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Kurs składał się z dwunastu zjazdów o charakterze merytorycznym oraz dwóch zjazdów projektowo-
superwizyjnych. Tematy, daty oraz osoby prowadzące poszczególne zjazdy przedstawiono w tabeli
nr 1. Ostatnie dwa zjazdy były przeznaczone na pracę własną osób biorących udział w kursie,
tworzenie przez nie projektów do przeprowadzenia w ich placówkach oświatowych oraz superwizję
pomocy, jakiej udzielają uczniom i uczennicom

Zestawienie tematów zjazdów drugiej edycji kursu „Edukacja psychologiczna w szkole w
oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu (CBS)

1 Etyka i podstawowe założenia filozoficzne fundujące CBS 25-26.09 Konrad Ambroziak, Hubert Czupała
2 Diagnoza nozologiczna vs funkcjonalna + psychologia rozwojowa 30-31.10 Konrad Ambroziak, Sebastian
Korfel
3 Self-practice self-reflection, 27-28.11, Konrad Ambroziak, Sebastian Korfel
4 Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży ,11-12.12, Agnieszka Wroczyńska, Marta Szydłowska
5 Krzywdzenie dziecka i interwencja prawna, 15-16.01.22, Konrad Ambroziak
6 Good behaviour game dla młodszych dzieci, 19-20.02, Mateusz Fudali
7 Uważne rodzicielstwo, 12-13.03.2022, Natalia Liszewska, Marta Szydłowska
8 Praca oparta na wartościach, 2-3.04.22,  Hubert Czupała, Sebastian Korfel
9 DNA-V i praca z nastolatkami (wprowadzenie), 21-22.05.22, Hubert Czupała, Mateusz Fudali
10 Rozwijanie postrzegania samego siebie i praca z zachowaniami prospołecznymi, 11-12.06.22 Hubert
Czupała
11Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach, 17-18.09.22 Marta Szydlowska, Mateusz Fudali
12 Praca w relacji terapeutycznej (elementy FAP, Mindfulness for two, elementy DBT), 15-16.10,  Konrad
Ambroziak, Sebastian Korfel
13 Superwizja plus projekt, 19-20 listopada Konrad Ambroziak Hubert Czupała
14 Superwizja plus projekt, 10-11 grudnia Konrad Ambroziak Hubert Czupała

Wnioski i ustalenia ogólne1.

I. Ewaluacja studium „Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o
kontekstualne nauki o zachowaniu, edycja 2”.

Osobom zastanawiającym się nad podjęciem kursu
powiedziałabym, żeby podjęły świadomą decyzję,

ponieważ ten kurs ma duży wpływ na życie.
 



1. Zwiększenie elastyczności psychologicznej
uczestników, ich umiejętności
psychologicznych, oraz zmniejszenie reakcji
unikania na trudne zachowania uczniów i
uczennic.

2.Zwiększenie umiejętności diagnozy
problematycznych zachowań oraz udzielania
wsparcia psychologicznego uczniom i
uczennicom je prezentującym. 

3.Nauczenie wspierania zachowań
prozdrowotnych u uczniów i uczennic.

4.Materiały dotyczące pracy projektowej
opracowane przez osoby uczestniczące w
kursie zostaną w miarę możliwości
opublikowane na stronach fundacji psycho-
edukacji i mogą być pomocne dla innych osób
pracujących z dziećmi i młodzieżą nad
rozwojem konkretnych umiejętności
psychologicznych.

3. Uczestnicy
Kurs rozpoczęło 21 osób a ukończyło 11. Duża
część osób „wypadła” w trakcie realizacji kursu.
Ewaluacją nie objęto osób, które nie ukończyły
kursu. Zdaniem osób prowadzących do
nieukończenia kursu może przyczyniać się
wiele czynników:
a. kurs jest wymagający – składa się na niego
14 zjazdów prowadzonych w weekendy; 
b. kurs jest bezpłatny, co może zmniejszać
motywację. W obliczu konfliktu między
zajęciami płatnymi a bezpłatnymi często
wybieramy zajęcia, za które zapłaciliśmy.
 c. kurs jest oparty bardzo mocno na
doświadczeniu i pracy własnej. Nie wszystkie
osoby mogą być gotowe na podjęcie takiej
pracy nad sobą, co może powodować reakcje
unikania i „wypadnięcia”. 
 

 
 

 Biorąc pod uwagę powyższe przed
trzecią edycją kursu „Edukacja
psychologiczna w szkole w oparciu o
kontekstualne nauki o zachowaniu
(CBS)” przeprowadziliśmy rozmowy
rekrutacyjne mające na celu sprawdzić
motywację uczestników_uczestniczek,
zobaczyć, czy w czasie trwania kursu
planują inne działania edukacyjne i
rozwojowe (które mogą kolidować z
udziałem w kursie).

4.Ewaluację w formie anonimowej
ankiety 
Ewaluację w formie anonimowej
ankiety papierowej przeprowadziliśmy
po zakończeniu kursu. Miała ona
postać pięciu pytań otwartych: 
a. Wyobraź sobie siebie zaczynającą
ten kurs. Co byś powiedziała sobie z
perspektywy jego zakończenia? 
b. Przypomnij sobie jakiś problem
zawodowy (czy osobisty), z którym
zmagałaś się półtora roku temu, dwa
lata temu. Gdybyś mogła przenieść się
w czasie, co byś sobie powiedziała z
perspektywy osoby, która zakończyła
kursu?
c. Opisz jedną rzecz trudną, której
stawiłaś czoła dzięki zdobytym
umiejętnością w trakcie tego kursu?
d.Co chciałabyś powiedzieć osobom
zastanawiającym się, czy warto
przystąpić do tego kursu?
e. Gdybyś mogła opowiedzieć o jednej
rzeczy, która mogłaby nam pomóc w
lepszym przeprowadzeniu tego kursu
w przyszłości, co by to było?

