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WARSZAWSKI MODEL WSPOMAGANIA
Warszawski Model Wspomagania (WMW) jest realizowany przez m. st. Warszawa od 5 lat.
Za organizacyjną, ﬁnansową i merytoryczną stronę przebiegu procesu wspomagania odpowiada
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) – samorządowa
placówka doskonalenia nauczycieli.
Wspomaganie placówek kierowane jest do wszystkich publicznych placówek oświatowych
funkcjonujących na terenie m.st. Warszawy. Adresatami wspomagania są przedszkola, szkoły
podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz inne placówki oświatowe.

WSPOMAGANIE PLACÓWEK MA CHARAKTER:

PROCESOWY

- kładący nacisk na szerokie działania rozłożone w czasie, zaplanowane
i podzielone na etapy, zakładające wdrożenie zmiany, gdzie celem jest
rozwój placówki jako organizacji.

KOMPLEKSOWY - szyty na miarę: wynikający z analizy indywidualnej sytuacji placówki
i odpowiadający na jej specyﬁczne potrzeby, stymulujący do samodoskonalenia
poprzez wspieranie procesu reﬂeksji nad własną pracą, wynikający z diagnozy
potrzeb placówki, angażujący wszystkich interesariuszy.
SYSTEMOWY

- skierowany do całej placówki, rozumianej jako złożony, wieloaspektowy system

PODMIOTOWY - kierujący uwagę na autonomię szkoły i demokratyczność we wdrażaniu zmiany
ELASTYCZNY

- dopasowujący się do możliwości organizacyjnych w placówce i reagujący na
zmieniające się potrzeby.

REALIZACJA WSPOMAGANIA PRZEBIEGA W PODZIALE NA SZEŚĆ ODRĘBNYCH ETAPÓW:
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PRZEBIEG PROCESU WSPOMAGANIA PLACÓWKI:
ETAP 0
Działania przed podjęciem decyzji
Dyrektor placówki wyraża wstępne zainteresowanie przystąpieniem do procesu wspomagania
placówki, informując o tym dyrektora WCIES, poprzez wypełnienie deklaracji wstępnej,1
zawierającej, w swej treści warunki formalne uczestnictwa.
ETAP 1
Spotkanie informacyjne i spotkanie diagnostyczne
Warszawski Animator Wspomagania (WAW) kontaktuje się z dyrektorem placówki i ustala termin
spotkania diagnostycznego dla dyrektora i rady pedagogicznej. Spotkanie to dotyczy wyjaśnienia
specyﬁki wspomagania, etapów procesu, zakresów odpowiedzialności uczestników, źródeł
ﬁnansowania,2 itp. Po wstępnej diagnozie potrzeb placówki Warszawski Animator Wspomagania
opracowuje Raport ze wstępnej diagnozy.
ETAP 2
Wyniki wstępnej diagnozy i podjęcie decyzji
1. Warszawski Animator Wspomagania przedstawia radzie pedagogicznej lub wskazanym przez
dyrektora członkom rady pedagogicznej Raport ze wstępnej diagnozy.
2. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję o udziale we wspomaganiu placówki w tajnym
głosowaniu, większością 51% głosów oddanych przez zatrudnionych nauczycieli, obecnych w dniu
głosowania na radzie pedagogicznej.
Gdy wynik głosowania wyłania mniej niż 50 % zainteresowanych wspomaganiem, po rozmowie
z dyrektorem oraz zainteresowanymi nauczycielami, dopuszcza się planowanie i realizację procesu
wspomagania w danej placówce przy udziale dyrekcji i części rady pedagogicznej.
3. Po podjęciu decyzji Rada Pedagogiczna określa cele wspomagania wynikające z diagnozy.
Dyrektor może powołać zespoły zadaniowe do realizacji celów.
4. Każdy uczestnik - członek rady pedagogicznej - rejestruje się na Pla ormie kursów i szkoleń WCIES
- kursy.wcies.edu.pl
3
Wskazane jest wykorzystanie adresu mailowego z projektu Eduwarszawa.pl , który zapewnia dostęp
do tych samych narzędzi cyfrowych dla wszystkich nauczycieli i uczniów warszawskich szkół
i placówek.
1. Deklaracja dostępna jest na stronie 14 oraz na stronie internetowej WCIES- www.wcies.edu.pl
2. Wszystkie szkolenia dla nauczycieli, także te organizowane w ramach wspomagania, są bezpłatne. Dyrektor placówki deklaruje wysokość udziału
ﬁnansowego w zakresie, który wynika z przepisów o ﬁnansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3. Eduwarszawa.pl to nie tylko narzędzia do pracy zdalnej, pakiet biurowy Microso Oﬃce 365 ProPlus, poczta elektroniczna, ale też możliwość integracji
z e-dziennikiem, arkuszem organizacji pracy szkoły, systemami rekrutacji i innymi, wykorzystywanymi przez nauczycieli i uczniów oraz pracowników
administracji. To nowa, bezpieczna, wygodna i wiarygodna przestrzeń, do której stopniowo przenoszone będą kolejne procesy związane z organizacją
warszawskiej oświaty. Docelowo każdy uczeń oraz pracownik uzyska dostęp do usług Microso Oﬃce 365 w chmurze oraz prawo do instalacji
najnowszego pakietu Microso Oﬃce 365 ProPlus.
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ETAP 3
Planowanie działań
Warszawski Animator Wspomagania w porozumieniu z dyrektorem placówki i zespołem nauczycieli,
opracowuje Plan wspomagania, który akceptuje i zatwierdza do realizacji Dyrektor WCIES.
Wspomaganie danej placówki jako formy doskonalenia nauczycieli zostaje wprowadzone
do systemu szkoleń WCIES.
Plan wspomagania zawiera:
- wybrany obszar tematyczny,
- cel wspomagania wraz z krótkim opisem efektów,
- formy wspomagania i harmonogram ich realizacji oraz listę trenerów/ekspertów,
- źródła ﬁnansowania/wspólnie ustalony kosztorys,
- ogólny plan działań wdrożeniowych,
- ogólny plan ewaluacji działań/oceny efektów.

