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PARTNERZY  PROJEKTU 
Nasze przedszkole znalazło się w elitarnym gronie czterdziestu przedszkoli                                       

z  Unii Europejskiej                                                     nadzorowanych przez: 

 

- 10 przedszkoli z Grecji  

 

-  10 przedszkoli z Belgii  

 

- 10 przedszkoli z Portugalii      

 

 

- 10 przedszkoli z Polski  



GŁÓWNE CELE PROJEKTU UKIERUNKOWANE 

 NA PRACĘ NAUCZYCIELI 
 

Głównym osiągnięciem jest wzmocnienie nauczycieli, asystentów i koordynatorów 

poprzez:  

• Poszerzanie wiedzy na temat praw dzieci do partycypacji 

• Pozytywne postawy dotyczące projektowania, wdrażania i monitorowania praktyk 

promujących uczestnictwo dzieci 

• Umiejętność identyfikowania, projektowania, wdrażania i monitorowania praktyk, które 

zwiększają prawo dzieci do uczestnictwa 

• Umiejętność współpracy na wielu poziomach centrum ECE, w celu identyfikacji, 

wykorzystania i utrzymania zasobów indywidualnych i organizacyjnych potrzebnych do 

zwiększenia uczestnictwa dzieci 

 



Przedszkole 

Samorządowe nr 1                     

w Wieliszewie 

przystąpiło                               

do realizacji projektu 

PARTICIPA                                                                      

w okresie                       

listopad 2021- 

kwiecień 2022 

 



PRACA W PROJEKCIE 
•  Udział w projekcie stał się dla nas priorytetem - wymagał  od  nas  systematyczności, 

otwartości, czystości umysłu, wejrzenia  w głąb siebie, swoich przekonań, ewentualnej ich 

zmiany 

• W ramach projektu realizowaliśmy w wyznaczonym terminie określone harmonogramem  

zadania z kursu MOOC 

• Językiem komunikacji był język angielski i polski, dlatego wszystkie informacje                                   

i  materiały przygotowywane były w obu językach 

• Cele projektu osiągaliśmy poprzez zajęcia prowadzone przez nauczycielki, organizowanie 

uroczystości, warsztatów plastycznych, przyrodniczych, ekologicznych oraz wycieczek. 

• Pomocne w tych działaniach były i są nadal:  

-  materiały wypracowywane na  forum   MOOC 

-  wsparcie doradców  z Uniwersytetu Warszawskiego 

• Narzędziem, które pozwoliło nam poznać opinię nauczycieli na temat realizowanego projektu 

była ankieta ewaluacyjna stworzona przez dyrektora przedszkola  i  koordynatorów projektu 

 

 

 

 



NASZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA MODELU LUNDY  



PRAWA  DZIECKA 

W naszym przedszkolu co roku dzieci zapoznawane są ze swoimi prawami i obowiązkami.  

Wspólnie tworzone są kodeksy przedszkolaka.  

Bezpośredni udział dzieci w tworzeniu sprawia, że zasady są respektowane. 



PRZESTRZEŃ DO WYRAŻANIA POGLĄDÓW  



PRZESTRZEŃ DO WYRAŻANIA POGLĄDÓW  

NAUCZYCIELE TWORZYLI PRZYJAZNĄ  ATMOSFERĘ DO WYRAŻANIA PRZEZ DZIECI 

WŁASNYCH MYŚLI  ORAZ  ORGANIZOWALI PRZESTRZEŃ DO ZABAWY TWORZĄC KĄCIKI 

ZABAW 

 

 

„ W moim przypadku najwartościowszą metodą pracy  okazały  się  krótkie wywiady 

indywidualne z dziećmi oraz wywiady prowadzone w małych zespołach (fokusy).”    P. Beata 

„Dawać do zrozumienia dzieciom, że ich zdanie jest ważne w procesie podejmowania decyzji, 

pozwalać na swobodne wypowiedzi w trakcie rozmów i zabaw.”                                     P. Maria 

„Zachęcam dzieci do wypowiadania własnej opinii, przedstawienia swojego pomysłu, wyrażania 

własnych odczuć  i  wspominam, że inne dzieci już zabrały głos w tej sprawie.” 

