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Poniższy materiał stanowi wyciąg z raportu ewaluacyjnego
przeprowadzonego po drugim półroczu realizacji projektu 
- od kwietnia 2022 do września 2022. 
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Stowarzyszenia "Dla Ziemi" pod adresem
https://dlaziemi.org/wlaczone-embraced/

Opracowanie: Magdalena Kawa 

Zdjęcia: Stowarzyszenie "Dla Ziemi" 

Projekt realizują: 



WARSZTATY TWÓRCZE
MAJ 2022 

Celem warsztatów prowadzonych przez Magdalenę Mach 
oraz Olgę Konik z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie było wspólne opracowanie koncepcji produktu, który
w przyszłości będzie wytwarzany przez Kobiecy Kolektyw
"Włączone". 



CO W TRAKCIE SPOTKANIA
PODOBAŁO CI SIĘ NAJBARDZIEJ? 
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CO BYŁO DLA CIEBIE NAJWIĘKSZYM
ZASKOCZENIEM/ODKRYCIEM

PODCZAS WARSZTATÓW? 

Uświadomienie sobie, że każda z nas ma jakieś zdolności,
które można odkryć;
Pokazanie jak długo trwa proces, w trakcie którego może
powstać coś nowego;
To, że udało nam się stworzyć „międzynarodową” grupę;
Pokazanie nam, jak bardzo jeden produkt może się różnić 

       w zależności od tego, kto jest jego odbiorcą. 



REFLEKSJE KOŃCOWE 
PO ZAKOŃCZENIU CYKLU SPOTKAŃ - 

OPINIE UCZESTNICZEK 
Przez te dni udało się połączyć pomysły w realny produkt, co
jest niesamowite, rozwijające i pobudzające. Niezależnie od
wieku, poglądów, patrzenia na świat, udało się nam
zintegrować i poszerzyć swoje horyzonty;

Spotkania pogłębiło nasze relacje z koleżankami z Łukowa. 

Było to super motywujące spotkanie. Pomogło mi ono
wykorzystać nasz potencjał, pokazało możliwości rozwoju
oraz dało szansę do kreatywnego myślenia i działania; 

Warsztat obudziły w nas kreatywność. Kobiecy kolektyw ma
moc! Każda z nas coś od siebie dorzuciła, dała trochę serca.
Dodatkowo było trochę zielarstwa i aromaterapii. Myślę, 

Warsztaty dały mi dużo do myślenia. Otworzyły w nas
kreatywność. Wspólnie dążyłyśmy do jednego celu;

Czas na warsztatach wykorzystałam na odkrycie w sobie
umiejętności kreatywnego działania; 

To był bardzo cenny, wspólny czas. Bardzo się cieszę, 

       To była wzorowa integracja!; 

       że w tworzonym produkcie jest potencjał!; 

        że możemy dalej działać i rozwijać nasze pomysły. 



Warsztaty były dla mnie ciekawym doświadczeniem
współpracy i współtworzenia z grupą kreatywnych kobiet.
Pomimo trudności udało się nam wypracować rozwiązanie; 

Dla mnie te dwa dni warsztatów były wyzwaniem. Bo nie
chodziło o to, żebym to ja coś zaprojektowała, ale dała grupie
narzędzia i umiejętności, poczucie, że one mogą oraz umieją
to zrobić. Niesamowite było obserwowanie jaki potencjał tkwi
w grupie, jak go wydobywać. To spotkanie było bardzo
inspirujące. Spotkałam się z kobietami, które są wrażliwe,
silne, różne, ale pełne wsparcia i otwartości na siebie. Jestem
szczęśliwa, że mogłam być częścią tej grupy, że moja praca
może być tak ukierunkowana. 

REFLEKSJE KOŃCOWE 
PO ZAKOŃCZENIU CYKLU SPOTKAŃ - 

OPINIE PROWADZĄCYCH



WARSZTATY Z PROMOCJI PRODUKTU
17 CZERWCA 2022 

Warsztaty, prowadzone przez Dagmarę Derdę, miały na celu
zapoznanie uczestniczek z narzędziami online wykorzystywanymi
w promocji oraz przedstawienie ogólnych ram kampanii
promocyjnych. Wszystko po to, aby skutecznie promować
produkt tworzony w ramach projektu. 



Bardzo dobrze
100%

JAK OGÓLNIE OCENIASZ SPOTKANIE? 

Spotkanie było interesujące, ciekawe i przydatne; 
Spotkanie bardzo mi się podobało, wiele się nauczyłam; 
Dostałam wiele informacji; 
Dowiedziałam się dużo ciekawych informacji na temat
mediów społecznościowych; 
Bardzo ciekawe i przydatne informacje. 