OBSZARY TEMATYCZNE, W KTÓRYCH PLANOWANA JEST REALIZACJA PROCESU WSPOMAGANIA:
DYDAKTYCZNY
1
WYCHOWAWCZY
2
NOWE TECHNOLOGIE
3
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
4
ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI
5
PROMOCJA I BUDOWANIE OFERTY
6
POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA
7
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELI
8

ETAP 4
Realizacja procesu wspomagania i wdrażanie
Realizacja procesu wspomagania na podstawie przyjętego Planu Wspomagania. W trakcie realizacji
procesu wspomagania istnieje możliwość modyﬁkowania zaplanowanych działań.
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NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE FORMY WSPOMAGANIA:
Wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne, Coaching,
superwizja, mentoring, seminarium

ETAP 5
Ocena efektów
Ocena efektów zawiera:
- ewaluację działań realizowanych w ramach wspomagania w formie np. ankiety,
rozmowy podsumowującej lub innej, wcześniej ustalonej z uczestnikami wspomagania
- opracowanie wniosków i rekomendacji, zaplanowanie tzw. trwałości programu.
WAW przygotowuje Sprawozdanie z realizacji procesu wspomagania i przedstawia je dyrektorowi
placówki i radzie pedagogicznej.
Istotne jest, aby w placówce, która uczestniczyła we wspomaganiu osiągnięte efekty zostały trwale
zapisane w jej działaniach, zaś dyrekcja placówki regularnie wykorzystywała dane z programu
do celów zarządczych, zamieniając je na konkretne działania, przynoszące wymierne efekty,
nie zapominając o motywowaniu zaangażowanych nauczycieli i całej społeczności placówki.
Na zakończenie procesu wspomagania placówka otrzymuje dokument potwierdzający jej udział
we wspomaganiu w ramach Warszawskiego Modelu Wspomagania, każdy uczestnik mający dostęp
do pla ormy kursów WCIES ma możliwość wygenerowania zaświadczenia z informacją o tematyce,
formach i czasie trwania doskonalenia.
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DOBRE PRAKTYKI – PRZYKŁADY
Zespół Szkół nr 17 – dzielnica WŁOCHY
Obszar wspomagania: ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI
Cele wspomagania: aktywizacja rodziców w procesie edukacyjnym ich dzieci, poznanie
i zastosowanie metod i narzędzi rozpoznawania możliwości i potrzeb uczniów, przystąpienie
do projektu Erasmus+.
Przygotowano ankietę dla rodziców dotyczącą zasad współpracy ze szkołą, wnioski wynikające
z podsumowania wyników ankiety posłużyły do opracowania zasad współpracy z rodzicami.
Nauczyciele pracowali w 5 zespołach zadaniowych, a pracę każdego zespołu koordynował lider.
W wyniku ich pracy powstały standardy postępowania w pracy dydaktyczno-wychowawczej
z uczniami.
Dzięki przeprowadzonej przez wychowawców diagnozie m. in. przy wykorzystaniu testu inteligencji
wielorakich H. Gardnera, testu do badania czterech temperamentów „Cztery soczewki” G. Nelsona
nauczyciele mogli lepiej poznać swoich uczniów, a także otrzymali wskazówki jak wykorzystać
potencjał i różne potrzeby uczniów danej klasy. Dowiedzieli się na co zwracać szczególną uwagę przy
dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychoﬁzycznych
i edukacyjnych ucznia, aby proces wspierania był skuteczny. Zostały ustalone procedury
rozwiązywania trudnych problemów w szkole.
Podsumowaniem pracy zespołów był panel dyskusyjny, na którym omówiono i przedyskutowano
wypracowane standardy, sformułowano rekomendacje do dalszej pracy. Nauczyciele skorzystali
z możliwości uczestnictwa w projekcie ERASMUS +
h p://www.promienista.waw.pl/aktualnosci/power/power.htm