 P. Ania  

„Wspólnie z dziećmi stworzyliśmy kącik teatralny. Dzieci same decydowały w jakie stroje chcą się 

przebrać i jaką rolę grać. Mogły korzystać i korzystają z kącika w każdej wolnej chwili.”                                                                    

                                                                                                                                              P. Maria 



PRZESTRZEŃ DO WYRAŻANIA POGLĄDÓW  

„Po rozmowie z dziećmi na temat dbałości o naszą salę przedszkolną, odkładaniu  zabawek po 

zakończonej zabawie na swoje miejsce. Po sugestiach dzieci przemeblowano salę, co 

spowodowało  powiększenie przestrzeni do zajęć dydaktycznych i zabaw.”               P. Natalia 



PRZESTRZEŃ DO WYRAŻANIA POGLĄDÓW  



PRZESTRZEŃ DO WYRAŻANIA POGLĄDÓW  



ODBIORCY  -  ZACHĘCANIE RODZICÓW  DO PROMOWANIA 

PARTYCYPACJI DZIECI 



ODBIORCY  -  ZACHĘCANIE RODZICÓW  DO PROMOWANIA 

PARTYCYPACJI DZIECI 

NAUCZYCIELE  PROMUJĄ PARTYCYPACJĘ DZIECI WŚRÓD  RODZICÓW POPRZEZ 
ANGAŻOWANIE ICH W ŻYCIE PRZEDSZKOLA:  

- Udział w pracach Rady Rodziców, która współorganizuje wycieczki, zajęcia dodatkowe,             

      imprezy i uroczystości, wzbogaca ofertę edukacyjną  

 

- Dostarczanie różnorodnych  materiałów na zajęcia edukacyjne 

 

- Wzbogacanie kącików zainteresowań  

 

- Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez spotkania z rodzicami reprezentujących różne 
zawody 

 



ODBIORCY  -  ZACHĘCANIE RODZICÓW  DO PROMOWANIA 

PARTYCYPACJI DZIECI 



ODBIORCY  -  ZACHĘCANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  DO 

PROMOWANIA PARTYCYPACJI DZIECI 



ODBIORCY  -  ZACHĘCANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  DO 

PROMOWANIA PARTYCYPACJI DZIECI 

NAUCZYCIELE  PROMUJĄ PARTYCYPACJĘ DZIECI W ŚRODOWISKU  LOKALNYM 

POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z: 

 

•  PANEM  WÓJTEM  I  URZĘDEM GMINY WIELISZEW,  TBS WIELISZEW, RADNYMI, 

SOŁECTWO WIELISZEW 

 

 •  STRAŻAKAMI, POLICJĄ, ŻOŁNIERZAMI 

 

•  INNYMI PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI  I  KULTURALNYMI (OŚRODEK KULTURY,                        

BIBLIOTEKA PUBLICZNA)  
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ODBIORCY  -  ZACHĘCANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DO 

PROMOWANIA PARTYCYPACJI DZIECI 

 

PAN PAWEŁ  KOWNACKI - WÓJT GMINY WIELISZEW jest zawsze otwarty na głosy                                

i potrzeby najmłodszych mieszkańców 

 

 

 

 



ODBIORCY  -  ZACHĘCANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I 

PRZEDSZKOLNEJ DO PROMOWANIA PARTYCYPACJI DZIECI 

 
 

PANI ANNA LIBERACKA- DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1                                  

W WIELISZEWIE – zawsze chętnie gości  dzieci w swoim gabinecie, a dzieci,  przejmując 

inicjatywę, zapraszają ją do wspólnej zabawy. Niejednokrotnie gabinet staje się dodatkową salą 

zabaw 



ODBIORCY  -  DLACZEGO WAŻNE JEST ZACHĘCANIE SPOŁECZNOŚCI 

PRZEDSZKOLNEJ DO PROMOWANIA PARTYCYPACJI DZIECI? 

 



ODBIORCY  -  DLACZEGO WAŻNE JEST ZACHĘCANIE SPOŁECZNOŚCI 

PRZEDSZKOLNEJ DO PROMOWANIA PARTYCYPACJI DZIECI? 

 
 

•   „Dorośli uczyli się, że współpraca z dziećmi może być niezwykle wartościowa – może 

uwolnić zupełnie nowe perspektywy (często zwrotne dla procesu), których dotychczas nie 

dostrzegali. Praca z dziećmi opierała się na zabawie, była wielowymiarowa i stała się 

źródłem energii. Dzieci dobrowolnie podejmowały decyzję o swoim udziale w procesie 

partycypacyjnym.”                                                                                                     P. Beata 

 

• „Rozmowa  z  dziećmi i uświadamianie im, że mogą wypowiedzieć się na określony 

temat”.                                                                                                                     P. Natalia 

 

• „Ponieważ dzieci spędzają bardzo dużo czasu w przedszkolu, które jest ważnym 

miejscem rozwoju. Dzieci wyrażają swoje myśli, poglądy i opinie”.                     P. Ania 

 

 

 