2. Zakładane rezultaty kursu:
I



W ankiecie celowo nie zadano pytań o
poszczególne elementy kursu (np. zakres
tematyczny czy aspekty organizacyjno-
techniczne), w tym pytań zamkniętych.
Zdecydowano się na postawienie jedynie
pytań otwartych, aby uzyskać wgląd o
subiektywny odbiór uczestników i ich
całościową ocenę kursu. Z tego względu
odpowiedzi są tylko częściowo
porównywalne, jednak pozwalają uchwycić te
aspekty, które w opinii uczestników są
najważniejsze. 
 Przedstawiona analiza wyników ewaluacji
ma charakter jakościowy. Przeprowadzamy
analizę odpowiedzi udzielonych na
poszczególne pytania uzupełnioną o
informację o częstotliwości występowania
poszczególnych wypowiedzi (zapisaną w
nawiasach).
1.Ogólne wrażenie, jakie pojawia się w po
pierwszym czytaniu odpowiedzi, to ich
spójność. Osoby uczestniczące podkreślają
zmianę podejścia do samego siebie_samej
siebie, kładą duży nacisk na pracę z własną
niekompetencją. Spójność ankiet może
prowadzić do wniosku, że osoby mniej
zmotywowane i mniej zachęcone do
prezentowanych metod odpadły w trakcie
kursu, a skończyły jedynie osoby, które
można nazwać „wyznawcami"

.Analiza częstotliwości słów (rys. 1) pokazuje,
że często pojawiającymi zbitkami są „trudne
decyzje” oraz „poczucie siebie”.
Uczestniczki_uczestniki podkreślają, że kurs
był wartościowym wydarzeniem w ich życiu –
zarówno pod kątem życie osobistego jak i
zawodowego. Można wnioskować, że osoby
uczestniczące w kursie posiadły i
ugruntowały w sobie przekonanie, że pomoc
psychologiczna oparta jest na rozpatrywaniu
poszczególnych przypadków i nieuniknionej
z tego powodu konieczności podejmowania
jednostkowych decyzji w odwołaniu do
poczucia siebie, własnych wartości i poczucia
własnej kompetencji. Kształtowanie tej
umiejętności było szczególnie ważne
podczas projektowania kursu, ponieważ
wierzymy, że jest to jedna z podstawowych
umiejętności pomocy psychologicznej, której
można nauczyć jedynie przez prezentowanie
i pracę własną. 

I

Rys. 1. Zestawienie częstotliwości słów we
wszystkich odpowiedziach na pytania.

 



 
1.Pytanie miało na celu opisanie i ocenę
zmiany perspektywy osób uczestniczących
przed i po ukończeniu studium, bez
narzucania kategorii tej oceny. Uzyskane
odpowiedzi pozwalają określić wątpliwości, z
jakimi zmagały się osoby przed rozpoczęciem
kursu, oraz korzyści, jakie obserwują po jego
zakończeniu.
2.Większość badanych odpowiadając
wychodzi od obaw, trudności, lęków czy
wątpliwości – żeby przejść do pokazania, jak
udało im się je przezwyciężyć oraz jakie inne
zmiany zaobserwowali. Świadczy to nie tylko
o zajściu korzystnej zmiany, ale też o
charakterze tej zmiany – w wielu
przypadkach nie tylko chodziło o zdobycie
nowej wiedzy, ale też o przełamanie
wyjściowych ograniczeń czy postaw, które nie
sprzyjają uczeniu się ani wykorzystywaniu
zdobytych umiejętności w praktyce, a także
docenienie – siebie, innych uczestników
szkolenia oraz osób prowadzących.
Jednym z głównych aspektów, na który
zwracano uwagę, jest wysiłek, jakie osoby
włożyły w uczestnictwo w zajęciach (5/11), to
że na początku nie były do niego przekonane
oraz że trafiły na niego „przez przypadek”.
Jednocześnie osoby te podkreślają, że w
trakcie trwania kursu rosło ich
zaangażowanie i rozumienie sensu
prezentowanych treści. Szczere przyznanie
się do trudności pokazuje na wiarygodność
prezentowanych odpowiedzi oraz może być
jednym ze wskaźników zwiększonej
elastyczności psychologicznej. Osoby
wypowiadające się są w stanie znieść
dyskomfort związany z przyznaniem się do
trudności i jednak o nich opowiedzieć. 