Spotkania w programie Erasmus +

Spotkania w programie Erasmus +
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Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” – dzielnica WOLA
Obszar wspomagania: DYDAKTYCZNY
Cele wspomagania: Pozyskanie przez nauczycieli kompetencji w zakresie wspierania
i stymulowania integralnego rozwoju dziecka oraz stosowania innowacji pedagogicznych.
Wspomaganie było działaniem bardzo kreatywnym, ożywiającym i integrującym zespół. Wdrożenie
zmieniło metody pracy w placówce, znacznie wspomogło – i nadal wspomaga – rozwój
sensomotoryczny dzieci, rozwijając ich kreatywność. Rada pedagogiczna realizuje autorską
innowację „Zmysły w czterech porach roku”.
W pierwszym roku wspomagania nauczyciele skupili się na obszarze współpracy z rodzicami.
Ankietowo zbadali oczekiwania rodziców wobec przedszkola, przeanalizowali informacje zwrotne
z ankiety, przedyskutowali i wdrożyli wnioski oraz poszerzyli zakres metod współpracy z rodzicami
służących planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych i wychowawczych. Zauważyli również,
że budowanie partnerskich relacji z rodzicami przynosi wiele nowych pomysłów na współpracę.
Po pierwszym roku wspomagania zespół zauważył, że „transfer wiedzy w praktykę” był niewidzialny
ale zauważalny, dokonywał się błyskawicznie, niemal samoistnie. Nauczyciele byli zaskoczeni
faktem, że udział we wspomaganiu w naturalny sposób sprawił, że więcej ze sobą rozmawiali, dzielili
się doświadczeniami, wzajemnie się wspierali. Wzrosły kompetencje pracy w zespole, zwiększyła się
jego integracja. Zespół dostrzegł, że „świadome, systematyczne budowanie relacji z rodzicami”
przypomina „dbanie o ogród – jest to ciągła praca”, i jak ważne jest „bieżące rozwiązywanie nawet
małego problemu”.
W drugim roku nauczyciele postanowili wprowadzić do swojej pracy nowe metody stymulujące
integralny rozwój dziecka, uwzględniające elementy indywidualizacji i wspierania. Metody te miały
dotyczyć integracji sensorycznej, zmysłów. Efektem miało być wdrożenie innowacji do codziennej
praktyki przedszkola.
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Wiedzę i pomysły z zajęć nauczyciele od razu wdrażali do codziennej pracy z dziećmi, wzbogacali je
o nowe elementy, dostosowywali do potrzeb rozwojowych danej grupy wiekowej oraz do potrzeb
każdej z grup. Projektowali i samodzielne wykonywali pomoce dydaktyczne do zajęć z zakresu
integracji sensomotorycznej ‒ de facto wykonywali coś z niczego, wykorzystując ogólnodostępne,
niedrogie materiały. Łączyli faktury, kolory, wprowadzali elementy zapachowe. Przygotowali
i wdrożyli innowację „Zmysły w czterech porach roku”.
Cele realizowane w pierwszym i drugim roku wspomagania połączyły się – innowacyjne działania
wdrażane z dużym zaangażowaniem nauczycieli wpłynęły na jeszcze ściślejszą współpracę
z rodzicami i na wzrost ich zaangażowania.
Więcej informacji: pozycja 94 „Integracja sensoryczna i efekt FLOW - wspomaganie w Przedszkolu
nr 350” - P. Wawer h ps://www.ore.edu.pl/2017/12/wspomaganie-szkol-w-rozwoju-kompetencjikluczowych-uczniow-dobre-praktyki/
h p://jasminowygaj.waw.pl/galerie/zajecia-w-ramach-realizacji-innowacji-zmysly-w-czterechporach-roku