GŁOS – INFORMOWANIE I UŁATWIANIE DZIECIOM 

WYRAŻANIA POGLĄDÓW 



GŁOS – INFORMOWANIE I UŁATWIANIE DZIECIOM 

WYRAŻANIA POGLĄDÓW 

 

 

Nauczyciele  wspierają dzieci w swobodnym wyrażaniu myśli, opinii, poglądów: 

 

„ Informacje, jakie przekazuję dzieciom są zawsze dostosowane do ich poziomu. Stwarzam 

okazje umożliwiające dzieciom wybór zabaw, które je interesują, materiałów, z których 

tworzą prace plastyczne .”                                                                                             P. Ania 

 

„ Dzieci mają świadomość, że ich pomysły „idą wyżej”- do Pani dyrektor, wychowawcy czy 

do pani odpowiedzialnej za kuchnię, która doskonale wpisuje się w partycypację- mamy 

„wspaniałe piątki”, kiedy to przygotowywane są posiłki zaproponowane przez dzieci  i wtedy 

najlepiej widać efekt, że dzieci dały pomysł i zostały wysłuchane .”                             P .Asia 

 

„Dzieci mając możliwość wyrażania swoich opinii, wywierania wpływu i podejmowania 

decyzji  nabrały pewności  i wiary w siebie.”                                                              P. Magda 

 



GŁOS – INFORMOWANIE I UŁATWIANIE DZIECIOM 

WYRAŻANIA POGLĄDÓW 

 

 



GŁOS – INFORMOWANIE I UŁATWIANIE DZIECIOM 

WYRAŻANIA POGLĄDÓW 

 

 



GŁOS – INFORMOWANIE I UŁATWIANIE DZIECIOM 

WYRAŻANIA POGLĄDÓW 

 

 



WPŁYW  -  CZY PRZYJĘCIE PERSPEKTYWY PARTYCYPACYJNEJ 

SPRZYJA  REALIZACJI ZADAŃ  PRZEDSZKOLA? 

 

 

„ Tak, dzieci współdecydują o tym w jaki sposób mają byd prowadzone zajęcia w ramach obowiązującej 

podstawy programowej.”                                                                                                                                P. Maria 

„ Partycypacja pomaga w realizacji zadao przedszkola/podstawy programowej poprzez aktywne uczenie 

się przez dziecko, swobodne jego wypowiedzi  oraz jego udział i wpływ na działalnośd wspólnoty 

przedszkolnej.”                                                                                                                                                 P. Magda 

„ W wyniku udziału w procesach partycypacyjnych, dzieci miały okazję nauczyd się wielu nowych 

umiejętności, poszerzyd swoją wiedzę, zwiększyd poczucie pewności siebie oraz nabyd przekonanie, że ich 

poglądy mają znaczenie i są respektowane. Myślę, że partycypacja na swój sposób pomaga w realizacji 

zadao przedszkola. Daje możliwośd wyrażania swoich opinii, wywierania wpływu i podejmowania decyzji 

oraz powoduje wzrost pewności siebie i wiary w siebie. Sprawia rozwijanie nowych umiejętności, takich 

jak współpraca czy umiejętności komunikacyjne.  „                                                                                   P. Beata 

 

 



WPŁYW  -  CZY PRZYJĘCIE PERSPEKTYWY PARTYCYPACYJNEJ 

PRZESZKADZA W REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA?  

 

 
Według odpowiedzi osób ankietowanych partycypacja w żadnym stopniu nie przeszkadza 
w realizacji zadao przedszkola i podstawy programowej, jednak pojawiły się pewne 
bariery:  

„ Jedną z najistotniejszych barier był brak doświadczenia i umiejętności do prowadzenia 

procesów partycypacyjnych z udziałem dzieci u osób zarówno zarządzających takimi 

procesami, jak je realizujących oraz niewystarczająca wiedza dorosłych na temat możliwych 

form partycypacji dzieci. Warto też wspomnied o niezrozumieniu dzieci i dorosłych 

wynikających z odmienności ich światów (używanego języka, sposobów myślenia, zdolności 

poznawczych, zasobu doświadczeo i wiedzy) i przekonaniu dorosłych o braku kompetencji 

obywatelskich dzieci, braku racjonalnego myślenia czy umiejętności decydowania o sobie 

samym.”                                                                                                                        P. Beata 

 

 



WPŁYW  -  CZY PRZYJĘCIE PERSPEKTYWY PARTYCYPACYJNEJ 

PRZESZKADZA W REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA?  

