domagając się szczególnych praw i przywilejów. Co robisz 

w tej sytuacji? 

□ 
a) raczej dla świętego spokoju był(a)byś skłonna/y ulec, bo wiesz, że  

w przeciwnym razie mogą spotkać Cię przykrości, choć inni mają  
w takiej sytuacji więcej odwagi i potrafią powiedzieć stanowcze „nie” 

□ 
b) zachowywałbyś/zachowywałabyś się tak jak inni i poszedłbyś/ 

poszłabyś na pewne ustępstwa 

□ 
c) nigdy nie zgodziłbyś/zgodziłabyś się na takie zadanie, choć wiesz, że 

inni w takich sytuacjach łatwo ulegają 

□ 
d) umiesz się w takich sytuacjach przeciwstawić, a też są pośród Two-

ich koleżanek i kolegów takie osoby, które potrafią zachować się  
w podobny sposób 

7. Wyobraź sobie, że przewodniczący Twojej klasy nie zachowuje się uczci-

wie wobec innych i nie rozlicza się z zebranych pieniędzy. Wszyscy w za-

sadzie o tym wiedzą i taka sytuacja trwa już od długiego czasu. Odbija się 

to niekorzystnie na atmosferze w klasie. Wobec tego: 

□ a) nie reagujesz na to, podobnie jak i pozostałe osoby w klasie 

□ 
b) ujawniasz całą sprawę, bo masz poczucie, że tak dalej być nie może, 

i wiesz, że możesz w takim momencie liczyć na wsparcie swojego 
otoczenia 

□ 
c) przeciwstawiasz się przewodniczącemu i ujawniasz całą prawdę, 

choć inni uczniowie zachowują się dość ambiwalentnie i nie zawsze 
biorą Twoją stronę 

□ 
d) raczej nie będziesz reagować, bojąc się, iż może to spowodować nie-

chęć wobec Ciebie, natomiast inne osoby w klasie poodejmują różne 
próby zaradzenia tej sytuacji 
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8. W klasie dochodzi do ostrego konfliktu między Tobą a pozostałymi 

uczniami. Twoje racje, mimo rzeczowych argumentów, ich nie przekonują. 

Co wtedy robisz? 

□ 
a) wolisz im ulec, aby nie wzmagać napięcia, które może zaważyć na 

waszych dalszych kontaktach, choć wiesz, że inni uczniowie w takiej 
sytuacji potrafią przekonać innych 

□ 
b) bronisz twardo do skutku swoich racji, ale inni często w takich mo-

mentach kapitulują 

□ 
c) starasz się negocjować do uzyskania efektu, w którym obie strony 

byłyby zadowolone, i wiesz, że każdy w klasie postąpiłby podobnie 

□ 
d) ulegasz Twoimi koleżankom i kolegom, inni w sytuacjach konflik-

towych postępują podobnie 

 

Bardzo dziękujemy za wypełnienie kwestionariuszy! 
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