Zabawy sensoryczne
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Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika – dzielnica ŚRÓDMIEŚCIE
Obszar wspomagania: WYCHOWAWCZY
Cele wspomagania: Pozyskanie przez nauczycieli nowych kompetencji w obszarze pracy
z dzieckiem cudzoziemskim i jego rodzicem/opiekunem.
Motywacją do przystąpienia do Warszawskiego Modelu Wspomagania było pojawienie się
trudności związanych z pracą z dzieckiem migrującym.

Zauważono potrzebę wypracowania sposobu diagnozowania poziomu wiedzy i umiejętności
dziecka cudzoziemskiego, a także konieczność dostosowania form i metod pracy do możliwości
takiego ucznia. W obszarze wychowawczym ważne stało się wsparcie działań zmierzających
do zintegrowania zespołów klasowych, okazało się, że brakuje dostatecznej wiedzy na temat różnic
kulturowych. Trudnością było nawiązanie współpracy z rodzicami dzieci cudzoziemskich,
co wynikało z braku zrozumienia zasad panujących w szkole.
Głównym celem wspomagania stało się wzmacnianie kompetencji nauczycieli w zakresie
wspierania edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji.
Efektem realizacji procesu wspomagania było powołanie Zespołu do spraw dzieci przybywających
z zagranicy, który wypracował m.in. Pakiet Powitalny i nawiązał współpracę z Centrum
Wielokulturowym i UNICEF oraz zorganizował obchody Dnia Uchodźcy.
Niewątpliwą korzyścią wynikającą z udziału we wspomaganiu jest podniesienie jakości pracy szkoły
w sferze: edukacyjnej (zajęcia dla cudzoziemców, diagnoza na „wejściu”); wychowawczej (integracja
środowiska szkolnego i lokalnego) i organizacyjnej (nowe procedury, formularze)
Więcej informacji: pozycja 98 „Fundament innowacyjnej szkoły” - A. Kluszczyńska, P. Wawer
h ps://www.ore.edu.pl/2017/12/wspomaganie-szkol-w-rozwoju-kompetencji-kluczowychuczniow-dobre-praktyki/
h p://www.zs60.waw.pl/index.php/uczniowie-migrujacy
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W Szkole Podstawowej nr 203 przystąpienie do realizacji procesu wspomagania dało przestrzeń
do rozwoju w zakresie pracy wychowawczej i skierowane było na przeciwdziałanie agresji
i przemocy w szkole. Przeprowadzono zajęcia w klasach „Jak radzić sobie z trudnościami w sposób,
który nie szkodzi nam i innym?”, nauczyciele otrzymali wsparcie w opracowaniu „Procedur
postępowania w sytuacjach kryzysowych” oraz programu „Przemocy STOP” dla całej szkoły.