2.W odpowiedziach pojawia się wątek
uważnienia, którego doświadczyły osoby
biorące udział w kursie oraz zwiększenie ich
poczucia kompetencji. Jest to szczególnie
ważny element odpowiedzi, biorąc pod
uwagę fakt, że praca w oświacie jest
wypalająca zawodowo, osoby ją wykonujące
spotykają się z krytyką i podważaniem ich
kompetencji. Wzrost wiary we własne
możliwości i umiejętności może okazać się
predyktorem zwiększonej odporności na
wypalenie zawodowe.
3.W odpowiedziach wiele osób podkreśla
użyteczność prezentowanych narzędzi
zarówno na gruncie osobistym (pracy
własnej i rozwoju osobistego), jak i pracy z
drugim człowiekiem. Wypowiedzi te
pozwalają wnioskować, że osoby biorące
udział w kursie nie tylko dowiedziały się o
narzędziach ułatwiających pomoc
psychologiczną, ale również doświadczyły
ich wpływu na własne zachowanie i oceniają
ten wpływ jako pozytywny. Z jednej strony
daje to nadzieję na silne ugruntowanie
zdobytej wiedzy i umiejętności (zostały one
przećwiczone i doświadczone na sobie, a nie
tylko zaprezentowane). Z drugiej, zwiększa
szansę na to, że będą stosowały poznane
techniki również w pracy pomocowej,
bowiem jesteśmy bardziej skłonni korzystać
w przyszłości z narzędzi, których moc i
użyteczność poznajemy na samych sobie.

I

II. Analiza odpowiedzi na pytanie: Wyobraź sobie siebie
zaczynającą ten kurs. Co byś powiedziała sobie z perspektywy
jego zakończenia? 



6. W prezentowanych odpowiedziach
pojawiają się konkretne umiejętności
psychologiczne, których nauczyły się osoby
korzystające z kursu. „Poczułam sprawczość i
kompetencje akceptując niedoskonałość”.
„Wiem, że masz wątpliwość (…). To tylko
myśl”. „Chciałam doświadczyć, poczuć, wziąć
to na siebie”. Osoby mówią tu wprost o
umiejętnościach akceptacji trudnych emocji,
dystansowania się od swoich myśli czy
zaangażowanym działaniu, które są jednymi
z podstawowych umiejętności terapii
akceptacji i zaangażowania. Można
wnioskować, że już w odpowiedziach na
pierwsze pytanie ujawnia się wzrost
elastyczności psychologicznej osób
uczestniczących, co było jednym z celów
przeprowadzonego kursu.

7. W analizie częstości słów użytych w
odpowiedziach na pierwsze pytanie (rys. 2)
wybijają się takie słowa jak: „warto”,
„doświadczenie”, „narzędzia”, „poznanie”,
„perspektywa”. Wskazuje to na połączenie
nauki z doświadczeniem i przeżyciem
własnym, osobisty stosunek do
przekazywanych treści. Duża częstotliwość
słowa „perspektywa” wskazuje również na
wzrost elastyczności psychologicznej.
Umiejętność obserwowania zjawisk z
różnych perspektyw jest ważnym
wskaźnikiem elastyczności psychologicznej. 

I

Rys. 2. Analiza częstości słów w odpowiedzi na pierwsze pytanie: Wyobraź sobie
siebie zaczynającą ten kurs. Co byś powiedziała sobie z perspektywy jego
zakończenia?
 



 
1.Celem pytania było wydobycie konkretnych
umiejętności psychologicznych, których
nauczyły się osoby biorące udział w kursie.
Pytanie to ma powtórnie charakter tworzenia
porównania między sytuacją nieposiadania
umiejętności psychologicznych a możliwością
korzystania z nich. 
2.Większość osób mówi wprost o
umiejętności akceptacji przeżywania
trudnych i nieprzyjemnych emocji w życiu
(7/11). Jednocześnie podkreślają, że
akceptując te emocje mogą wartościowo
działać, czego wcześniej nie doświadczyły.
3.Większość ankietowanych osób mówi
wprost o umiejętności defuzji od własnych
myśli, czyli umiejętności postrzegania myśli
jako zjawisk psychicznych, które zachodzą w
umyśle. Daje to możliwość zdystansowania
się do myśli i niebrania ich za koniecznie
prawdziwe (9/11). Podkreślają jednocześnie,
że ich myślenie przestało determinować ich
zachowania, które zaczęły być bardziej
sterowane systemem wartości, który sobie
wypracowały. 
4.Niektórzy odnoszą się do umiejętności
przeżywania życia w chwili obecnej;
oddzielania ruminacji o przeszłości i
zamartwiania się o przyszłość od chwili
obecnej i własnego działania (4/11). 
5.W odpowiedziach pojawiają się odniesienia
do wartości i tego, jak mogą determinować
nasze działania (6/11). 

Jednocześnie pojawiają się relacje z
doświadczenia, że podążania wartościową
drogą może wiązać się z odczuwaniem
nieprzyjemnych i przykrych emocji, które nie
muszą zatrzymać nas w działaniu. „Trudne
emocje są naturalnym stanem człowieka.
Warto je akceptować. Jak robisz coś
ważnego, to często wiąże się to z
cierpieniem. Co wybierasz?” (odpowiedź d)
„Robię teraz bardzo dużo wartościowych
rzeczy doświadczając palety emocji – lęk stał
się moim towarzyszem i zaakceptowałam
go. Doświadczam ogromu radości z
aktywności”. (odpowiedź e) „Dystans,
umiejętność defuzji sprawiły, że nie przeraża
mnie to już a pokazuje drogę którą warto
podążyć. Realizuje wartości, którymi się
kieruje.” (odpowiedź h).
6.Większość osób mówi o umiejętności
zaangażowanego działania, która może
pojawiać się nawet w obliczu trudności, jakie
niesie życie (8/11). Pojawiają się często
odniesienia do wzrostu komfortu i
satysfakcji z życia. Jedna z osób mówi o
umiejętności postrzegania siebie jako
kontekst, czyli oddzielaniu się od historii,
jakie ma do opowiedzenia o nas nasz umysł.
Powyższa analiza wskazuje, że u osób
biorących udział w kursie znacznie wzrosła
elastyczność psychologiczna (procesy
elastyczności psychologicznej
przedstawiamy na rys. 3). 

