
R A P O R T 

Ogólnopolska kampania społeczna  

„Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie  

na przełomie grudnia 2018 r. i stycznia 2019 r. przystąpiła do realizacji projektu 

„Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”.  

Do zadań projektowych przystąpiło 12 klas (łącznie 284 uczniów). Kampania 

realizowana była przy współpracy wychowawców i koordynatorów projektu 

Ilony Sobótki i Mariusza Gajewskiego. 

Na godzinach wychowawczych wychowawcy pracowali z uczniami  

w oparciu o wcześniej przygotowane scenariusze:  

A) klasy IV – V  temat: „Cechy mistrza”. Temat zrealizowany w formie 

zabawy,  gry dydaktycznej  

i puzzli zawierających obrazki z cecha charakteru, 

B) Klasy VI – VIII temat: „Poszukiwacze autorytetu”. Temat w formie 

prezentacji filmu „Ekstremalni” oraz analizy zachowań bohaterów. 

Uczniowie mieli również za zadanie wskazać na cechy właściwe  

dla autorytetu. 

21.01.2019r. na Radzie Pedagogicznej odbyło się krótkie szkolenie  

dla nauczycieli, pt. „Autorytet, który łączy”. Koordynatorzy projektu 

zaprezentowali film o tym samym tytule oraz zainicjowali dyskusję na temat 

celowości poszukiwania w życiu autorytetów. 

W dniach 22.01.-24.01.2019r. odbyło się 5 spotkań z rodzicami, pt. „Jak 

poznać prawdziwy autorytet?”. W trakcie spotkań odbyła się prezentacja 

filmów „Obojętny” i „Mistrz”. Szkolni koordynatorzy wspólnie z rodzicami  

dokonali analizy przedstawionego problemu i podjęli dyskusję  

na temat postaw wychowawczych rodziców. 

Uczniowie wypełniali również ankiety przed przystąpieniem do programu  

i po jego zakończeniu. Porównanie wyników umożliwiło wskazanie odpowiedzi 

na dwa podstawowe pytania:  

1. Kto jest dla uczniów autorytetem? 

2. Jak zajęcia projektowe wpłynęły na zachowania uczniów? 



Poniżej prezentujemy zestawienie statystyczne i podstawowe wnioski 

wynikające z raportów. 

 

Udział uczniów w ankietach: 

Pretest (ankieta na wejściu)                                 Posttset (ankieta na zakończenie) 

Klasy IV                       100%                                                                                  38% 

Klasy V                          79%                                                                                     0% 

Klasy VI                         86%                                                                                   87% 

Klasy VII                        88%                                                                                   32% 

Klasy VIII                       66%                                                                                   22% 

Udział  nauczycieli      58% 

Udział rodziców            3,5% 

 

Pytania ankietowe dotyczyły różnych zagadnień: 

- Do kogo masz największe zaufanie? 

   Klasy IV – 90% mama, tata; 20% wychowawca 

   Klasy VIII – 60% przyjaciel; 4% wychowawca 

- Zdarza mi się używać wulgaryzmów… 

  Klasy IV – 5% raz w tygodniu, 

  Klasy VIII – 60% codziennie. 

- Zdarza mi się dokuczać kolegom, koleżankom 

   Przewaga odpowiedzi we wszystkich klasach: raz w miesiącu 

- Zdarza mi się łamać ustalone przez rodziców zasady 

   Klasy VIII – 25% kilka razy w miesiącu 

- Zdarza mi się przechodzić na czerwonym świetle 

   Najwięcej odpowiedzi tak w klasach VII – 7% i klasach VIII – 12% 

- Zdarza mi się dokuczać zwierzętom i niszczyć rośliny 

   Ogólnie przewaga odpowiedzi - „nigdy”, ale w klasach VIII – 10% tak 

- Zdarza mi się: używać zwrotów grzecznościowych 

   Przewaga odpowiedzi „codziennie” – 60% 

- Zdarza mi się: pomagać osobom starszym 

   Najwięcej odpowiedzi we wszystkich klasach „codziennie” – 70%, 80% 

- Z kim najchętniej rozmawiał bym o trudnych sprawach? 

   Mama: 65% - 90%  

   Tata: 50% - 88% 



   Rodzeństwo: 28% - 45% 

   Przyjaciel: 33% - 70% 

   Wychowawca: 0%- 30% 

- Z podanych cech wybierz te, które pasują Twoim zdaniem do cech mistrza 

   Sprawiedliwy: 54% - 71% 

   Rozsądny: 58% -68% 

   Uczciwy: 52% - 80% 

   Uśmiechnięty: 65% - 85% 

   Mądry: 63% - 77% 

  Odpowiedzialny: 555 – 77% 

- W życiu marzę o tym, żeby: 

  Znaleźć miłość 60% 

  Mieć przyjaciół: 50% 

  Mieć rodzinę: 43% 

  Znaleźć pracę 39% 

Trzy ważne pytania z ankiety końcowej: 

- Czy chciałbyś sam posiadać cech potrzebne dla mistrza 

  Przewaga odpowiedzi „tak” i „raczej tak” 

- Czy czujesz się zachęcony do szukania swojego mistrza? 

  Odpowiedź „tak” – 30% 

  Odpowiedź „nie” – 20% 

- Do kogo masz największe zaufanie? 

   Mama: 88% - 100%  

   Tata: 38% - 93% 

   Babcia 38% - 93%  

   Wychowawca: 0%- 20% 

Aby uzyskać szczegółowe wnioski należy porównać wyniki z tych samych pytań 

w preteście i postteście. 

 

Dziękuję wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom, którzy włączyli się  

w realizację projektu. 

                                                                                                         
 Opracował:  Mariusz Gajewski 


