
 

 

 

Podsumowanie warsztatów  

Scenariusze zajęć nad Wisłą Warszawską 

organizacja, przebieg oraz wyniki ankiet ewaluacyjnych 

 

 

Warsztaty odbyły się w dniach 10 oraz 17 marca 2018 roku w siedzibie Zarządu Zieleni 

m.st. Warszawy. Udział w nich wzięli nauczyciele klas I-III oraz edukatorzy przyrodniczy 

i animatorzy działań rekreacyjno-edukacyjnych nad Wisłą Warszawską. 

 

Chęć udziału w warsztatach zadeklarowało 20 osób, udział wzięło 9. Niski wskaźnik 

udziału mógł wynikać z braku przesyłania potwierdzenia zgłoszenia (nie 

przeprowadzone z przyczyn technicznych). 

 

 



Wyniki analizy ankiety ewaluacyjnej: 

We wszystkich odpowiedziach udzielonych na pytania 1. i 2. otrzymano maksymalną 

punktację w skali od 1 do 5. 

 

1. Jak ogólnie podobały się Pani/Panu zajęcia?  

2. Proszę ocenić zgodność poniższych stwierdzeń z rzeczywistością  

2.1. Prowadząca przekazała nowe treści i idee. 

2.2. Przekazane treści i idee miały związek z tematyką zajęć. 

2.3. Informacje przekazane zostały w sposób jasny i zrozumiały. 

2.4. Ilość informacji była odpowiednia.  

2.5. Tempo prowadzenia zajęć było właściwe. 

2.6. Prowadząca miała dobry kontakt z grupą. 

 

Odpowiedź na pytanie o czynny udział uczestników warsztatów jest pozytywna. 

Wszystkie osoby biorące udział w warsztatach chętnie angażowały się w proponowane 

gry i zabawy. Aktywnie udzielały się podczas pogadanek, wymieniając poglądy na 

poszczególne tematy i dzieląc się swoim doświadczeniem. 

 

3. Czy czynny udział osób biorących udział w warsztatach był  

w odpowiedniej ilości? 

nie, było go za mało  0% 

tak, były w odpowiedniej ilości 100% 

nie, było go za dużo 0% 
 

 

Bardzo budującą jest odpowiedź na pytanie o deklarowaną chęć wykorzystania 

poszczególnych elementów zajęć w swojej pracy. Tym samym cel warsztatów – 

zachęcenie i zmobilizowanie nauczycieli do przychodzenia z uczniami nad Wisłę 

Warszawską można uznać za osiągnięty. Nauczyciele w odpowiedzi na pytania otwarte 

oraz w po zakończeniu warsztatów wyrażali swój entuzjazm, mówiąc, że czują się 

zainspirowani do prowadzenia zajęć przyrodniczych nad Wisłą Warszawską. 

 



4. Czy ma Pani/Pan zamiar wykorzystać niektóre elementy zajęć 

w swojej pracy? 

tak  

nie wiem 

nie 

  100% 

0% 

0% 
 

 

Wszyscy biorący udział w warsztatach poleciliby je innym. Jest to wskazówka, że tego 

typu ofert dla nauczycieli i edukatorów jest zbyt mało, i że warto byłoby organizować 

je częściej lub w większym wymierzę godzin. 

 

5. Czy poleciłaby Pani te zajecie innym nauczycielom? 

tak  

nie wiem 

nie 

  100% 

0% 

0% 
 

 

Pytania otwarte zawsze, choć czasem trudne w interpretacji, dają najbardziej 

pogłębione, jakościowe dane. Na poniższe pytanie otrzymano informację zwrotną, ze 

właściwie warsztaty przeprowadzone były w znakomity sposób. Jedna z osób 

zasugerowała, że mogłyby one odbyć się w terenie 

6. Gdyby Pani/Pan sama przeprowadzała takie zajęcia, co zrobiłaby Pani/Pan inaczej? 

 

 

7. Proszę napisać, co podczas zajęć, podobało się Pani/Panu najbardziej. 

.Uczestnikom warsztatów najbardziej podobały się propozycje gier i zabaw 

edukacyjnych, które można przeprowadzić nad Wisłą, 

„opowieści o zwierzętach” 

„duża wiedza, łatwość wypowiadania się i duża otwartość prowadzącej” 

„możliwość podzielenie się swoimi doświadczeniami” 

„interesujące matriały” 

  

8. Proszę napisać, co podobało się Pani/Panu najmniej lub wcale. 

Nie wymieniono rzeczy, które się nie podobały. 



Wyniki analizy arkuszy zgłoszeniowych 

Zakres tematyczny Scenariuszy zajęć o Wiśle wydany przez WisłęWarszawską.pl prawie 

w całości pokrywa się z tym, co osoby zgłaszających się na warsztaty uważają za 

najbardziej istotne i ciekawe nad Wisłą. Jest więc narzędziem odpowiadającym na 

potrzeby i oczekiwania nauczycieli i edukatorów. Należy jednak ciagle poszerzać i 

udoskonalać ofertę edukacyjną, aby zapewnić aktualną i rzetelną wiedzę. W pytaniu o 

to, które z zagadnień jest najbardziej interesującym otrzymano następujące wyniki 

(gdzie 1 oznacza najmniej, a 3 najbardziej interesujący): 
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Awifauna Wisły w Warszawie: biologia gatunków 
ptaków, które można tu obserwować
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Ślady i tropy zwierząt, jak je odnaleźć i rozpoznawać



 

 

 

Podsumowanie 

Scenariusz i realizacja warsztatów przebiegły pomyślnie i zakończyły się sukcesem. 

Jedynym mankamentem była niewielka liczba osób, które wzięły udział w warsztatach. 

Jednak praca w kameralnym gronie dała bardzo pozytywny wynik. Pozwoliła na 

swobodą wymianę myśli i spostrzeżeń, indywidualnych doświadczeń każdego z 

uczestników warsztatów. 
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Ciekawe rośliny jadalne rosnące nad Wisłą
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Rozpoznawanie drzew, krzewów i roślin zielnych lasu 
łęgowego


