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Kontakt
Na pytania odpowiada zespół zajmujący się realizacją projektu w instytucie badawczym GfK Polonia.
W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się:
nn telefonicznie: 668 898 052, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
nn mailowo na adres: klimatszkoly@ibe.edu.pl

Serdecznie Państwu dziękujemy za współpracę!

O Instytucie Badań Edukacyjnych
Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest niezależną placówką prowadzącą interdyscyplinarne badania
naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce.
Ibe zatrudnia ponad 150 badaczy zajmujących się edukacją, wybitnych specjalistów w swoich
dziedzinach, o różnorakich doświadczeniach zawodowych, które obejmują, oprócz badan naukowych,

Szanowni Państwo,

także pracę dydaktyczną, doświadczenie w administracji publicznej czy działalność w organizacjach

wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w szkole. Chcemy, by szkoła była przyja-

pozarządowych.

znym miejscem, w którym wszyscy czują się komfortowo.
Dlatego też Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi ogólnopolskie badanie „Bezpieczeństwo w szkole, klimat szkoły, klimat klasy”, które pozwoli rzetelnie opisać sytuację w szkołach
i umożliwi przygotowanie rozwiązań systemowych dostosowanych do potrzeb szkół.
Serdecznie prosimy o wyrażenie zgody na udział Państwa dziecka w ankiecie, która odbędzie się
w trakcie zajęć szkolnych i potrwa jedną godzinę lekcyjną. Pytania ankiety będą dotyczyły atmosfery
panującej w klasie, relacji z kolegami i nauczycielami oraz incydentów przemocy w szkole. Prosimy
o wypełnienie załączonego formularza.

entuzjaści edukacji
Badanie – krok po kroku
nn W badaniu biorą udział uczniowie i nauczyciele w 185 szkołach w całej Polsce.
nn Badanie z uczniami odbędzie się w listopadzie 2014 roku, w dniu ustalonym z wychowawcą,
za zgodą dyrekcji szkoły.
nn Wypełnianie ankiety potrwa jedną godzinę lekcyjną i odbędzie się w trakcie zajęć szkolnych
(na godzinie wychowawczej lub w innym dogodnym terminie) pod opieką nauczyciela i przedstawiciela wykonawcy badania.
nn Podczas wypełniania ankiety zapewnimy pełną dyskrecję. Państwa dzieci będą siedzieć pojedynczo w ławkach tak, aby nikt nie mógł zaglądać do wypełnianych kwestionariuszy.
nn Żaden pracownik szkoły nie będzie miał wglądu w wypełnione ankiety.
nn Wykonawca badania – firma GfK Polonia zapewni uczniom anonimowość. Uczniowie złożą ankiety
do urny w zaklejonych kopertach. Wszelkie dane zebrane podczas badania, będą traktowane jako
poufne.

Cele badania
nn Wyniki badania umożliwią przygotowanie rozwiązań systemowych dostosowanych do realnych
problemów i potrzeb polskich szkół, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w szkołach i panującej w nich atmosfery.
nn Każda szkoła otrzyma trzypłytowy program multimedialny pt. PRZEMOC I CYBERPRZEMOC.
W pakiecie znajdują się płyty dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Omówiono w nich praktyczne
porady psychologów dotyczące zachowania w trudnych sytuacjach wychowawczych.
nn Rodzice będą mogli wypożyczyć płytę do domu.
nn Każda osoba, która wypełni ankietę otrzyma element odblaskowy poprawiający widoczność
na drodze oraz informacje o tym, że w trudnej sytuacji powinna zwrócić się o pomoc do rodziców,
nauczycieli a może także skontaktować się z telefonem zaufania.

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na udział Państwa dziecka w badaniu

Bezpieczeństwo w szkole, klimat szkoły, klimat klasy
poprzez wypełnienie załączonego formularza