Światowy dzień uchodźcy

Mądre bajki z całego świata
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Przedszkole nr 433 – dzielnica ŻOLIBORZ
Obszar wspomagania: ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI
Cele wspomagania: wypracowanie strategii funkcjonowania nowej, innowacyjnej placówki
skoncentrowanej na dobru dziecka i jego integralnym rozwoju
Placówka zaczęła funkcjonować 1 września 2017 roku i została objęta wspomaganiem jako tworząca
się placówka.
Cel wspomagania w tej placówce były nietypowy, związany ze specyﬁką potrzeb organizacji na
starcie funkcjonowania. Przede wszystkim było to budowanie kultury organizacji: misji, wizji, zasad
komunikacji, tworzenie i integracja zespołu, wypracowanie zasad współpracy z rodzicami.
W ramach zajęć warsztatowych dedykowanych nauczycielom przeprowadzono zajęcia, jak:
- Dobry zespół to podstawa! Budowanie zespołu, komunikacja, standardy współpracy
rady pedagogicznej”;
- „Nowa podstawa programowa – jak z nią skutecznie i innowacyjnie pracować”;
- „Jakie ma być nasze przedszkole – misja i wizja, jak to wdrażamy, wprowadzamy w
codzienną praktykę”;
- „Współpraca z rodzicami – standardy naszego przedszkola, cz. 1”
- „Współpraca z rodzicami: trudne sytuacje – standardy i procedury naszego przedszkola, cz.2”;
- „Innowacje pedagogiczne wykorzystywane w przedszkolu, cz. 1: Origami”;
- „Innowacje pedagogiczne wykorzystywane w przedszkolu, cz. 2: System edukacji przez ruch”;
- „Podsumowanie wdrożenia, czyli nasza misja i wizja w codziennej pracy przedszkola”.
Dodatkowe wsparcie w formie pracy z coachem otrzymała Pani dyrektor przedszkola. Pracowała
z nim w obszarach związanych z zarządzaniem placówką oświatową i rolą dyrektora w tworzeniu
kultury organizacji nowej placówki oświatowej.
Rada pedagogiczna Przedszkola nr 433 wykorzystała i wdrożyła do codziennej praktyki wiedzę
i umiejętności zdobyte na zajęciach realizowanych w ramach wspomagania. Nauczyciele podnieśli
indywidualnie swoje kompetencje, a jednocześnie ‒ w ramach rady pedagogicznej ‒ dzielili się
doświadczeniami, wzajemnie inspirowali do testowania nowych rozwiązań, wdrożeń oraz
wypracowania i uwspólniania nowych, innowacyjnych praktyk.
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Wspomaganie wpłynęło integrująco i rozwojowo na radę pedagogiczną, pomogło stworzyć zespół,
wypracować strategię funkcjonowania nowej, innowacyjnej placówki, skoncentrowanej na dobru
dziecka i jego integralnym rozwoju, a także wysoką jakościowo ofertę dydaktyczno-wychowawczą.
h p://przedszkole433.waw.pl/
Więcej informacji: pozycja 107 „Specyﬁka wspomagania nowo powstałej placówki” - P. Wawer
h ps://www.ore.edu.pl/2017/12/wspomaganie-szkol-w-rozwoju-kompetencji-kluczowychuczniow-dobre-praktyki/

Dzień pluszowego
Dzieło współpracy

misia w Przedszkolu nr 433

Teatr rodziców
w Przedszkolu 433
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Przedszkole nr 175 – dzielnica WŁOCHY
Obszar wspomagania: WYCHOWAWCZY
Cele wspomagania: doskonalenie współpracy z rodzicami/opiekunami dotyczącej wspomagania
dzieci w kształtowaniu umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Nauczycielki doskonaliły współpracę z rodzicami dotyczącą wspomagania dzieci w kształtowaniu
umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej m.in. poprzez zorganizowanie „Szkoły rodziców”.

Udało się wypracować całą strategię działań zmierzających do przeprowadzenia I edycji Szkoły
Rodziców. Nauczycielki oraz dyrekcja były bardzo zaangażowane w całość organizacji wydarzenia.
Powołano liderów, ustalono tematykę spotkań. Dokonano szczegółowej analizy zaproponowanych
tematów. 21.11.2019 r. w Przedszkolu nr 175 odbyła się I Szkoła Rodziców.
Dzięki sponsorom udało się zorganizować słodki poczęstunek oraz atrakcyjne nagrody dla dzieci.
Warsztaty odbywały się w dwóch grupach. Grupa I "Sensoryczne aspiracje i inne wariacje.
Rola Rodzica w kształtowaniu prawidłowego rozwoju zmysłów u dziecka". Grupa II
"Eksperymentalnie - Doświadczalnie. Jak pobudzić ciekawość świata u dziecka poprzez proste
eksperymenty i doświadczenia". Podczas warsztatów nauczycielki przekazały rodzicom mnóstwo
inspiracji i pomysłów, a wszystko w formie doskonałej zabawy.
h p://p175waw.szkolnastrona.pl/p,119,wydarzenia
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WARSZAWSKI MODEL WSPOMAGANIA
Przedszkole nr 219 – dzielnica URSUS
Obszar wspomagania: WYCHOWAWCZY
Cele wspomagania: wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie współpracy
z rodzicami/opiekunami mającej na celu wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności, które
są ważne w edukacji szkolnej. Założonym efektem było wdrożenie i poprowadzenie „Szkoły
Rodziców”, wspierającej i aktywizującej rodziców/opiekunów do realizacji działań wynikających
z programu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola.
Nauczycielki przedszkola nr 219 prowadziły trzy spotkania w ramach powołanej „Szkoły rodziców”.
W każdej edycji wzięło udział ponad 60 rodziców. Zajęcia prowadzone były w trzech grupach,
których tematy wynikały z analizy potrzeb rodziców/opiekunów, to oni mówili jakimi tematami są
zainteresowani i jaka forma zajęć ich interesuje.
Organizowanie „Szkoły Rodziców” jest wpisane jako cykliczne działanie w planie pracy przedszkola,
co świadczy o trwałości programu wspomagania.
h p://p219.waw.pl/wp-content/uploads/2018/11/plakat_patronat_dr.png
h p://p219.waw.pl/?p=11645
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DEKLARACJA WSTĘPNA ZAINTERESOWANIA UDZIAŁEM WE WSPOMAGANIU PLACÓWKI
W RAMACH WARSZAWSKIEGO MODELU WSPOMAGANIA

Nazwa i adres placówki:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dyrektora:..................................................................................................................
Telefon:..............................................................................................................................................
Adres e-mail:......................................................................................................................................
Dzielnica:...........................................................................................................................................

Wyrażam wstępne zainteresowanie udziałem w procesie wspomagania placówki, którą
reprezentuję.

......................................
podpis dyrektora
......................................
Pieczęć placówki

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, tel.: 22 628 67 64; 22 628 01 79, wcies@wcies.edu.pl; www.wcies.edu.pl
NIP 7010140522 REGON 141551564
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4

WARSZAWSKI MODEL WSPOMAGANIA W OPINII NAUCZYCIELI :
„Wartością wspomagania są ludzie, którzy je tworzą - doświadczyliśmy ogromnej otwartości,
wrażliwości i uważności skierowanej na nas (uczniów, rodziców, nauczycieli), na nasze potrzeby,
emocje, trudności; otrzymaliśmy zawsze profesjonalne i życzliwe wsparcie, nowe umiejętności,
doświadczenia!”
„Wspomaganie daje przestrzeń do rozwoju szkoły zgodnie z jej potrzebami”.
„Uczestnicząc w Warszawskim Modelu Wspomagania miałam możliwość szeroko spojrzeć na
zakres pracy pedagoga oraz rozwinąć wachlarz wykorzystywanych na co dzień form oddziaływania
dydaktycznego. Nieoceniona była również dla mnie szansa na nawiązanie nowych kontaktów
z prowadzącym zajęcia”.
„Udział w warsztatach wzbogacił mnie o nowe umiejętności. Dzięki nim wprowadziłam do własnych
zajęć różnorodne animacje, poznałam ciekawe zabawy, nauczyłam się tworzyć….Cykl spotkań
dotyczących ewaluacji pozwolił mi spojrzeć pod innym kątem na przeprowadzenie ewaluacji
wewnętrznej. Okazało się, że może ona być łatwa do wykonania, a dokumentowanie jej nie musi być
wielotomową encyklopedią”.
„Jakie korzyści przyniosło mi wspomaganie? Odpowiedzi: „pomoc we współpracy z rodzicami,
pomysły na zajęcia”, „wiedza”, „świadomość swoich zalet i tego, jak mogą się przydać w codziennej
pracy”, „lepsze relacje ze współpracownikami, wiedza o ich sposobie działania w grupie, nowe
formy pracy z dziećmi”, „satysfakcja, umiejętności, dobry warsztat pracy”, „podnoszenie
kwaliﬁkacji, wiedza, umiejętności, wzajemne poznanie się nauczycieli”, „wypracowałyśmy wiele
standardów regulujących pracę, poznałyśmy siebie wzajemnie”, „poszerzenie oferty, nowe metody,
zgranie zespołu”, „zgrany współpracujący zespół”, „rozwój placówki i zespołu”.

4 Cytowane wypowiedzi nauczycieli pochodzą z ankiet ewaluacyjnych.
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