WSKAŻ MOCNE STRONY SZKOLENIA

Praktyczne informacje i pomysły, otwartość; 
Konkretne, rzeczowe i trafione treści; 
Możliwość wspólnej pracy; 
Duża wiedza trenerki; 
Dużo informacji dotyczących promocji produktu. 



Bardzo wysoko
100%

JAK OCENIASZ SPOSÓB
PROWADZENIA WARSZTATÓW 

PRZEZ TRENERKĘ? 

Profesjonalna i dobra organizacja pracy, trenerka przekazała
nam dużo informacji; 
Prowadząca była komunikatywna i rzeczowa; 
Trenerka jest profesjonalistką!; 
Prowadząca przedstawiała nam dużo prezentacji, miała wiele
przygotowanych przykładów. 



CO BYŁO DLA CIEBIE
NAJCENNIEJSZE?

CO ZABIERASZ ZE SOBĄ?
 

Poznałam nowe aplikacje, 

Wiedzę na temat 

Wszystkie informacje na temat 

Informacje o Instagramie; 
Całą przekazaną nam wiedzę. 

       z których będę korzystała; 

       rozpowszechniania własnych 
       produktów i pomysłów; 

       promocji; 



KURS TRENERSKI

Kurs trenerski prowadzony przez Agnieszkę Szelągowską 
z Fundacji Szkoła Liderów adresowany był do osób 
w różnym stopniu związanych ze Stowarzyszeniem "Dla Ziemi".
Jego celem było wzmocnienie kompetencji zespołu 
oraz przygotowanie osób bez doświadczenia trenerskiego, 
do rozpoczęcia działalności szkoleniowej. 



Tak
100%

CZY UWAŻASZ, ŻE KURS TRENERSKI
BYŁ DLA CIEBIE PRZYDATNY? 

Dowiedziałam się wielu nowych rzeczy, uświadomiłam sobie,
że wiele wiem i potrafię. Mogłam obserwować, jak Agnieszka
[trenerka] prowadzi szkolenia, jaką jest trenerką i uczyć się od
niej. Była bardzo duża przestrzeń do rozmów i super
atmosfera; 
Jest to wiedza na temat prowadzenia zajęć prospołecznych,
ale też ogólna na tyle, że warta zastosowania w innych
obszarach; 
Szkolenie trenerskie to cenna wiedza merytoryczna i dużo
praktycznych ćwiczeń. Podniosłam swoje kwalifikacje i będę
mogła udoskonalać swoją trenerską pracę; 
Szkolenie pozwoliło mi skupić się na swoich umiejętnościach.
Pozwoliło przyjrzeć się narzędziom, jakie posiadam i poznać
wiele nowych. Pozwoliło na refleksję i autorefleksję; 



Wzmocniłam swoje kompetencje w zakresie prowadzenia
procesu grupowego, komunikacji z grupą. Bardzo cenne było
poznanie funkcji facylitatorki, a struktura cyklu Kolba przydaje
mi się na zajęciach i warsztatach, które prowadzę na co dzień; 
Dzięki kursowi poznałam różne metody konstruowania oraz
prowadzenia szkoleń, które mogę zastosować w ramach
własnych zajęć, miałam także możliwość ich przećwiczenia.
Zyskałam bazę, na której mogę budować własne szkolenia; 
Kurs wyposażył mnie w nowe narzędzia i wiedzę, którą mogłam
utrwalić poprzez doświadczenie. 

 

CZY UWAŻASZ, ŻE KURS TRENERSKI
BYŁ DLA CIEBIE PRZYDATNY? 



Osoba prowadząca i jej wrażliwość oraz reagowanie 

Osobowość prowadzącej; 
Prowadząca, atmosfera, warunki; 
Uczestniczki i kompetencje prowadzącej; 
Najmocniejszą stroną szkolenia, oprócz wkładu merytorycznego,
był sposób prowadzenia [kursu] przez trenerkę dostosowany 

Wysokie kompetencje trenerki prowadzącej szkolenie, otwarta 

Wiedza podana w usystematyzowany i przystępny sposób oraz
możliwość przełożenia jej na praktykę w bezpiecznej i przyjaznej
atmosferze. Dużo przestrzeni na pytania i refleksję; 
Cudowna atmosfera; 
Praca w różnorodnej grupie, wiedza ekspercka przestawiana
uczestniczkom za pomocą ciekawych narzędzi. 

        na pojawiające się zmiany; 

       do potrzeb Stowarzyszenia i poszczególnych osób; 

        i sprzyjająca rozwojowi grupa; 

 

CO BYŁO MOCNĄ STRONĄ
SZKOLENIA? 