I

III. Analiza odpowiedzi na pytanie: Przypomnij sobie jakiś problem
zawodowy (czy osobisty), z którym zmagałaś się półtora roku temu, dwa
lata temu. Gdybyś mogła przenieść się w czasie, co byś sobie powiedziała
z perspektywy osoby, która zakończyła kursu?



Rys. 3 Heksafleks elastyczności psychologicznej – sześć procesów elastyczności.



 7.Analiza częstości wyrazów użytych w
odpowiedziach na drugie pytanie pokazuje
bardzo wysoką częstotliwość słowa
„niekompetencja” i „praca” pojawiającego się
w odpowiedziach. Jest to bardzo niepokojące
spostrzeżenie, ponieważ w kursie brały
osoby z bardzo dużym doświadczeniem
zawodowym, a ich poczucie niekompetencji
może bardzo blokować je w pracy
pomocowej – o czym same osoby
wspominają i opisują, jak sobie starają się z
nim radzić. 

Może wskazywać to na silną awersyjność
środowiska zawodowego, w którym pracują.
Pewnie częściej spotykają się z krytyką
swoich działań, a nie docenianiem ich
zaangażowania. Być może wskazuje to na
szerszy problem oświaty i edukacji, która
systemowo nastawiona jest na szukanie
błędów i niedociągnięć, a nie na
wzmacnianie wysiłków i mocnych stron.
Wynik ten z jednej strony bardzo nas smuci,
z drugiej pokazuje dużą wartość
przeprowadzonego kursu. Wspieranie osób,
które mają wspierać, i budowanie ich
poczucia kompetencji było jednym z
fundujących założeń kursu.

I

Rys. 4 Analiza częstości słów w odpowiedzi na
pierwsze pytanie: Przypomnij sobie jakiś problem
zawodowy (czy osobisty), z którym zmagałaś się
półtora roku temu, dwa lata temu. Gdybyś mogła
przenieść się w czasie, co byś sobie powiedziała z
perspektywy osoby, która zakończyła kursu?



Osoby pracujące w oświacie, które
wzmacniają własną elastyczność
psychologiczną, będą ją modelowały swoim
uczniom i uczennicom. Tym samym będą
wzmacniały odporność psychiczną młodych
osób. Uderzająca pod tym względem jest
wypowiedź: „Widząc ucznia, który właśnie
był w trudnych i silnych emocjach nie
>>spanikowałam<<, nie oddałam pałeczki
komuś, kogo uważam za bardziej
kompetentną osobę, tylko przeprowadziłam
krótką interwencje kryzysową” (odpowiedź
a). Jest ona szczególnie istotna w kontekście
założeń kursu, które mówią, że skutecznej
pomocy psychologicznej i wsparcia mogą
dostarczać wszystkie osoby zatrudnione w
szkole, a nie tylko szczególnie wyszkoleni
specjaliści_specjalistki.
3. W analizie częstości wyrazów uderza, że
trudno w tym pytaniu wyróżnić wyrazy o
szczególnie wysokiej częstości
występowania. Wśród najczęstszych
pojawiają się słowa: "decyzje", "skupiać",
"problem", "podjęłam", "szukać", "emocje",
"warto", "myśli", "lęk", "ważne". Są to słowa,
które wprost odnoszą się do umiejętności
psychologicznych świadczących o wzroście
elastyczności psychologicznej.

 1. Na pierwszy rzut oka uderza szczerość
oraz głębokość odpowiedzi, a także waga
podjętych decyzji. Dwie osoby zmieniły pracę,
jedna zakończyła toksyczną relację, kolejna
stawiała czoła możliwości opieki nad
siostrzeńcem, dwie osoby rozpoczęły pracę
kliniczną z klientami, jedna zmieniła swoje
stanowisko zawodowe i stała się counsellor
w miejscu swojego zatrudnienia. Osoby te
wprost lub nie wprost wiążą te zmiany z
uczestnictwem w kursie. Szczerość osób w
odpowiedziach na tak zadane pytanie
świadczy z jednej strony o wielkim poczuciu
bezpieczeństwa i zaufaniu, z drugiej można ją
rozpatrywać w kategoriach zwiększonej
elastyczności psychologicznej. Trzeba wielu
umiejętności psychologicznych, żeby
pozwolić sobie na taką szczerość w ankietach
po zakończeniu kursu. (Samą szczerość
można uznać za kompetencję społeczną,
którą uczestnicy praktykowali w ramach
kursu).
2. Większość osób jako główną przyczynę
wprowadzonych w trakcie kursu zmian
postrzega zmniejszenie wiary we własną
niekompetencję (lub lepiej: nauczeniu się
traktowania opowieści o własnej
niekompetencji z dystansem), umiejętność
akceptowania własnych lęków i
niedociągnięć. Dzięki uczestnictwu w kursie
osoby stały się mniej samokrytyczne, zdolne
do traktowania swoich myśli i emocji z
należytą lekkością. Są to fenomenalne
zmiany. Wiemy, że jedną z podstawowych
metod uczenia jest modelowanie:
pokazywanie sobą tego, o czym się mówi. 
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IV. Analiza odpowiedzi na pytanie: Opisz jedną rzecz trudną, której
stawiłaś czoła dzięki zdobytym umiejętnością w trakcie tego kursu?

Rys. 5 Analiza częstości słów w odpowiedzi na pierwsze pytanie: Opisz jedną rzecz trudną, której
stawiłaś czoła dzięki zdobytym umiejętnością w trakcie tego kursu?



Osoby podkreślają wysoką wartość kursu,
w którym uczestniczyły. Podkreślają jego
praktyczny aspekt oraz zdobycie nowych
umiejętności, a także przydatnych
narzędzi. Zwracają uwagę na rozwój
osobisty, a nie tylko zawodowy. Kurs
dzięki finansowaniu pozyskanemu z
Warszawskiego Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń był
bezpłatny dla osób biorących w nim
udział. Wynika to z wartości podzielanych
przez organizatorów, którzy chcą
dostarczać najnowszej wiedzy
psychologicznej osobom, których nie stać
na opłacania często bardzo drogich
szkoleń psychologicznych. W tym
kontekście uderza odpowiedź: „Szkolę się
i uczę od 2007 roku – naprawdę trudno o
lepszy kurs. Zapłaciłabym za tę szkołę
bardzo dużo pieniędzy, gdybym mogła
jeszcze raz tego doświadczyć. Mega
wartość” (odpowiedź i). 

 
1. 2. Uderza również zwrócenie uwagi na wagę

osobistego zaangażowania się i aktywności
w trakcie kursu. Wypowiedzi te świadczą
wprost o zaangażowaniu osób
uczestniczących. Co więcej, pokazują na ich
samoświadomość związaną z rozpoznaniem,
że efektywne skorzystanie z praktycznego
kursu pomocy psychologicznej wymaga
zaangażowania, otwierania się i
doświadczania. Jednocześnie ich
doświadczenia nie są ograniczone do
wymiaru indywidualnego, ale podkreślają
także wymiar wspólnotowy, grupowy (przez
docenienie obecności i zaangażowania
innych uczestników oraz osób
prowadzących).
3.Analiza częstotliwości wyrazów użytych do
odpowiedzi na to pytanie mówi sama za
siebie. Najczęstsze wyrazy w odpowiedziach
to: "powiedziałabym", "warto", "kurs",
"pracy". Dopisując ukryte wyrazy można
zrekonstruować na przykład takie zdanie:
„powiedziałbym, że warto zapisać się na ten
kurs. Daje możliwość doskonalenia własnej
pracy”.
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V. Analiza odpowiedzi na pytanie: Co chciałabyś powiedzieć osobom
zastanawiającym się, czy warto przystąpić do tego kursu?

Rys. 6 Analiza częstości słów w odpowiedzi na pytanie: Co
chciałabyś powiedzieć osobom zastanawiającym się, czy warto
przystąpić do tego kursu?



 
1.W odpowiedziach na pytanie o rzeczy do
poprawienia w trakcie kursu przeważają
odpowiedzi organizacyjne – terminowe
przesyłanie materiałów związanych z kursem,
unikanie spotkań on-line, nieskracanie zajęć i
tym podobne. Organizator zdaje sobie
sprawę z trudności organizacyjnych po jego
stronie. Jest młodą organizacją pozarządową
pracującą wciąż nad usprawnieniem swojego
działania.
2. Uderzają odpowiedzi związane z
rozszerzeniem zakresu i czasu trwania
prezentowanego kursu. Osoby w nim
uczestniczące czują potrzebę większej ilości 
 

ćwiczeń, superwizji własnej pracy oraz
generalnej kontynuacji. Wypowiedzi te
świadczą o zaangażowaniu, poczuciu
bezpieczeństwa oraz ogólnej wysokiej
ocenie prezentowanego kursu i są
szczególnie ważne dla organizatorów.
3. Być może wymagane jest krytyczne
przejrzenie prezentowanych zająć pod
względem ich treści lub lepsze
wytłumaczenie przydatności konkretnych
treści dla potrzeb uczestników kursu. Jedna z
osób wspomina: „Dookreśliłabym niektórą
tematykę zajęć. Zdarzały się ok 2 zajęcia że
grupa na końcowe pytanie prowadzącego
„co zabieracie ze sobą” odparła, że miło było
znowu spotkać się z grupą” (odpowiedź k).
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VI. Analiza odpowiedzi na pytanie: Gdybyś mogła opowiedzieć o jednej rzeczy,
która mogłaby nam pomóc w lepszym przeprowadzeniu tego kursu w
przyszłości, co by to było?

VII. Wnioski
 
1. Należy utrzymać zasadnicze założenia
merytoryczne (np. tematyka) oraz
organizacyjne (np. czas trwania i formuła)
kursu, wprowadzając konieczne modyfikacje
wynikające z powyżej ewaluacji oraz
bieżących obserwacji uczestników i osób
prowadzących. Zdecydowanie warto
kontynuować praktyczny charakter zajęć oraz
bazowanie na doświadczeniu i głębokiej
pracy własnej oraz grupowej osób biorących
w nich udział. 
2. Przeprowadzona ankieta i analiza
jednoznacznie świadczą o zwiększeniu
elastyczności psychologicznej osób
uczestniczących w kursie. Są to wyniki
szczególnie ważne z punktu widzenia
behawioryzmu, którego jedną z ważniejszych
metod nauki jest modelowanie. Wydaje się,
że osoby uczestniczące w kursie wyraźnie
zmieniły swoje zachowania, co doprowadziło
do poprawy ich dobrostanu
psychologicznego.

 

 Jest to szczególnie ważny wynik w
odniesieniu do pracowników oświaty, którzy
są szczególnie narażani na wypalenie
zawodowe. Wierzymy, że dobrostan
psychologiczny pracowników oświaty będzie
owocował dobrostanem psychicznym dzieci i
młodzieży, którzy są pod ich opieką. 
3. W tym kontekście należy podkreślić fakt,
że prezentowany kurs został sfinansowany
przez Miasto Stołeczne Warszawa dzięki
zaufaniu Warszawskiego Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Wierzymy, że zaprezentowana analiza
dowodzi słuszności zainwestowanych
funduszy.



 
4. Warto zmodyfikować ankietę ewaluacyjną.
Zaprezentowana analiza wyraźnie pokazuje,
że pytania w ankiecie skupiają się na rozwoju
własnym osób uczestniczących w kursie.
Brakuje pytań o konkretne zastosowania
zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz o
wpływ uczestnictwa w kursie na
przekazywanie wiedzy uczniom i
uczennicom. O wpływie możemy wnioskować
jedynie pośrednio. Jednocześnie warto
zachować pytanie otwarte, aby móc dotrzeć
do innych efektów szkoleń niż wyżej
wymienione. 
5. Warto rozważyć dodatkowe badanie
ewaluacyjne (w formie ankiety lub krótkiej
rozmowy) z osobami, które nie ukończą
udziału w kursie, aby w miarę możliwości
móc zareagować na trudności i ograniczenia,
których doświadczyły. 

 

6. Należy utrzymać rozmowy rekrutacyjne
odnoszące się do aspektu odpowiedzialności
i zaangażowania związanego z udziałem w
kursie. Można rozważyć poszerzenie ich o
wiedzę pozyskaną z ankiet ewaluacyjnych po
edycji kursu, np. w odniesieniu do motywacji
i potencjalnych trudności.
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 Skończyliśmy półtoraroczne szkolenie z zakresu edukacji psychologicznej w szkole w oparciu o
kontekstualne nauki o zachowaniu. Zależy nam na informacji zwrotnej od Ciebie dotyczącej
tego procesu. Każde zdanie i myśl są dla nas ważne! Zastanów się i odpowiedz na następujące
pytania:
1.Wyobraź sobie siebie zaczynającą ten kurs. Co byś powiedziała sobie z perspektywy
jego zakończenia? 
a. Nie stresuj się, że nie masz wykształcenia psychologicznego. Nie bój się, że powiesz coś
głupiego na zajęciach, albo że nie zdążysz przeczytać materiałów, książek. Warto spróbować,
czego można się nauczyć, dowiedzieć. 
b. Dobrze, że to zrobiłaś. Trafiłam ty przypadkiem, nie wiedziałam, czego się spodziewać.
Mimo, że bywało mi trudno na zajęte weekendy, z czasem miałam większą motywację do
uczestniczenia. Teraz jestem wdzięczna sobie i prowadzącym, uczestnikom za to
doświadczenie. 
c. Warto było wziąć udział w tym kursie. Cieszę się, że wzięłam udział w 100% spotkań. Trudne
były zajęcia online najmniej z nich skorzystałam. Natomiast otrzymałam bardzo dużo narzędzi
do pracy zarówno zawodowej jak i osobistej.
d. Mam dużą wdzięczność do siebie i osób prowadzących, do grupy. Przeżyłam wspaniałe
doświadczenie rozwojowe. Poczułam sprawczość i kompetencje akceptując niedoskonałość.
Praktykuję uważność w pracy a i staram się z uczniami codziennie. 
e. Warto zdecydować się na ten kurs, gdyż jest drogocenny a udostępniony bez kosztów
finansowych. Wiedza z zakresu kursu zmienia życia oraz sposób oddziaływań proponowanych
klientom. Prowadzący są mistrzami i modelami obszarów, których doświadcza się w ocenia
ćwiczeń praktycznych.
f. Jesteś w dobrym miejscu i na dobrej drodze. To dobry wybór. 
g. To była dobra decyzja – chciałam doświadczyć, poczuć wzięłam to sobie. Na różnych
poziomach. Struktura warsztatów bardzo mi odpowiadała. 
h. Nie zastanawiaj się, szybko zapisz się na ten kurs. Zobaczysz jak inaczej będziesz postrzegać
sytuacje, które teraz wydają się trudne.
i. Wiem, że masz wątpliwości, żeby zacząć ten kurs. To tylko myśl. Zrób to. Zdecydowanie
warto. To będzie przełomowe doświadczenie w twojej pracy.
j. Powiedziałabym sobie, że wysiłek, jaki włożyłam w uczestnictwo w tym kursie był tego wart.
Kurs – zarówno wiedza jak i doświadczenia, jakie zgromadziłam, wzbogaciły mnie jako
człowieka, psychoterapeutę i pracownika szkoły – w każdej z tych ról mogłam zdobyć inną
perspektywę. Dostałam nowe narzędzia rozwoju i wierzę we własne wybory.
k. Powiedziałabym sobie i mówię, że jestem WAŻNA. Powiedziałabym sobie, że moje potrzeby
są ważne. Powiedziałabym sobie, dziękuję, że mogłam uczestniczyć w kursie, który pomógł mi
uważnić siebie a co za tym idzie wpłynął na moje subiektywne poczucie szczęścia. 
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VIII. Apendix – zestawienie wszystkich odpowiedzi udzielonych przez
osoby uczestniczące w szkoleniu.