 

 
„Podczas prowadzenia partycypacji w czasie pracy z dziedmi barierą jest fakt, że niektórzy 

dorośli nie dają możliwości dziecku wypowiedzenia się. Często dorosły uważa, że wie lepiej 

niż dziecko. Kolejną barierą jest kwestia braku świadomości przez dziecko tego, że może ono 

na jakiś temat zabrad głos i że ten głos zostanie wysłuchany.”                                       P. Magda 

 

„Bariery natury psychologicznej, przestrzennej. Niektóre dzieci nie czuły się komfortowo                        

w sytuacji dowolnego wyboru, nie chciały brad udziału w głosowaniach, nie podawały 

swoich pomysłów. Dodatkową barierą okazała się pandemia, która uniemożliwiła                                 

z rodzicami. ”                                                                                                                             P. Asia 

 

 

 



WPŁYW  -  CZY PRZYJĘCIE PERSPEKTYWY PARTYCYPACYJNEJ 

PRZESZKADZA W REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA?  

 

 
 
„ Partycypacja dzieci czasami jest ograniczona w realizacji zadao przedszkola  poprzez 
przyjmowanie przez dzieci z góry narzuconego zdania na określony temat.”          P.  Anna 
 
 
 
„Często ma się wrażenie w partycypacji , że jest coś niezgodne z rzeczywistością u  dzieci                       

w procesie edukacji - przykładem jest  zapis dotyczący niektórych przepisów w Konwencji                         

o prawach dziecka – dające dzieciom liczne prawa, bez gwarancji dbania o ich 

przestrzeganie, nie potrafimy ograniczyd się do braku kontroli dzieci, robimy to nagminnie 

czasami w sytuacjach gdy tego nie potrzebują.”                                                            P.  Magda 

                                                                                                                          

 

 

 



WSPÓŁPRACA  KADRY W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU                               



WSPÓŁPRACA  KADRY W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU                               

Współpraca opierała się na: 

-  Rozmowach opartych na wymianie własnych doświadczeo 

-  Analizowaniu modułów i testów MOOC 

-  Rozmowach o propozycjach zmian w przestrzeni przedszkolnej  (tworzenie kącików, dekoracji ) 

-  Przygotowaniu  ankiety ewaluacyjnej 

- Przygotowaniu prezentacji multimedialnej „Week of kindness” 

- Przygotowaniu prezentacji podsumowującej  wybranych zagadnieo  z projektu PARTICIPA 

 



WSPÓŁPRACA  KADRY W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU                               



 WIELKIE WYZWANIE  

„KĄCIKI ŚWIĄTECZNE” 
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 WIELKIE WYZWANIE 

„ŚCIEŻKA SENSORYCZNA”   



 WIELKIE WYZWANIE 
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„ŚCIEŻKA SENSORYCZNA”   



„ŚCIEŻKA SENSORYCZNA”   



PROJEKT BYŁ OKAZJĄ, BY NASZE  PRZEDSZKOLAKI 

  

♣ Dostrzegły możliwośd współdecydowania  o sprawach przedszkola na realnych 
przykładach,  którymi łatwo jest podzielid się z innymi - propozycje posiłków do 
jadłospisu, propozycje, jakie warzywa zasiad  na ścieżce sensorycznej 

♣ To także szansa do wspólnego świętowania europejskich świąt - Dnia Ziemi,                    
Dnia Dziecka 

♣ Mogły zaprezentowad swoje umiejętności plastyczne, kreatywnośd 
przygotowując  upominki dla rodziców z okazji świąt 

♣ Aktywnie brały udział współdecydując o wyłonieniu laureatów                                  
w konkursie „Zaczarowane Święta”  

♣ Aktywnie brały udział współdecydując o wyłonieniu laureatów                                    
w konkursie „Sensoryczna Zabawka Dydaktyczna”  

 



JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ DLA PRZEDSZKOLA Z FAKTU 

UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE?  

♣ Dał możliwośd porównania efektów własnej pracy i czerpania pomysłów w ramach 
wymiany doświadczeo i materiałów między nauczycielami 

♣ Realizacja projektu mobilizowała nauczycieli do twórczej pracy.  Zachęciła także                                 
do napisania własnych projektów edukacyjnych, tj. „Tydzieo życzliwości”- „Week of 
kindness” zaprezentowanego na forum w Waszyngtonie.  

♣ Dzięki włączeniu się do programu PARTICIPA kadra pedagogiczna doskonaliła również 
swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim oraz umiejętności korzystania 
z technologii komputerowej i informacyjnej 

♣ Wykonując zadania w kursie MOOC kadra pedagogiczna uzupełniła swoją 
dotychczasową wiedzę na temat partycypacji dzieci, pozyskiwała nowe źródła wiedzy                                   
na ten temat  

♣ Współpraca międzynarodowa to także doskonała promocja naszego przedszkola i  gminy 

  



SPREAD YOUR  

WINGS AND 

FLY AWAY 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


