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Sprawozdanie  koordynatora sieci współpracy i samokształcenia 

za okres IX-XII 2016 

W październiku przeprowadzono rekrutację 18 nauczycieli (17K, 1M) z 9 przedszkoli 

do Sieci Współpracy i Samokształcenia. Rekrutacja uwzględniła politykę równości szans, 

równy dostęp do udziału w procesie doskonalenia kobiet i mężczyzn. Uczestniczki i uczestnik 

sieci podpisali deklaracje uczestnictwa w projekcie i oświadczenia. 

Koordynator sieci opracował m.in.: listy obecności na spotkaniach, ankietę 

predyspozycji i motywacji (wstępną i końcową); ankiety ewaluacyjne pracy sieci, ankietę 

ewaluacyjną szkoleń; kwestionariusz diagnozy potrzeb. Na podstawie diagnozy dokonano 

analizy potrzeb, a wnioski przedstawiono na pierwszym spotkaniu.  

W ramach pracy sieci w okresie rozliczeniowym odbyły się 2 spotkania - konsultacje 

grupowe  (2x2h) oraz 30h konsultacji indywidulanych z uczestnikami sieci (10h/m-c). 

Przedstawiono i omówiono zagadnienia dotyczące idei Sieci Współpracy 

i Samokształcenia dokonano wyboru priorytetowych obszarów doskonalenia, omówiono 

kompetencje kluczowe.  

Wypracowano tematykę spotkań z ekspertem: 

1. Nowości w zakresie stosowania technologii komunikacyjno-informatycznych w nauczaniu 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Innowacyjne metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. 

3. Gry i zabawy rozwijające kreatywność i wyobraźnie dziecka w wieku przedszkolnym. 

4. Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka w przedszkolu i w szkole 

z wykorzystaniem gier i zabaw „matematyczne rozgrywki”. 

Opracowano plan oraz harmonogram pracy sieci. Zarówno kobiety jak i mężczyzna mieli 

równy wpływ na wybór tematyki, ustalanie harmonogramu. 

Celem spotkań było również wspieranie i doradztwo w zakresie wdrażania programów 

zajęć dodatkowych oraz stosowanych metod i form  pracy. W trakcie spotkań uczestnicy 

dzielili się pomysłami na prowadzenie ciekawych zajęć dodatkowych, przedyskutowywali 

pojawiające się problemy oraz wspólnie szukali sposobów rozwiązania powstałych trudności.  

Koordynator pozostawał w ciągłym kontakcie z uczestnikami sieci: konsultacje 

indywidualne (min. 1h/miesiąc/placówka), kontakty drogą elektroniczną oraz kontakty 

telefoniczne. Na bieżąco wymieniał się informacjami dotyczącymi prowadzenia zajęć 

dodatkowych w placówkach, pojawiającymi się trudnościami, jak również pozytywnymi 

aspektami realizacji projektu. Uczestnicy, jak i uczestniczki sieci mieli równy wpływ na 

podejmowanie decyzji w czasie ćwiczeń warsztatowych i dyskusji. Podczas spotkań miał 

miejsce niestereotypowy przekaz wiedzy na temat roli kobiet i mężczyzn w kontekście 

omawianych zagadnień problemowych w ramach sieci. Zarówno 
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uczestnik jak i uczestniczki aktywnie brali udział w dyskusji, wymieniali się spostrzeżeniami, 

doświadczeniami, podczas warsztatów wspólnie wypracowywali materiały dydaktyczne.  

 Uwzględniona została równość szans – nie tylko w kategoriach płci. Wiedza 

przekazywana była niezależnie od stereotypów płci, wieku, miejsca zamieszkania (miasto, 

wieś) przekonań czy wyznania, a ćwiczenia do wykorzystania w pracy dobrane w taki sposób, 

by nie utrwalać wizerunków kobiet i mężczyzn, w tradycyjnych rolach i zawodach. 

Kształtowane były partnerskie, opierające się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych 

praw i obowiązków relacje między uczestnikami. Spotkania sieci odbyły się w sali 

szkoleniowej wyposażonej w sprzęt nagłaśniający zakupiony ze środków EFS w ramach 

perspektywy 2009-2013. 

Drogą  elektroniczną dzielono się materiałami dydaktycznymi, które mogą być 

wykorzystane do realizacji zajęć dodatkowych. Zarówno mężczyzna jak i kobiety miały 

wpływ na treści i formę zamieszczanych dokumentów, wymieniali się spostrzeżeniami i 

uwagami. 

Cele i zadania, które zostały zaplanowane w planie pracy sieci w okresie 

rozliczeniowym zostały osiągnięte i zrealizowane. 

         Marzena Skrodzka 
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