 2.Przypomnij sobie jakiś problem zawodowy (czy osobisty), z którym zmagałaś się
półtora roku temu, dwa lata temu. Gdybyś mogła przenieść się w czasie, co byś sobie
powiedziała z perspektywy osoby, która zakończyła kursu?
a. Zawsze możesz robić to, co uważasz za wartościowe, w każdej sytuacji zawodowej. Nie
czekaj na specjalną okazję, na to, że masz certyfikat psychologa lub terapeuty. Każdy człowiek
może okazać wsparcie drugiemu i nie musi szukać uzasadnienia w tytule zawodowym.
b.Problem ten, jak każdy inny jest wpisany w życie. Zobacz ten problem z różnych perspektyw i
pamiętaj, że wszystkie emocje z nim związane przeminą. Masz zasoby, żeby sobie z nimi
poradzić. 
c. Nie warto walczyć z rzeczywistością i się na nią wściekać ponieważ ona i tak jest. Skupiaj się
na tu i teraz. To co się zdarza przyjmuj bez lęku ale z zaciekawieniem. Szukać rozwiązań i za
nimi podążać a nie skupiać się na problemów. Oddzielać myśli od faktów i na nich się
przesadnie nie skupiać. 
d .Trudne emocje są naturalnym stanem człowieka. Warto je akceptować. „Jak robisz coś
ważnego, to często wiąże się to z cierpieniem. Co wybierasz?”
e. Kurs dodał mi odwagi do zaangażowanego działania. Robię teraz bardzo dużo
wartościowych rzeczy doświadczając palety emocji – lęk stał się moim towarzyszem i
zaakceptowałam go. Doświadczam ogromu radości z aktywności.
f. Wrzuć to na matrycę. 
g .Nie jesteś myślą, nie sklejam się z nią. Jestem tu i teraz. Wydarza się to, co ma wydarzyć. 
h. Lęk, niepewność, poczucie braku kompetencji – to najtrudniejsze z czym się zmagałam i nad
czym nadal pracuję. Jednak zmieniłam perspektywę. Dystans, umiejętność defuzji sprawiły, że
nie przeraża mnie to już a pokazuje drogę którą warto podążyć. Realizuje wartości, którymi się
kieruje.
i. Wytrzymaj. Tam dowiesz się wszystkiego, czego potrzeba. 
j. Miałabym więcej akceptacji dla swoich uczuć i współczucia dla siebie. Powiedziałabym sobie:
„to tylko twoje myśli na ten temat”. „Jesteś czymś więcej niż tylko tą historią o sobie”. „To tylko
jedna z licznych perspektyw na tę sytuację”. To słowa, które często mi towarzyszą i przynoszą
realne zmiany w trudnych sytuacjach.
k. Że podjęłam ważną decyzję, która ciążyła na mnie przez ok 3 lata. Nieważne jaką decyzję,
ważne że ją podjęłam. 
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3. Opisz jedną rzecz trudną, której stawiłaś czoła dzięki zdobytym umiejętnością w
trakcie tego kursu?
a. Widząc ucznia, który właśnie był w trudnych i silnych emocjach nie spanikowałam, nie
oddałam pałeczki komuś, kogo uważam za bardziej kompetentną osobę, tylko
przeprowadziłam krótką interwencje kryzysową. (A tak naprawdę było wiele mikro i makro
wydarzeń, w których udało mi się pokazać wiedzę/kompetencje z tego szkolenia. Dziękuję za
to!)
b. Nie mam pewności, czy dzięki zdobytym umiejętnościom w trakcie kursu ale podjęłam
decyzję o zmianie pracy. Wcześniej próbowałam dokonać zmian w tej pracy mając dużo
zrozumienia do niezdrowych zachowań innych osób dostrzegając konteksty i powody tych
zachowań decyzji. Zaakceptowałam, że aktualnie w tym miejscu nie ma gotowości do zmian i
zadbałam o siebie podejmując decyzję, co dalej.
c. Uwolnienie się z toksycznej relacji w której tkwiłam z powodu lęku, że muszę być ok dla
kogoś i dbać o innych całkowicie pomijając swoje potrzeby i uczucia. I tak nie byłabym
wystarczająca dobra i ciągle nie ok i za mało. 
d. Dokonywanie wyborów – na ile zgodna jestem ze swoimi wartościami, które działanie
bardziej mnie to tego zbliża (zmiana pracy). 
e. Zaczęłam mówić co myślę i czego chcę, nadal z urokiem osobistym ale zdecydowaniej.
Więcej w moim życiu jest obecnie mnie. Odzyskuję wolność. 
 f. Kiedyś napisałam, że trudne jest dla mnie mówienie, tego co myślę współuczestnikom,
unikanie potencjalnych wątków, które mogą powodować konfrontację. Bardzo to się zmieniło.
Mam (…) dnia. Nie mam lęku przed oceną, mam elastyczne przekierowanie w którym iść
kierunku w rozmowach i robię to. To bardzo poprawiło jakość mojej pracy i czuję się ok –
kompetentna – realizuje w pracy wartości, które są dla mnie ważne. Zgoda na błędy, które są
ludzkie. 