Rozłożenie spotkań z długimi przerwami, co nie ułatwiało
ugruntowaniu się wiedzy; 
Czas – był to okres bardzo intensywnej pracy i dodatkowe
szkolenia w weekendy były dla mnie bardzo uciążliwe; 
Szkolenie było za krótkie; 
Trudno mi było ugruntować tę wiedzę.

CO BYŁO SŁABĄ STRONĄ SZKOLENIA? 



Bardzo wysoko
100%

JAK OCENIASZ KOMPETENCJE OSOBY
PROWADZĄCEJ? 

JAK OCENIASZ ORGANIZACJĘ KURSU? 

Bardzo wysoko
88.9%

Wysoko 
11.1%



Przed kursem Po kursie 

0 1 2 3 4 5

Osoba nr 1 

Osoba nr 2 

Osoba nr 3 

Osoba nr 4 

Osoba nr 5 

Osoba nr 6  

Osoba nr 7  

Osoba nr 8  

Osoba nr 9  

JAK OCENIASZ SWOJE KOMPETENCJE
TRENERSKIE - PRZED KURSEM 

I PO JEGO ZAKOŃCZENIU? 

Legenda:
5 - bardzo wysoko 
4 - wysoko 
3 - średnio 
2 - nisko 
1 - bardzo nisko 



W roku akademickim 2021/2022 grupa osób studiujących
filologię polską z przygotowaniem do nauczania języka polskiego
jako obcego brała udział w praktykach studenckich. Polegały
one na prowadzeniu zajęć z języka polskiego online dla dzieci 
w wieku szkolnym mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców
w Łukowie. 

W ewaluacji po zakończeniu kursu wzięły udział zarówno osoby
uczące, jak i nauczane dzieci. W raporcie w pierwszej kolejności
przedstawiamy wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród osób
udzielających lekcji, w drugiej - dzieci biorących udział 
w zajęciach. 

LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO ONLINE



Współpraca działała na zasadzie uzupełniania się, zawsze
ktoś czuwał nad kimś, kto zapomniał lub miał jakiś problem.
Komunikacja była bardzo sprawna;
Kontakt z opiekunką był szybki i bezproblemowy. Szybko
udawało się rozwiązać pojawiające się problemy; 
Zajęcia te były bardzo potrzebne dzieciom. Pozwalały 

Występowały problemy z połączeniem internetowym; 
Zdarzały się przypadki, kiedy dziecko nie pojawiało się 

       na korektę i doskonalenie umiejętności w drugim języku; 

       na zajęciach bez żadnego uprzedzenia. 

Wysoko 
57.9%

Średnio
39.5%

Bardzo wysoko
2.6%

JAK OGÓLNIE OCENIA PAN/PANI
ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ ONLINE?



JAKIE TO BYŁY
PROBLEMY/WYZWANIA?

Problemy techniczne - 16 wskazań; 
Problemy organizacyjne - 4 wskazania; 
Spóźnianie się dzieci na zajęcia/opuszczanie zajęć - 

Brak kompetencji do prowadzenia zajęć - 1 wskazanie;
Brak możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej - 

Niechęć dziecka do nauki - 1 wskazanie. 

       3 wskazania; 

       1 wskazanie; 

CZY PROWADZĄC ZAJĘCIA
NAPOTKAŁ/A PAN/PANI JAKIEŚ

PROBLEMY/WYZWANIA?

Tak
68.4%

Nie
31.6%



Tak
92.1%

Trudno powiedzieć 
5.3%

CZY UWAŻA PAN/PANI, ŻE WSPARCIE ASYSTENTKI,
KTÓRA CZUWAŁA NAD ZAJĘCIAMI BYŁA POMOCNA?

CZY JEST COŚ PANI/PANA ZDANIEM, CO POWINNO
BYĆ DODANE/ZMIENIONE W PRZYSZŁOŚCI, ABY

USPRAWNIĆ PROWADZENIE TAKICH ZAJĘĆ?

Tak
57.9%

Nie
21.1%

Trudno powiedzieć 
21.1%



Zapewnienie lepszego sprzętu/dostępu do Internetu  - 

Większe wsparcie studentów/studentek przed rozpoczęciem
praktyk - 4 wskazania; 
Lepsza organizacja przestrzeni - 3 wskazania; 
Rodzice powinni bardziej mobilizować dzieci do brania udziału
w zajęciach - 2 wskazania; 
Bardziej dogodny czas prowadzenia zajęć  - 1 wskazanie;
Organizacja zajęć tylko dla chętnych dzieci - 1 wskazanie.  

       11 wskazań;

 

CO PANI/PANA ZDANIEM POWINNO
BYĆ ZMIENIONE/POPRAWIONE?



Chłopiec poznał nowe słowa i stał się bardziej komunikatywny
na naszych lekcjach; 
Wydaje mi się, że udało mi się przygotować uczennicę do
egzaminu ośmioklasisty. Dziewczynka nauczyła się analizować
teksty, odszukiwać właściwe odpowiedzi; 
Na każdych zajęciach razem z koleżanką bardzo zwracałyśmy
uwagę na to, aby chłopiec dużo mówił i czytał. Zostało
wprowadzone słownictwo z wielu pól semantycznych. 

Trudno mi powiedzieć, choć myślę, że na pewno dziecko
rozwinęło się w umiejętności mówienia i rozmawiania;
Dziecko nie zawsze chętnie współpracowało, więc nie wiem 

       Z każdymi zajęciami chłopiec coraz lepiej sobie radził; 

       na ile nauczyło się nowych treści. 

CZY UWAŻA PAN/PANI, ŻE DZIĘKI
PANA/PANI ZAJĘCIOM POZIOM

ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO
NAUCZANEJ OSOBY ZWIĘKSZYŁ SIĘ?

Tak
73.7%

Trudno powiedzieć 
21.1%

Nie
5.3%



Było to bardzo rozwijające doświadczenie, które dawało wiele
satysfakcji. Dodatkowo mogliśmy się otworzyć na drugiego
człowieka i jego kulturę;
Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Satysfakcja jest
ogromna, jeśli zauważalne są u dziecka znaczne postępy. Takie
zajęcia dają radość nauczycielowi i uczniowi; 
Prowadzenie takich zajęć wymaga dużo cierpliwości oraz 
 kreatywności, ale daje dużą satysfakcję, gdy widzi się rozwój
ucznia;
Prowadzenie lekcji zdalnych było dla mnie dużym wyzwaniem.
Ciężko było zaplanować i stworzyć konspekt na tyle atrakcyjny,
żeby zainteresował dziecko, które cały dzień miało lekcje. Myślę,
że takie praktyki w formie stacjonarnej byłyby dużo lepsze 

       i godne polecenia.

CZY POLECIŁ/A BY PAN/PANI
PROWADZENIE TAKICH ZAJĘĆ

SWOJEJ KOLEŻANCE/SWOJEMU
KOLEDZE?

Tak
71.1%

Trudno powiedzieć 
23.7%

Nie
5.3%



Możliwość pomocy. Wprowadzenie i usprawnienie konkretnych
zdolności językowych. Widok dziecka, które cieszy się, że potrafi
wykonywać zadania bez pomocy, rozumie reguły; 
To, jak chłopiec bardzo angażował się na każdej lekcji i czerpał
radość z nowo nabytej wiedzy; 
Możliwość samorozwoju i pomocy uczniowi; 
Zaangażowanie i chęci dziecka – bez tego lekcje szły opornie 

Najcenniejsza dla mnie była możliwość wykorzystania zdobytej
wiedzy podczas wykładów w praktyce oraz możliwość wcielenia
się w rolę nauczyciela i pracy z obcokrajowcem; 
Odkrycie innej kultury; 
Relacja, jaką udało mi się nawiązać z moją uczennicą. 

       i demotywowały obie strony do pracy;

 

CO BYŁO DLA PANI/PANA
NAJCENNIEJSZE/NAJWAŻNIEJSZE
PODCZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ?



Drogie Panie Nauczycielki! Na wstępie mojego listu chciałabym
bardzo Wam podziękować za poświęcony mi czas i rzeczom,
których się nauczyłam na tych zajęciach. Bardzo mi się podobało
na zajęciach to, że oprócz nauki jęz. Polskiego zapytaliście mnie 
z czym jeszcze mam problem. Była to historia, bardzo trudny dla
mnie przedmiot, z którego w szkole miała w większości 4. Ale dzięki
temu, że połączyliście naukę z jęz. Polskiego i z historii miałam 
na koniec roku szkolnego z historii 5, a z jęz. Polskiego też 5.
Dziękuję Wam również za uwzględnienie w tych zajęciach moje
marzenie, zainteresowanie – psa; 

Bardzo Wam dziękuję za te zajęcia, i rzeczy które mnie
nauczyłyście na nich. Bardzo mi się podobało na nich bajki które
mi włączaliście i też pytania dotyczące bajki na które
odpowiadałam. Dziękuję Wam za to że nauczyliście mnie zegarka,
z którym miała problemy w szkole; 

FRAGMENTY LISTÓW NAPISANYCH
PRZEZ DZIECI DO SWOICH

NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK


