SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCEGO REALIZACJĘ
PROGRAMU „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”.
Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” zwiększyła zainteresowanie nauczycieli
psychologią dziecka. Od 3 lat program „ Przyjaciele Zippiego” jest realizowany na terenie
województwa małopolskiego. Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie w ramach
umowy z CMPPP w Warszawie upowszechnia i wdraŜa program z zakresu promocji
zdrowia psychicznego.
W realizacji programu Przyjaciele Zippiego w roku szkolnym 2006/2007 wzięło udział
10 placówek ( 9 PP i 1 SP ), 221 dzieci, 5 lat – 52, 6 lat – 169, nauczycieli 19. W roku szkolnym
2007/2008 program realizowało 12 przedszkoli (13 oddziałów), 307 dzieci, 4 lat - 7, 5 lat –
134, 6 lat - 166, nauczycieli 24. W minionym roku szkolny 2008/2009 do realizacji programu
przystąpiło 8 placówek – 11oddziałów (5 PP i 3 SP), 244 dzieci,5 lat – 45, 6 lat – 80, 7 lat – 46, 8
lat- 38, 9 lat – 35, nauczycieli 18.
W dniu 8 czerwca 2009 r. w Przedszkolu Publicznym nr 32 w Tarnowie odbyło się
coroczne podsumowanie dla realizatorów programu. W spotkaniu uczestniczyła grupa
nauczycieli realizatorów programu, którzy w poprzednich latach i tym roku szkolnym
realizowali program z dziećmi. Byli to przede wszystkim nauczyciele przedszkoli, szkół
podstawowych, dyrektorzy przedszkoli, pedagodzy szkolni. W spotkaniu wzięła równieŜ
udział Pani Barbara Dagmara Niziołek dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji
w

Tarnowie,

Pani

Helena

Jasińska

wizytator

Kuratorium

Oświaty

w

Krakowie,

Pani Lidia Hytroś dyrektor Przedszkola Publicznego 32 w Tarnowie. Kolorowo, wesoło
i świątecznie było w tym dniu w przedszkolu, dzieci z wdziękiem zatańczyły i zaśpiewały
piosenki. Występy dzieci stanowiły oryginalne dopełnienie wystroju budując niezwykłą
atmosferę.
Trener programu GraŜyna Skrzekucka na początku spotkania zdała relację
z udziału w Seminarium dla trenerów programu w Białobrzegach k/Warszawy, podzieliła się
indywidualną

refleksją

z

odbytych

wizyt

monitorujących.

Uczestnicy

z

duŜym

zainteresowaniem obejrzeli prezentację. Podczas seminarium było takŜe miejsce na cenną
dla wszystkich uczestników wymianę doświadczeń, dyskutowano o sposobach wzbogacenia
zajęć „Przyjaciele Zippiego” róŜnorodnymi formami pracy oraz o nowych inicjatywach,
pomysłach i elementach dodanych do programu. We wszystkich grupach realizujących
program zauwaŜono zmniejszenie się liczby zachowań agresywnych oraz śmielsze próby
rozwiązywania problemów po dokładnej ich analizie przez dzieci. Umiejętności te dzieci
stosowały nie tylko podczas zajęć w ramach programu, ale podczas całego pobytu
w przedszkolu i poza jego obszarem. Z rozmów przeprowadzonych z rodzicami dzieci
wynika, Ŝe stały się one bardziej wraŜliwe na potrzeby innych. Badania wykazały, Ŝe dzieci
uczęszczające w programie wykazywały się większymi umiejętnościami współpracy,

asertywności, samokontroli i empatii. Nauczycielki zwróciły teŜ uwagę na korzyści jakie
program przyniósł im samym w doskonaleniu warsztatu pracy i Ŝyciu osobistym.
Dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie pani Barbara Dagmara
Niziołek

wręczyła

certyfikaty

realizatorom

programu.

Gratulowała

nauczycielom

osiągnięć i sukcesów w programie, wyraŜając nadzieję ten nowy rok szkolny będzie dla
wszystkich nauczycieli owocny w nowe wyzwania i satysfakcję z wykonywanych trudnych,
ale bardzo istotnych zadań.
Program „Przyjaciele Zippiego” wzbudza duŜe zainteresowanie wielu nauczycieli ze
szkół podstawowych i przedszkoli. Do udziału w realizacji programu juŜ w IV edycji
przygotowuje się kolejna grupa chętnych nauczycieli. WciąŜ jeszcze moŜna przystąpić do
programu. Warsztaty odbędą się jesienią 2010 r.
Ponadto w nowym roku szkolnym 2009/2010 planuję zorganizowanie konferencji nt.
„WraŜliwa edukacja małego człowieka”, byłoby to zarazem spotkaniem realizatorów
programu, koordynatorów, grup Przyjaciół Zippiego. Zachęcamy osoby zainteresowane
programem oraz szkoleniami do bezpośredniego kontaktu

z trenerem, który pomaga,

udziela rad i wskazówek metodycznych.
GraŜyna Skrzekucka

Pozostałe zdjęcia z uroczystości znajdziecie Państwo na stronie
http://www.sce.pl/?strona=00680&galeria=00034