g. Perspektywa przejęcia opieki nad siostrzeńcem. Życie jego mamy (mojej siostry) było
zagrożone. 
h. Zaczęłam pracować z klientami – to mój początek pracy jako terapeuty.
i. Poczucie niekompetencji, przewrażliwienie i obezwładniającym wielu lękom. 
j. Jedną z trudności były dla mnie moje duże wymagania względem siebie w roli terapeutki
(presja na profesjonalizm, skuteczność, zaspokajanie potrzeb klienta, odpowiedzialność).
Zajęcia, rozmowy pomogły mi poradzić sobie z takimi myślami.
k. Zmierzeniem się ze swoim poczuciem niekompetencji.
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4.Co chciałabyś powiedzieć osobom zastanawiającym się, czy warto przystąpić do tego
kursu?
a. Każdy, kto poszukuje praktycznej wiedzy z zakresu wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
może zapisać się na ten kurs.
b. Spróbuj sama. Jednak, jeśli chcesz skorzystać powinnaś/powinieneś zaangażować się w
proponowane aktywności. Inaczej szkoda miejsca, zostaw je dla osoby gotowej do
zaangażowania. 
c. Warto. Bardzo dużo narzędzi do pracy zarówno zawodowej jak i rozwoju osobistego.
Uwolnienie od bycia niewystarczająco dobrym psychologiem/pedagogiem/terapeutą.
Akceptacja swoich możliwości, zasobów, umiejętności. 
d. Warto, bardzo inspirujące doświadczenie. Poznanie niesamowitych ludzi (wśród
prowadzących i uczestników). Poznanie wielu narzędzi i metod. Bardzo wartościowe. zawsze
przychodziłam z dużą ciekawością. Każde spotkanie było inne.
e. Zrób to, zaangażuj się, doświadcz. Najbardziej jestem wdzięczna za zrodzenie się we mnie
odwagi do działania, za uważną wspólnotę, za też perspektywę filozoficzną obok najnowszej
nauki. 
f. W ogóle nie ma się co zastanawiać – zastanawianie to tylko myśli. 
g. Wartościowe doświadczenie, które mnie wzbogaciło, poszerzyło perspektywę, zatrzymało. 
h. Nie ma się nad czym zastanawiać! Wspaniali prowadzący potrafili stworzyć warunki i
atmosferę, gdzie bez stresu, bez zażenowania można było wypowiadać się, dzielić przeżyciami,
obawami i trudnościami, uzyskiwać wsparcie, zrozumienie dla moich trudności i obaw.
Wszechstronny rozwój zarówno merytoryczny jak i osobisty.
i. Szkolę się i uczę od 2007 roku – naprawdę trudno o lepszy kurs. Zapłaciłabym za tę szkołę
bardzo dużo pieniędzy, gdybym mogła jeszcze raz tego doświadczyć. Mega wartość. 
j. Warto zainwestować swój czas i zaangażowanie. Efekty mogą was zaskoczyć i na pewno
okażą się przydatne w życiu zawodowym i prywatnym.
k. Żeby podjęli świadomą decyzję, ponieważ ten kurs ma duży wpływ na życie. 
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 5. Gdybyś mogła opowiedzieć o jednej rzeczy, która mogłaby nam pomóc w lepszym
przeprowadzeniu tego kursu w przyszłości, co by to było?
a. Jeżeli jest możliwość unikania zajęć online. Ćwiczenia i praktyczna część zajęć jest bardzo
cenna. Dla mnie osobiście byłoby ważne tworzenie większej ilości okazji do tego, żeby ćwiczyć
bycie interwentem. Rzadko to robię w pracy, boję się ekspozycji a też naprawdę grupa świetnie
wspiera w tym, daje wskazówki.
b.- - - 
c. Jedyna rzecz do poprawy to przesyłanie materiałów, prezentacji terminowo po szkoleniu.
Poza tym wszystko super. Bardzo dobry pomysł to rozmowy przed szkoleniem dotyczące
odpowiedzialności za wzięcie udziału w szkoleniu i odpowiedzialne podejście do frekwencji.
d. Chciałabym więcej poćwiczyć superwizję, matrycę, DNAV
e. Nie wiem. To według mnie był kurs z krainy nawet nie marzeń. Żałuję, że nie było mnie na
wszystkich zjazdach.
f. Dbajcie o siebie. Przeciążenie z mnogości zadań bywa przeszkodą.
g. Bez online – na żywo. Nie rozumiałam zasadności tematyki niektórych zajęć. 
h. Kontynuacja.
i. Zadbajcie o nieskracanie zajęć i mniejszą elastyczność osób prowadzących w tak zwanych
„mocnych grupach”. 
j. Kwestie organizacyjne (wywiązywanie się z przesyłania materiałów, przesyłanie informacji na
bieżąco). Dziękuje za możliwość udziału.
k. Dookreśliłabym niektórą tematykę zajęć. Zdarzały się ok 2 zajęcia że grupa na końcowe
pytanie prowadzącego „co zabieracie ze sobą” odparła, że miło było znowu spotkać się z
grupą.
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DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE


