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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówkach

oświatowo-wychowawczych i artystycznych przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację

pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.

2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie

z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

3. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

4. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

5. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu wartości edukacji.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy placówka spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Placówka może spełniać wymagania na poziomie podstawowym

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

 Badanie zostało zrealizowane w dniach 08-06-2016 - 15-06-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Helena Adamczewska, Jolanta Jaworska. Badaniem objęto 22 uczniów (ankieta i wywiad

grupowy), 25rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 17 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu

lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki

i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe

obszary działania placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki placówki

APP - Kwestionariusz ankiety dla pracowników pedagogicznych

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców 

AW - Kwestionariusz ankiety dla wychowanków 

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WPP - Scenariusz wywiadu grupowego z pracownikami pedagogicznymi

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WW - Scenariusz wywiadu grupowego z wychowankami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką placówki

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi 

SWZPPPO - Scenariusz wywiadu z pracownikiem pedagogicznym po obserwacji

WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego
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Obraz placówki

Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą od 1952 r. Jego

siedzibą jest zabytkowy obiekt. Bazę lokalową placówki stanowią pracownie, sala koncertowa, wystawowa oraz

pomieszczenia administracyjno–gospodarcze. Podstawowym celem jej działalności jest organizowanie zajęć

rozwijających uzdolnienia dzieci i młodzieży oraz organizowanie ich wolnego czasu. Zajęcia w Młodzieżowym

Domu Kultury prowadzą nauczyciele instruktorzy o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych i specjalistycznych.

Organizowane są one dla 530 uczestników w wieku od 3 do 19 lat. Odbywają się w 33 kołach zainteresowań

zgrupowanych w 5 pracowniach: muzycznej, wokalnej, tanecznej, plastycznej, teatralnej. "Akademia Malucha"

prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. W strukturze organizacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury

funkcjonuje biuro organizacji imprez kulturalno-oświatowych, przygotowujące i przeprowadzające liczne formy

aktywności artystycznej dla uczniów szkół miasta Jelenia Góra, powiatu i województwa. Są to: konkursy

plastyczne, graficzne, literackie, recytatorskie, poezji śpiewanej oraz przeglądy wokalne, taneczne, wystawy

prac plastycznych, spektakle teatralne i kabaretowe. Placówka organizuje też konkursy związane z edukacją

ekologiczną, patriotyczną, aktywnością fizyczną i szeroko pojętą profilaktyką. Oprócz stałych form zajęć,

realizowanych w sekcjach, przeprowadzane  są liczne imprezy otwarte, skierowane do środowiska lokalnego. Od

wielu lat w dniu 13 czerwca, z okazji Święta Placówek Wychowania Pozaszkolnego odbywa się tzw. "Antoniada".

Jest to cykl imprez, koncertów i zabaw dla przedszkoli i szkół miasta Jelenia Góra. MDK organizuje czas wolny

dzieci również w czasie ferii i wakacji w formie półkolonii i zimowisk. Z oferty programowej placówki korzystają

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Placówka współpracuje z wieloma

instytucjami o charakterze kulturotwórczym, wzbogacając i uatrakcyjniając w ten sposób ofertę swojej

działalności. Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze pełni niezwykle ważną rolę w środowisku lokalnym.

Szeroka formuła programowa oraz otwarcie na zmieniającą się rzeczywistość sprawiają, że placówka jest

pozytywnie postrzegana przez społeczność miasta. Jej oferta dostosowana jest do potrzeb środowiska. Dzięki

inicjatywie dyrektora i pracowników pedagogicznych oraz bardzo dobrej współpracy z rodzicami, szkołami

i instytucjami, MDK jest miejscem wielu interesujących wydarzeń i przedsięwzięć.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Młodzieżowy Dom Kultury
Patron

Typ placówki Młodzieżowy dom kultury

Miejscowość Jelenia Góra

Ulica Skłodowskiej

Numer 12

Kod pocztowy 58-500

Urząd pocztowy Jelenia Góra

Telefon 0756424460

Fax 0756424462

Www www.mdkjelonek.pl

Regon 00070813000000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 430

Oddziały 34

Nauczyciele pełnozatrudnieni 6.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 4.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 12.65

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 71.67

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Powiat Jelenia Góra

Gmina Jelenia Góra

Typ gminy gmina miejska



Młodzieżowy Dom Kultury 6/42

      

Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą
organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów

Poziom podstawowy:

Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe
wychowanków, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu podejmowanych działań.

W placówce monitoruje się osiągnięcia wychowanków.

Poziom wysoki:

Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana, a w razie potrzeby modyfikowana i realizowana we
współpracy z wychowankami i rodzicami. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki uwzględniają
opinie wychowanków w celu doskonalenia podejmowanych działań.

Działania podjęte w wyniku wdrażania wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do
rozwoju placówki.

W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi wychowanków.

Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia
korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Poziom podstawowy:

W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby oraz możliwości wychowanków w celu podejmowania
skutecznych działań wspierających ich rozwój.

Oferta placówki pozwala na realizację jej zadań, odpowiada potrzebom wychowanków i daje im możliwość
wyboru różnorodnych aktywności. Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i
chętnie w nich uczestniczą.

W placówce kształtuje się umiejętność spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań i
uzdolnień.

Poziom wysoki:

Wdrażane wnioski z diagnozy i analizy potrzeb oraz możliwości wychowanków zapewniają skuteczność działań
placówki i przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Oferta placówki jest
modyfikowana i wzbogacana, umożliwia wychowankom odkrywanie i rozwijanie ich zdolności.

W placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań.

Wychowankowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki.
Wychowankowie wykorzystują umiejętność uczenia się dla własnego rozwoju.

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Poziom podstawowy:

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb
wychowanków.

Działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Zasady postępowania i współżycia w placówce są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków,
nauczycieli i inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców.

W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność placówki.

Poziom wysoki:
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W placówce wspólnie z wychowankami i rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność
oraz, w razie potrzeb, modyfikuje.

W modyfikacjach biorą udział wychowankowie i rodzice.

Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Poziom podstawowy:

W placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie
podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie
te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.

Poziom wysoki:

Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.

Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na
rozwój wychowanków.

W placówce w sposób zaplanowany, systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
pozyskuje się i wykorzystuje informacje ze środowiska lokalnego, dotyczące jej oferty.

Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu wartości edukacji

Poziom podstawowy:

Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia klimatu sprzyjającego realizacji jej zadań i promowania idei
uczenia się przez całe życie.

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące rozwojowi placówki.

Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami i innymi osobami realizującymi
zadania placówki.

Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.

Poziom wysoki:

Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki w procesie
ewaluacji wewnętrznej.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują problemy, pomagają sobie
nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Placówka wykorzystuje informacje o efektach pracy z wychowankami do promowania realizowanych działań i
wartości edukacji.

Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki oraz, w
miarę możliwości, wychowanków i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.

Zarządzanie placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii.
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Wnioski

1. Działania placówki wynikające z realizacji koncepcji pracy, przyczyniają się do wszechstronnego

rozwoju wychowanków m.in. poprzez rozwijanie ich talentów i zainteresowań oraz umożliwiają

osiąganie przez nich sukcesów.

2. Placówka realizując koncepcję pracy z uwzględnieniem potrzeb wychowanków i ich rodziców oraz

środowiska lokalnego, buduje pozytywną płaszczyznę do dalszej współpracy.

3. Nauczyciele na bieżąco diagnozują i analizują potrzeby oraz osiągnięcia wychowanków,

co w efekcie przyczynia się do doskonalenia jakości pracy placówki.

4. Wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań podnosi atrakcyjność zajęć oraz wspomaga rozwój

artystyczny wychowanków.

5. Wszyscy pracownicy placówki dbają o zapewnienie wychowankom bezpiecznych warunków

pobytu oraz  budowania życzliwej i przyjaznej atmosfery. Zasady postępowania i zachowania

w placówce, wypracowane we współpracy z uczestnikami zajęć i ich rodzicami, oparte są

na obiektywizmie i otwartości na drugiego człowieka. Wychowankowie w pełni się z nimi

utożsamiają 

6. Wychowankowie i ich rodzice mają wpływ na sposób organizacji i realizacji zajęć  i działań

wychowawczych oraz na ich modyfikację.  

7. Placówka współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi i  jest pozytywnie postrzegana

w środowisku.

8. Sposób zarządzania placówką uwzględnia potrzeby wychowanków, środowiska lokalnego i odnosi

się do wniosków wynikających z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą

organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Koncepcja pracy Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze jest adekwatna do potrzeb

rozwojowych wychowanków oraz oczekiwań środowiska lokalnego. Działalność placówki jest

zgodna i spójna z założeniami koncepcji oraz ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb dzieci

i młodzieży. Pracownicy pedagogiczni na bieżąco analizują efektywność czasu spędzanego

w placówce przez wychowanków, współpracują ze sobą w realizacji zadań i modyfikacji

podejmowanych przedsięwzięć. Wnioski z prowadzonych badań mają wpływ na podnoszenie jakości

pracy, a prowadzone działania nowatorskie przyczyniają się do rozwijania talentów uczestników

zajęć oraz do osiągania przez nich wielu sukcesów osobistych. 

Obszar badania: Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą

potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania

środowiska lokalnego.

Placówka działa zgodnie z własną, przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, opracowaną

na podstawie rozpoznanych potrzeb wychowanków i środowiska lokalnego. 

Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze w swojej koncepcji pracy zakłada m. in.: kształcenie aktywności

i postawy twórczej dzieci i młodzieży, wspieranie zainteresowań i uzdolnień, tworzenie warunków do rozwoju

indywidualnego uczestników w różnych dziedzinach, w szczególności w sferze artystycznej i intelektualnej,

rozwój społeczny poprzez kształtowanie kultury osobistej, tolerancji i szacunku, wprowadzanie wychowanków

w świat kultury oraz przygotowanie do świadomego gospodarowania wolnym czasem. Oprócz działalności

edukacyjno-wychowawczej placówka zajmuje się również organizacją imprez kulturalno-oświatowych,

konkursów, przeglądów artystycznych (muzyczne, taneczne, wokalne), spektakli teatralnych i kabaretowych.

Koncepcja pracy dostosowana jest do warunków w jakich prowadzone są zajęcia, bazy lokalowej, kadry,

specyfiki placówki oraz potrzeb jej uczestników. Poszczególne zajęcia wynikają z potrzeb wyrażanych przez

różne podmioty. Ich wielość powoduje, że placówka jest znana i doceniana przez środowisko. Posiada swój

niepowtarzalny charakter głęboko wpisany w potrzeby środowiska lokalnego.

Koncepcja pracy, opracowana przez zespół nauczycieli we współpracy z wychowankami, rodzicami oraz

pracownikami niepedagogicznymi, wytycza kierunki jej działań, a także tworzy szansę rozwoju każdemu

wychowankowi, m. in. poprzez:

- przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,
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- zapewnienie dobrych, bezpiecznych przyjaznych warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych

i technicznych,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- inspirowanie do pogłębiania wiedzy,

- kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych,

- zapewnienie dobrze zorganizowanych, atrakcyjnych zajęć,

- wspieranie i promowanie uzdolnień artystycznych i intelektualnych dzieci i młodzieży.

Założenia te odpowiadają na potrzeby rozwojowe wychowanków, a realizowane są m.in. poprzez:

- zapewnienie bezpieczeństwa podczas przebywania w placówce,

- stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań i osiągania sukcesów poprzez udział w pracowniach i kołach,

- organizowanie czasu wolnego w okresie ferii i wakacji szczególnie dzieciom spędzającym ten czas w miejscu

zamieszkania,

- doposażanie pracowni w środki dydaktyczne (np. zakup instrumentów muzycznych),

- zapewnienie uczestnictwa w projektach i warsztatach teatralnych, artystycznych, obozach i wyjazdach

integracyjnych,

- prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie

zajęć artystycznych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa.

Wszyscy wychowankowie (12) są zadowoleni z odbywających się zajęć w placówce (wykres 2j) i sposobu ich

prowadzenia (wykres 1j). Rodzice uznali, że czas spędzony w placówce przez ich dzieci przyczynia się

do widocznego wzrostu nabywanych przez nich umiejętności, co powoduje, że osiągają wysokie lokaty

w konkursach, otrzymują lepsze oceny z przedmiotów artystycznych, są bardziej otwarte, chętniej współpracują

w grupie. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania: Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą

w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu podejmowanych działań.

Organizacja pracy w placówce sprzyja powszechnej współpracy wszystkich pracowników w zakresie

realizacji jej działań. 

Pracownicy pedagogiczni współpracują ze sobą podczas realizacji różnorodnych zadań placówki. Dzielą się swoją

wiedzą z innymi pracownikami podczas szkoleniowych rad pedagogicznych i spotkań warsztatowych. Dyrektor

i nauczyciele, podając przykłady współpracy podczas planowania i realizowania procesów edukacyjnych,

wymienili: dzielenie się doświadczeniami, rozwiązywanie problemów wychowawczych, udział w lekcjach

koleżeńskich i zajęciach otwartych, wspólne projektowanie i realizacja kalendarza imprez wewnętrznych

i imprez dla środowiska lokalnego, opracowywanie planów pracy, tworzenie wspólnych projektów artystycznych

w ramach organizacji zajęć (np. wokalno – tanecznych, muzyczno – teatralnych).

Obszar badania: W placówce monitoruje się osiągnięcia wychowanków.

W placówce wszyscy nauczyciele w sposób systemowy monitorują osiągnięcia wychowanków.

Nauczyciele deklarują różnorodne sposoby monitorowania osiągnięć wychowanków (wykres 1w). Wszyscy

uznali, że zbierają informacje zwrotne od uczestników zajęć i zadają pytania. Większość z nich stwarza

wychowankom możliwość zadawania pytań (6 z 7) oraz sprawdza, w jaki sposób wykonują zadania i czy

właściwie zrozumieli omawiane kwestie (5 z 7).

Zdaniem dyrektora osiągnięcia wychowanków monitorowane są poprzez: obserwację ich aktywności

i działalności na zajęciach stałych i okazjonalnych (koncerty, występy, wystawy), analizę bieżących wytworów

prac (np. plastycznych), rozmowy z wychowankami i ich rodzicami, wpisy na stronie internetowej placówki

i portalach społecznościowych, kronikę wycinków prasowych. Monitorowanie odbywa się również poprzez analizę

sukcesów w konkursach, koncertach i przeglądach, eksponowanie dyplomów, analizę sprawozdań

z przeprowadzonych imprez i sprawozdań semestralnych nauczycieli z działalności dydaktyczno-wychowawczej,

analizowanie informacji o sukcesach szkolnych wychowanków. Wyniki z monitorowania osiągnięć wychowanków

wykorzystywane są do wdrażania wychowanków do aktywności, wyzwalania ich kreatywności, modyfikowania

sposobu prowadzenia zajęć, poszerzania oferty edukacyjnej oraz do promowania ich uzdolnień w środowisku

lokalnym. 
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Wykres 1w

W wymaganiu "Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków

i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów" w odniesieniu do

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
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Obszar badania:  Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana, a w razie potrzeby

modyfikowana i realizowana we współpracy z wychowankami i rodzicami. Nauczyciele i inne

osoby realizujące zadania placówki uwzględniają opinie wychowanków w celu doskonalenia

podejmowanych działań. 

Wychowankowie i ich rodzice współpracują z nauczycielami w modyfikacji koncepcji pracy placówki

oraz doskonaleniu działań o charakterze wychowawczym, edukacyjnym i organizacyjnym. 

Zdaniem nauczycieli rodzice i wychowankowie uczestniczą w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy

placówki, np.: pomagają przy organizacji różnych przedsięwzięć, wyrażają opinie, składają propozycje,

uczestniczą w rozmowach z nauczycielami, wypełniają ankiety, korzystają z forum dyskusyjnego na stronie

internetowej. Wychowankowie stwierdzili, że mają wpływ na ustalanie tego, co w placówce uznaje się za

najważniejsze, zawsze mają możliwość porozmawiania, a nauczyciele są ich mentorami - osobami, z którymi

można podyskutować. Efekty są zawsze pozytywne, ponieważ traktuje się ich poważnie i robi wszystko, żeby

uwzględnić ich sugestie. W ankietach przyznali, że znają sposób, w jaki prowadzone są zajęcia (wykres 2j) oraz

zasady postępowania jakie obowiązują podczas zajęć (wykres 1j). Nauczyciele stwierdzili, że biorą pod uwagę

opinie swoich wychowanków planując działania placówki. Jako przykłady wielu konkretnych działań respondenci

(nauczyciele i wychowankowie) podali m.in.:

- tworzenie regulaminu pracowni i planu pracy,

- organizowanie imprez we własnych pracowniach (spotkania świąteczne, andrzejki, mikołajki) oraz uroczystości

środowiskowych, np.: „Antoniada”, „MDK – bez nudy”,

- dostosowanie godzin i dni zajęć do ich potrzeb,

- pisanie własnych scenariuszy, scenek, dialogów oraz przygotowywanie rekwizytów do spektakli teatralnych,

- wyszukiwanie odpowiedniej muzyki do spektakli, nagrywanie podkładów muzycznych oraz tworzenie własnych

aranżacji do utworów,

- fotograficzne dokumentowanie imprez, aktualizowanie strony internetowej.

Rodzice w ankietach przyznali, że wspólnie z nimi ustalane są najważniejsze kierunki działań placówki (wykres

3j). Jednocześnie potwierdzili opinie swoich dzieci przyznając, że znane są im zasady obowiązujące w placówce

(wykres 4j). W tym i poprzednim roku szkolnym, wspólnie z nimi były podejmowane decyzje dotyczące:

organizacji obozu letniego, konkursów i warsztatów artystycznych, zakupu strojów do ćwiczeń (pracownia

Capoeira), ustalania terminów i miejsc występów grupy teatralnej w przedszkolach i szkołach podstawowych

na terenie miasta, doposażenia pracowni (plastycznej, teatralnej, muzyki dawnej) oraz większego ich

zaangażowania podczas organizacji imprez i uroczystości. 



Młodzieżowy Dom Kultury 14/42

      

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania:  Działania podjęte w wyniku wdrażania wniosków z badań zewnętrznych i

wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju placówki. 

W placówce dokonuje się analizy skuteczności wykorzystania czasu spędzanego przez

wychowanków, pracy różnych pracowni i kół oraz efektywności przeprowadzania wspólnych

przedsięwzięć. 

Wśród działań wynikających z wniosków prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, respondenci (dyrektor

i nauczyciele) wymienili m.in.:

- poszerzenie formy pracy o nowe koła: np. Gapoeira,

- planowanie większej liczby konkursów i przeglądów pod kątem sprawdzenia umiejętności i możliwości

wychowanków,

- wykorzystanie organizacji pozarządowych do uatrakcyjnienia kalendarza imprez, np. Karkonoski Sejmik Osób

Niepełnosprawnych,

- zwiększenie współpracy ze szkołami i placówkami z terenu miasta i powiatu jeleniogórskiego.

Nauczyciele w wywiadzie deklarują, że na podstawie wyników prowadzonych badań wewnętrznych i analiz

dokonują modyfikacji programów, metod i form pracy,  intensyfikują komunikację i współpracę z rodzicami,

wprowadzają nowatorskie rozwiązania w pracy z dziećmi, w większym stopniu zwracają uwagę na aspekty

wychowawcze. 

Obszar badania:  W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi

wychowanków.

W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania, które umożliwiają wszechstronny rozwój

wychowanków, poszerzają ich wiedzę i umiejętności oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że pracownicy pedagogiczni wprowadzają do swojej pracy nowatorskie

rozwiązania dotyczące stosowania środków dydaktycznych (np. korzystanie z Internetu przy tworzeniu aranżacji

muzycznych, poszukiwania faksymiliów nutowych w opracowaniach dawnych mistrzów muzyki renesansowej,

baroku i średniowiecza), form pracy (teatralne: drama, widowiska, teatr cieni, teatr pacynek) oraz komunikacji

z wychowankami i ich rodzicami (np. Focebook, sms, skrzynka kontaktowa). Wśród wielu działań nowatorskich

na szczególne podkreślenie zasługuje:

- wprowadzenie wyjazdowych form warsztatowych tematycznych, np. plenery plastyczne, warsztaty muzyczne,

wokalne w oparciu o bazę noclegową i kadrę pedagogiczną innych placówek wychowania pozaszkolnego

na terenie kraju,

- organizacja Półkolonii letnich i Zimowisk stacjonarnych (warsztaty tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi

i przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki krajoznawcze),

- organizacja I Miejskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Przedszkoli w celu rozwijania artystycznych

talentów i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym,

- poszerzenie oferty placówki poprzez organizację konkursu plastycznego „Chopin – inspirator wyobraźni” oraz

akcji „Poznaj bliskiego sąsiada”.

Podejmowane działania innowacyjne pozwalają wychowankom podnieść samoocenę i uwierzyć w siebie. Uczą

kreatywności, asertywności, mobilizują do działania i pomagają zaistnieć im w środowisku. 
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Wymaganie:

Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia

korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Kadra pedagogiczna diagnozuje potrzeby i możliwości wychowanków oraz podejmuje skuteczne

działania wspierające ich rozwój. Realizowane działania są adekwatne do ich potrzeb. Możliwość

wyboru form aktywności pozytywnie wpływa na rozwój zainteresowań oraz uzdolnień dzieci

i młodzieży. Nauczyciele w sposób systemowy prowadzą działania mające na celu ocenę

skuteczności podejmowanych działań. Inicjatywy i pomysły uczestników zajęć są uwzględniane

w organizacji pracy placówki. 

Obszar badania:  W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby oraz możliwości

wychowanków w celu podejmowania skutecznych działań wspierających ich rozwój. 

Nauczyciele systematycznie prowadzą rozpoznania dotyczące możliwości i potrzeb wychowanków. 

W opinii dyrektora i pracowników pedagogicznych placówka rozpoznaje zdolności, możliwości i potrzeby

wychowanków. Odbywa się to poprzez:

- analizę frekwencji na zajęciach oraz podczas imprez i uroczystości,

- wymianę opinii między nauczycielami,

- obserwację pracy wychowanków podczas zajęć,

- analizę wytworów pracy twórczej (wiersze, scenariusze, prace plastyczne),

- obserwowanie uzdolnień,

- badanie osiągnięć dzieci i młodzieży w konkursach, przeglądach artystycznych i festiwalach,

- analizę przydatności posiadanych umiejętności,

- przeprowadzanie rozmów indywidualnych z wychowankami i ich rodzicami,

- utrzymywanie stałego kontaktu z absolwentami tej placówki. 
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Obszar badania:  Oferta placówki pozwala na realizację jej zadań, odpowiada potrzebom

wychowanków i daje im możliwość wyboru różnorodnych aktywności. Wychowankowie są

zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie w nich uczestniczą.

Działania podejmowane w placówce są adekwatne do potrzeb wychowanków. 

Zajęcia organizowane w placówce są dostosowane do potrzeb ich dzieci. Jednocześnie wszyscy (12) stwierdzili,

że ich dziecko zdecydowanie chętnie uczestniczy w zajęciach realizowanych w placówce. Z obserwacji zajęć

wynika, że wychowankowie są aktywni i zaangażowani. Sprzyja temu tworzona przez pracowników

pedagogicznych życzliwa atmosfera, częste stosowanie wzmocnień pozytywnych, wyrażanie wiary w możliwości

wychowanków, a także budowanie właściwych relacji nauczyciel – wychowanek. Uczestnicy zajęć czują się

swobodnie i bardzo chętnie biorą w nich udział. Nauczyciele wykorzystują atrakcyjne pomoce i środki

dydaktyczne, instrumenty muzyczne. Stwarzają im możliwość zaprezentowania własnych umiejętności

i osiągnięć. Zdaniem wszystkich ankietowanych rodziców (12), zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu

Kultury są dostosowane do potrzeb ich dzieci i dlatego chętnie w nich uczestniczą.  

Obszar badania:  W placówce kształtuje się umiejętność spędzania czasu wolnego oraz

rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Wszystkie podejmowane systemowo przez placówkę działania mają na celu rozwijanie

zainteresowań i uzdolnień wychowanków, a także kształtowanie umiejętności spędzania przez nich

wolnego czasu. 

Dyrektor i nauczyciele powiedzieli, że kształtują u wychowanków umiejętność spędzania wolnego czasu oraz

zachęcają ich do rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań. W rozmowach z wychowankami, nauczyciele

kładą duży nacisk na rozwijanie umiejętności komunikowania się i rozbudzanie ciekawości świata. W wolnym

czasie (poza zajęciami) wychowankowie chętnie włączają się w tworzenie dekoracji do inscenizacji teatralnych,

przygotowywanie wernisaży, układanie scenariuszy do przedstawień teatralnych. Pomagają w organizacji

wycieczek integracyjnych i imprez kulturalnych. Współorganizują spotkania z ciekawymi ludźmi, np.

z muzykami, aktorami. Wychowankowie zadeklarowali, że nauczyciele zawsze dają im wskazówki dotyczące

rozwijania talentów w swoim wolnym czasie, np. informują, gdzie są interesujące koncerty w mieście, jakie

przedstawienia teatralne i wystawy prac plastycznych warto obejrzeć. Jednocześnie poinformowali, że mają

bardzo dobry kontakt z nauczycielami, ponieważ zawsze wspierają ich działania oraz zachęcają

do współdziałania z innymi instytucjami kulturalno – oświatowymi (Jeleniogórskie Centrum Kultury, domy

kultury) działającymi na terenie miasta i powiatu.
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W wymaganiu "Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz

umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego" w odniesieniu

do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z diagnozy i analizy potrzeb oraz możliwości

wychowanków zapewniają skuteczność działań placówki i przyczyniają się do rozwoju

zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana,

umożliwia wychowankom odkrywanie i rozwijanie ich zdolności.

Działania placówki przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i zdolności wychowanków. 

Wszyscy wychowankowie (12) biorący udział w badaniu stwierdzili, że zajęcia, w których uczestniczą

przyczyniają się do rozwoju ich zainteresowań (wykres 1j). Powszechnie deklarują także, że na zajęciach

poznają nowe rzeczy, związane z tym, co ich interesuje (wykres 2j).  

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania: W placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań. 

Pracownicy placówki w sposób systemowy prowadzą działania mające na celu ocenę skuteczności

podejmowanych inicjatyw. 

W placówce skuteczność podejmowanych działań dokonywana jest poprzez: badanie osiągnięć wychowanków

w konkursach, przeglądach artystycznych i festiwalach, analizę frekwencji na zajęciach, zbieranie opinii

uczestników zajęć (rozmowy, ankiety), obserwowanie poziomu występów, analizowanie informacji zwrotnych

od rodziców.

Większość rodziców (10 z 12) podała, że często są pytani o ocenę działalności placówki, 2 z 12 stwierdziło,

że pytanie to kieruje się do nich zawsze (wykres 1j). Najczęściej pytani są o opinie dotyczące prowadzonych

zajęć, organizacji konkursów i warsztatów, wyjazdów na warsztaty oraz o stopień zadowolenia dzieci z udziału

w przedsięwzięciach organizowanych przez placówkę. Rodzice mają możliwość wyrażenia swojego zdania

na zebraniach z rodzicami, podczas bezpośrednich rozmów z nauczycielem, a także poprzez kontakt

telefoniczny, ankiety i maile. Wszyscy wychowankowie (12) biorący udział w ankietowaniu przyznali,

że "zdecydowanie" mają możliwość wyrażenia swojej opinii o zajęciach. 

Wykres 1j
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Obszar badania:  Wychowankowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego

rozwoju i rozwoju placówki. Wychowankowie wykorzystują umiejętność uczenia się dla

własnego rozwoju.

Uczestnicy zajęć inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. 

Pracownicy pedagogiczni stwarzają wychowankom okazje do realizacji ich pomysłów, np. wychowankowie

samodzielnie projektują stroje na występy, dokonują wyboru repertuaru, tańców i muzyki, układają

scenariusze, dokonują aranżacji utworów, wybierają konkursy (np. Konkurs Muzyki Filmowej) i warsztaty (np.

„Anima”, „Opole Artis”), w których chcą uczestniczyć. Ustalają przebieg imprez własnych (np. mikołajki,

andrzejki, spotkania integracyjne), promują placówkę poprzez proponowanie występów nie tylko w MDK,

ale także w swoich macierzystych szkołach. Mają możliwość wykonywania swobodnych prac plastycznych,

samodzielne prowadzenie stron na Facebooku, aktualizowanie strony internetowej placówki (zamieszczanie

informacji, zdjęć), a podczas zajęć zgłaszania swoich propozycji dotyczących wyboru tematyki zajęć.

Wychowankowie (11 z 12) w ankietach podali, że często i bardzo często na zajęciach robią rzeczy, które są ich

pomysłem (wykres 1j). 9 z 12 zgłaszało bardzo często i często pomysły dotyczące tego, co dzieje się

w placówce na zajęciach, natomiast 1 z 12 uczestników zadeklarował, że rzadko. Na pytanie dotyczące

zgłaszania własnych pomysłów (wykres 2j), 5 z 12 odpowiedziało, że czyni tak bardzo często, 4 z 12 - często, 1

z 12 - rzadko, natomiast 2 z 12 wskazało, że nigdy. Najczęściej pomysły dotyczyły, np.: organizacji występów,

komponowania piosenek, nagrywania płyt, koncertów, doboru technik plastycznych, doposażenia pracowni

w nowe pomoce, przygotowywania do udziału w studiach artystycznych. Prawie wszyscy wychowankowie (11

z 12) wiedzą do kogo z nauczycieli mogą zwrócić się z pomysłem realizacji jakiegoś działania (wykres 3j).

Wychowankowie w wywiadzie zadeklarowali, że często ich pomysły są wykorzystywane. Podają podobne

przykłady jak nauczyciele. Ich propozycje dotyczyły również zorganizowania w placówce miejsca na posiłki,

wspólnych wyjść na koncerty i wystawy, udziału w imprezach miejskich. 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W placówce w sposób szczególny dba się o bezpieczeństwo oraz stwarza się przyjazne środowisko

dla rozwoju wychowanków. Uczestnicy zajęć mają bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa

fizycznego i psychicznego oraz doceniają przyjazną atmosferę sprzyjającą kształtowaniu

pozytywnych relacji międzyludzkich. Nauczyciele, wychowankowie i rodzice wspólnie ustalają

zasady postępowania. Systemowo prowadzona analiza podejmowanych działań wychowawczych

w razie potrzeby jest modyfikowana. Propozycje wychowanków i rodziców są wykorzystywane

do projektowania pracy placówki przyjaznej i respektującej uniwersalne wartości. 

Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które

są dostosowane do potrzeb wychowanków.

Działania podejmowane w ramach programu wychowawczego i profilaktyki odpowiadają

na potrzeby wychowanków i środowiska lokalnego.

W opinii dyrektora i pracowników pedagogicznych program wychowawczy i profilaktyki uwzględnia potrzeby

uczestników zajęć, które zostały zdiagnozowane m.in. poprzez: obserwacje form aktywności, ankietowanie

rodziców, ewaluacje podejmowanych w placówce działań wychowawczych, rozmowy indywidualne

z wychowankami oraz w ramach konsultacji ze specjalistami prowadzącymi warsztaty i projekty, informacje

zwrotne pozyskane od instytucji współpracujących z MDK. Do najważniejszych działań realizowanych zgodnie

z ww. programami respondenci zaliczyli: profilaktyczne spektakle teatralne, np.: liczne warsztaty uczące

pożądanych umiejętności społecznych (rozwiązywanie problemów za pomocą mediacji i negocjacji, radzenia

sobie w sytuacjach trudnych). 

Obszar badania:  Działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i

psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na

wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Wszyscy uczestnicy zajęć czują się w placówce bezpiecznie, na co ma wpływ realizacja licznych

działań w tym zakresie. Wzajemne relacje między wszystkimi członkami społeczności placówki

oparte są na szacunku i zaufaniu.

Jak wynika z informacji pozyskanych od uczestników zajęć, pracowników pedagogicznych, partnerów placówki

oraz organu prowadzącego, placówka jest miejscem bezpiecznym dla wychowanków. Z przeprowadzonych

wśród dzieci i młodzieży ankiet wynika, że nie spotkały się one w placówce z zachowaniami naruszającymi ich

poczucie bezpieczeństwa. Zadeklarowali (12), że na terenie placówki czują się bezpiecznie (8 – zdecydowanie
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tak, 4 – raczej tak), a na zajęciach dobrze (9 – zdecydowanie tak, 3 – raczej tak) (wykres 1j, 2j). Jednocześnie

wszyscy (12) podali, że ani razu:

- nie ukradziono im jakiegoś przedmiotu lub pieniędzy,

- inni wychowankowie nie zmuszali ich do kupowania czegoś za ich pieniądze lub oddawania im swoich rzeczy,

- nikt nie przezywał ich i nie używał wobec nich przezwisk,

- żaden z uczestników zajęć nie był obrażany za pomocą Internetu lub telefonu,

- inni wychowankowie nie zachowywali się wobec niego w sposób nieprzyjemny,

- nikt umyślnie nie zniszczył rzeczy należącej do ankietowanego,

- inni wychowankowie nie wykluczyli go z grupy,

- nikt umyślnie nie uderzył respondenta,

- nie uczestniczył w bójce z innymi wychowankami, w której używano niebezpiecznego narzędzia.

Partnerzy zadeklarowali, że placówka zapewnia dzieciom i młodzieży poczucie bezpieczeństwa. Ich zdaniem

w placówce kładzie się duży nacisk na kulturę osobistą, życzliwość i wzajemny szacunek. Sprzyja temu

kameralność, przyjazna atmosfera i fakt, że wszyscy się znają. Nauczyciele szybko rozwiązują problemy

wychowawcze. Nad bezpieczeństwem czuwają nauczyciele (prowadzenie pogadanek, organizacja warsztatów

profilaktycznych). Do utrzymania stanu bezpieczeństwa przyczynia się także realizacja szkolnego programu

wychowawczego i profilaktyki. Wychowankowie dbają o bezpieczeństwo własne i innych. Biorą udział

w konkursach (np. „Bezpieczeństwo i odwaga – tego każdy od ciebie wymaga”) i warsztatach na temat zasad

bezpiecznego zachowania, opracowują plakaty, uczestniczą w dramach, dyskusjach i innych formach, których

celem jest uświadomienie im zasad i znaczenia bezpiecznego zachowania. Organ prowadzący na bieżąco

pozyskuje od dyrektora informacje o potrzebach placówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i aktywnie

wspiera jej działania z realizacją zajęć profilaktycznych i wychowawczych. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania:  Zasady postępowania i współżycia w placówce są uzgodnione i

przestrzegane przez wychowanków, nauczycieli i inne osoby realizujące zadania placówki oraz

rodziców.

Uczestnicy zajęć i rodzice współdecydują o zasadach postępowania i współżycia w placówce. 

W wywiadzie pracownicy pedagogiczni wskazali na obowiązujące w placówce normy i wartości, które dotyczą:

kultury osobistej, pracowitości, tolerancji, uczciwości, odpowiedzialności, dbałości o wspólne mienie, zdrowia,

szacunku dla innych, otwartości, punktualności. Uczestnicy zajęć podali (wywiad), że znają zasady

obowiązujące w placówce, ponieważ są twórcami kodeksów zachowań i omawiają je z instruktorami oraz

odnoszą się do nich w różnych sytuacjach, np. na zajęciach, podczas imprez, występów czy festynów.

Większość ankietowanych uczestników zajęć 11 z 12 potwierdza, że ma wpływ na to, jakie zasady zachowania

obowiązują w placówce: zdecydowanie tak - odpowiedziało 6 z 12 wychowanków, a raczej tak 5 z 12, jeden

z respondentów odpowiedział, że raczej nie ma takiego wpływu (wykres 1j). W wywiadzie rodzice zadeklarowali,

że mają wpływ na zasady i wartości obowiązujące w poszczególnych grupach tworzących społeczność

w placówce. Wskazali na działania związane z omawianiem tych zasad na początku każdego roku szkolnego

oraz na stwarzanie im możliwości zgłaszania swoich uwag i propozycji do programu wychowawczego

i profilaktyki. Wszyscy rodzice (12) współdecydują o tym jakich zachowań oczekuje się od ich dziecka

w placówce (wykres 2j). 

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania:  W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą

społeczność placówki.

W placówce podejmowane są działania antydyskryminacyjne adekwatne do jej specyfiki. Są one

systematyczne i kształtują postawy tolerancji potrzebne wychowankom w dorosłym życiu. 

Podejmowane w placówce działania antydyskryminacyjne przyczyniają się do kształtowania właściwych postaw,

szerzenia idei równości i różnorodności. Prowadzone na zajęciach dyskusje i pogadanki przygotowują

wychowanków do akceptacji ludzi: o innych poglądach, wyznaniach, koloru skóry, pochodzeniu etnicznym

i narodowym oraz odmiennym stylu życia. Odbywające się rozmowy dotyczące tolerancji, uczyły ich szacunku

do ludzi niezależnie od ich wieku, zdrowia, wyznania czy możliwości życiowych. Wychowankowie biorą udział

w imprezach, konkursach, koncertach i widowiskach o tematyce profilaktycznej. Osobom niepełnosprawnym

umożliwia się pełną aktywność na zajęciach i w trakcie prezentacji jego zdolności. Wychowankowie chętnie

angażują się w konkursy profilaktyczne (np. teatralne, recytatorskie, plastyczne) organizowane przez innych

organizatorów. Przed koncertami dla osób niepełnosprawnych i starszych prowadzone są pogadanki na temat

tolerancji. Placówka umożliwia udział w zajęciach dzieciom chorym (np. nadpobudliwość psychoruchowa,

niepełnosprawność fizyczna) oraz dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo (np. mających nadzór

kuratora, zaniedbanych społecznie). Nauczyciele w ankietach wymienili zakres tematów antydyskryminacyjnych

poruszanych w placówce w ostatnich dwóch latach. Wśród nich wymienili zagadnienia związane np.:

z pochodzeniem etnicznym/społecznym, statusem ekonomicznym, niepełnosprawnością/stanem zdrowia,

wiekiem (wykres 1w). W ich opinii nie było potrzeby prowadzenia takich działań, ponieważ w placówce nie

występuje zjawisko dyskryminacji. Uczestnicy zajęć w wywiadzie potwierdzają, że nauczyciele są sprawiedliwi

i wszystkich traktują w równy sposób.

W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" w odniesieniu do

poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W placówce wspólnie z wychowankami i rodzicami analizuje się

podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz

wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb,

modyfikuje. 

W oparciu o przeprowadzone analizy wdrażane są  działania wychowawcze, które są w miarę

potrzeb modyfikowane.  

Ocenę skuteczności realizowanych działań wychowawczych nauczyciele dokonują poprzez: ankietowanie

uczestników zajęć, bieżącą obserwację ich zachowań, rozmowy z nimi, analizę prac wychowanków biorących

udział w konkursach profilaktycznych (plastycznych), pozyskiwanie informacji dzięki organizowanym

spotkaniom zespołu wychowawczego. Ważnym źródłem informacji są również rozmowy i wywiady

z rodzicami/prawnymi opiekunami.

Prowadzone analizy dotyczyły:

- niebezpieczeństw związanych z ruchem drogowym (przechodzenie dzieci najmłodszych przez ulicę przy MDK),

- zagrożeń dotyczących stosowania narkotyków oraz innych używek,
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- przestrzegania regulaminów i zasad zachowania w pracowniach,

- właściwych zachowań wychowanków podczas pobytu w placówce oraz wyjść i wyjazdów,

- niewydolności wychowawczej rodziców/prawnych opiekunów.

W wyniku przeprowadzonych analiz dokonano modyfikacji działań wychowawczych: wprowadzono dodatkowe

spotkania z policjantami na temat zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wszystkie pracownie

opracowały „kontrakty grupowe", wdrożono ogólnopolskie programy i projekty rozwijające umiejętności

społeczne i doskonalące umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z przejawami przemocy,

nawiązano współpracę z instytucjami wspomagającymi rodzinę. 

Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział wychowankowie i rodzice.

Wychowankowie i rodzice współuczestniczą w zmianach systemu oddziaływań wychowawczych,

a ich propozycje zmian są wykorzystywane do projektowania pracy placówki przyjaznej

i respektującej uniwersalne wartości. 

Zdaniem dyrektora propozycje zmian w działaniach wychowawczych, zgłaszane przez wychowanków najczęściej

związane są z podejmowaniem działań na rzecz środowiska lokalnego, np.: z przygotowywaniem imprez

otwartych (konkursów, koncertów, wystaw, wernisaży), akcją „Majówka ze zwierzakami” oraz wyjściami

do innych instytucji (np. Dom „Pogodnej Jesieni” - występy artystyczne). Zgłaszają też swoje pomysły

dotyczące organizacji spotkań z edukatorami zewnętrznymi (np. kształcenie umiejętności zachowywania się

w różnych sytuacjach, doskonalenie technik asertywnych, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby).

Według dyrektora i nauczycieli sugestie rodziców w zakresie modyfikacji działań wychowawczych to m.in.

proponowanie imprez integrujących społeczność placówki, a następnie ich współorganizowanie („Indiańskie

lato”, „Koncert w barwach jesieni”), organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych grup przedszkolnych

w okresie ferii zimowych i letnich, wybór rodzaju zajęć w ramach prowadzonych półkolonii. Wnoszą także swoje

uwagi do realizowanego programu profilaktycznego. Wychowankowie zadeklarowali, że mają możliwość

zgłaszania propozycji dotyczących zasad postępowania w placówce, praw i obowiązków, np. partycypują

w ustalaniu kodeksu zachowań, regulaminu poszczególnych pracowni tematycznych. 
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Wymaganie:

Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

MDK pozyskuje opinie o swojej pracy i  wykorzystuje je do planowania ewaluacji wewnętrznej.

Działanie to  ma charakter systemowy i odnosi się do potrzeb wychowanków oraz środowiska

lokalnego. Jego wynikiem jest modyfikacja oferty uwzględniającej współpracę z instytucjami

i organizacjami, które przyczyniają się do wdrażania interesujących form i metod pracy. Część

działań podejmowanych przez placówkę we współpracy z różnymi instytucjami jest realizowana

systematycznie i stanowi istotny wkład w organizowanie życia kulturalnego miasta Jeleniej Góry.

Realizowane we współpracy z instytucjami działania wpływają pozytywnie na wzajemny rozwój.  

Obszar badania:  W placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska

lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

  W ocenie respondentów (pedagodzy, partnerzy MDK, organ prowadzący) placówka podejmuje

liczne działania celem zdiagnozowania i zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego.

Pracownicy pedagogiczni MDK, przedstawiciele instytucji współpracujących z placówką oraz przedstawiciel

organu prowadzącego wskazali na liczne działania wynikające z rozpoznania potrzeb i zasobów MDK i instytucji

lokalnych, które służą wzajemnemu rozwojowi.

Pracownicy pedagogiczni stwierdzili, że w odpowiedzi na potrzeby środowiska w tym i poprzednim roku

szkolnym placówka realizowała następujące działania:

- warsztaty -  malowanie pisanek i uatrakcyjnianie przygotowań do świąt,

- wystawy, współorganizowane z Jeleniogórskim Centrum Kultury,

- uświetnianie swoimi występami imprez organizowanych przez miasto,

- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, np. prezentowanie swojego dorobku artystycznego,

-  zajęcia w "Akademii Malucha",

Młodzież MDK miała też wpływ na zapoznawanie mieszkańców Jeleniej Góry i okolic  z muzyką z innych epok.

Istotnym działaniem pracy MDK na rzecz środowiska jest kształtowanie właściwych postaw u młodych ludzi,

przeciwdziałanie uzależnieniom i niepożądanym zachowaniom poprzez organizowanie zajęć, które rozwijają ich

zainteresowania.

W opinii organu prowadzącego Młodzieżowy Dom Kultury oferuje zajęcia stanowiące ciekawą ofertę rozwijania

zainteresowań i spędzania wolnego czasu. Mając na uwadze zmieniające się kierunki zainteresowań

wychowanków w ostatnim czasie do oferty zajęć wprowadzano taniec nowoczesny oraz zajęcia teatralne,

w ramach których przygotowywane są spektakle dla dzieci z przedszkoli. Na podkreślenie zdaniem organu

prowadzącego zasługuje również organizacja półkolonii letnich i zimowych podczas których prowadzone są

różne ciekawe działania i wycieczki.

Partnerzy placówki potwierdzili w swoich wypowiedziach występowanie wszystkich w/w działań, zwracając
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uwagę na starania dyrektora i instruktorów w zakresie  wykorzystywania dla potrzeb MDK możliwości

współpracy i interesujących działań organizowanych w środowisku lokalnym.

Obszar badania:  Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej

działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 

Współpraca MDK ze środowiskiem lokalnym uwzględnia jego potrzeby, co przekłada się

na systematyczne prowadzenie wielu działań.

Część działań podejmowanych przez placówkę we współpracy z różnymi instytucjami jest realizowana

systematycznie. Zdaniem respondentów (partnerów, dyrektora i pracowników pedagogicznych) we współpracy

z podmiotami środowiska lokalnego realizowane były różnorodne działania, w tym m.in.: imprezy

środowiskowe, wernisaże, konkursy, warsztaty muzyczne oraz plenery plastyczne. Partnerzy szkoły zwrócili

szczególną uwagę na:

- konkursy recytatorskie, plastyczne, poetyckie, przegląd "Pieśni patriotycznych",

- udział w projekcie "Uatrakcyjnienie dzielnicy Cieplice",

- współpracę ze szkołami - kontynuowanie działań rozwijających talenty,

- wspieranie szkół w wyrównywaniu szans edukacyjnych,

- organizowanie wyjść na basen, zajęcia sportowe (ferie, wakacje).

Zdaniem respondentów (partnerzy, pracownicy pedagogiczni) wiele działań MDK prowadzonych jest

systematycznie, np: konkursy tematyczne, zimowiska, półkolonie, udział młodzieży w koncertach Filharmonii

Dolnośląskiej oraz w projekcie "Od fundamentów po szczyty". Do działań, które placówka realizuje od wielu lat

we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego należy również aktywny udział młodzieży w uroczystościach

miejskich. Dyrektor placówki do sukcesywnie podejmowanych działań zaliczył:

- organizowanie wyjazdów na przeglądy, warsztaty, konkursy i uroczystości, 

- organizację zajęć na terenie instytucji kulturalnych miasta,

- zakup pomocy i sprzętu dla MDK przez współpracujących z placówką partnerów,

- różnego rodzaju zajęcia profilaktyczne, spełniające formę alternatywną dla niepożądanych zachowań.

Rodzice potwierdzili organizowanie zajęć poza siedzibą MDK, wymieniając liczne wyjazdy na konkursy,

festiwale, udział w imprezach organizowanych przez miasto.

Obszar badania: W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w

środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że MDK stwarza warunki różnym grupom środowiska lokalnego

do wyrażania opinii na temat swojej działalności, a jej wyniki wykorzystuje w pracy skierowanej

do podopiecznych.

Zarówno dyrektor jak i wychowawcy twierdzą, że pozyskują informacje o funkcjonowaniu MDK z analiz

systematycznie prowadzonych rozmów, wywiadów, ankietowania wychowanków i rodziców oraz od instytucji,

władz miasta i z mediów. Pozwalają one na planowanie i doskonalenie kolejnych działań. Pracownicy

pedagogiczni podkreślili w swoich wypowiedziach znaczenie pozyskiwania informacji zwrotnej na temat oferty
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placówki poprzez prowadzenie badań ewaluacyjnych na temat zainteresowania ofertami MDK i udziałem

wychowanków w poszczególnych sekcjach (analiza sprawozdań, informacji zawartych w dziennikach zajęć).

Zdaniem pedagogów pozyskane informacje wykorzystywane są najczęściej do:

- zwiększenia ilości organizowanych imprez,

- wprowadzenia nowych form działalności, np. półkolonii, tańca nowoczesnego,

- zwiększenia ilości funkcjonujących sekcji i doskonalenia stosowanych form i metod pracy.

Przedstawiciele organu prowadzącego stwierdzili, że najczęściej są pytani przez przedstawicieli MDK o ocenę

oferty zajęć, doboru repertuaru koncertów, poziomu zadowolenia z odbioru przez środowisko występów

artystycznych i wystaw organizowanych przez MDK. Istotnymi zagadnieniami o które pytany jest organ

prowadzący są również kwestie zainteresowania teatrzykiem "Dzieci dla dzieci", udział wychowanków w

uroczystościach szkolnych, oraz zainteresowanie  społeczności lokalnej innymi działaniami realizowanymi przez

MDK. Dyrektor placówki potwierdził opinie pedagogów na temat wykorzystywania pozyskanych informacji,

podkreślając ich znaczenie dla organizacji zajęć sprzyjających rozwijaniu zainteresowań oraz pogłębianiu wiedzy

i umiejętności wychowanków. Zwrócił też uwagę na tworzenie nowych kół i sekcji w celu rozwijania umiejętności

podopiecznych zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi. 

W wymaganiu "Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz

wzajemnego rozwoju " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny

rozwój. 

Instytucje i organizacje oraz MDK odnoszą obopólne korzyści, związane z ofertami swoich działań

i atrakcyjnością proponowanych przedsięwzięć. Wzbogacają w ten sposób kapitał kulturalny miasta.

Działania podejmowane przez placówkę wspólnie z organizacjami zewnętrznymi pozytywnie wpływają na rozwój

podopiecznych. Wychowankowie brali udział w zajęciach organizowanych przez MDK we współpracy

z podmiotami zewnętrznymi. Wśród najważniejszych korzyści, jakie wymieniają dyrektor i wychowawcy,

odnoszonych przez dzieci i młodzież (dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami), znajdują się m.in.: możliwość

zaprezentowania swoich umiejętności, zdobywanie doświadczeń scenicznych, przygotowanie do niektórych

kierunków studiów artystycznych. Korzyści ze wzajemnej współpracy to również wykorzystywanie możliwości

rozwojowych wynikających z udziału w projektach przeprowadzanych przez instytucje i organizacje, korzystanie

z przestrzeni oferowanej przez Muzeum Karkonoskie, JCK, "Książnicę Karkonoską". Zapraszani przez instytucje

zewnętrzne artyści i pisarze mają wpływ na rozwój poznawczy, artystyczny i społeczny dzieci i młodzieży.

Wzbogacają też ich zainteresowania fachową wiedzą i innowacyjnymi środkami przekazu artystycznego. Rodzice

i pracownicy pedagogiczni podkreślali w swoich wypowiedziach, że środowisko lokalne również odnosi liczne

korzyści ze współpracy z MDK, np.: uświetnianie imprez przez młodzież występami artystycznymi,

przygotowywanie wystaw i prezentacji talentów, a przede wszystko stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień i

organizowanie wolnego czasu w sposób interesujący dla dzieci i młodzieży z miasta Jelenia Góra i okolic.
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Obszar badania:  Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w

środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój wychowanków. 

Rozwój wychowanków w zakresie kształtowania swoich talentów i zachowań społecznych ma ścisły

związek ze współpracą MDK z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

Działania podejmowane przez placówkę wspólnie z organizacjami zewnętrznymi pozytywnie wpływają na rozwój

wychowanków. Podopieczni brali udział w zajęciach organizowanych przez MDK wspólnie z organizacjami spoza

placówki. W przeprowadzonym wywiadzie wysoko je ocenili. Podali przykłady spotkań z pisarzami, aktorami,

muzykami i plastykami, udział w projektach artystycznych, wspólnie przygotowywanych imprezach. Wśród

najważniejszych korzyści, jakie wymieniają dyrektor i wychowawcy, odnoszonych przez podopiecznych dzięki

współpracy z lokalnymi instytucjami, są m.in.: możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, zdobywanie

doświadczeń scenicznych oraz przygotowanie do niektórych kierunków studiów. Rodzice natomiast, do

najważniejszych korzyści jakie odnoszą ich dzieci zaliczają: rozwój talentów i zainteresowań, organizację czasu

wolnego, naukę zachowań społecznych, możliwość przebywania w gronie rówieśników, udział w imprezach

kulturalnych i możliwość prezentowania wytworów swojej pracy na licznych konkursach.

Wymieniając spotkania i zajęcia organizowane we współpracy z organizacjami i osobami spoza placówki

wychowankowie wymienili:

- majówkę ze zwierzakami,

- konkursy recytatorskie,

- konfrontacje taneczne,

- warsztaty muzyczne, wokalne, taneczne prowadzone przez instruktorów z innych placówek,

- spotkania z artystami,

- warsztaty plastyczne w BWA,

- występy w przedszkolach,

- plener malarski w Domu Dziecka "Dąbrówka".

Ważnym wydarzeniem dla uczestników zajęć w MDK są również półkolonie, ferie zimowe, jarmarki świąteczne,

różnego rodzaju festyny oraz warsztaty prowadzone przez instruktorów z innych placówek.

Wszyscy badani wychowankowie stwierdzili, że dużo się nauczyli na zajęciach w MDK (wyk.1j) i że są one dla

nich interesujące. Zwrócili uwagę na częste wyjazdy związane z warsztatami i przeglądami oraz możliwość

spędzania wolnego czasu w grupie rówieśniczej o podobnych zainteresowaniach.
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Wykres 1j

Obszar badania:  W placówce w sposób zaplanowany, systematyczny i celowy, z

uwzględnieniem specyfiki jej działania, pozyskuje się i wykorzystuje informacje ze środowiska

lokalnego, dotyczące jej oferty. 

Pozyskiwane od środowiska lokalnego informacje są wykorzystywane w sposób celowy do

zaspokojenia potrzeb wychowanków w zakresie rozwoju ich zainteresowań, poprzez modyfikowanie

istniejących i  wprowadzanie nowych działań.

Placówka pozyskuje opinie o swojej pracy. Działanie to ma charakter systemowy i celowy, co przekłada się

na trafny dobór realizowanych zajęć oraz duże zainteresowanie młodzieży udziałem w poszczególnych sekcjach

oferowanych przez MDK. Partnerzy placówki podkreślali w wywiadzie, że zarówno dyrektor jak i instruktorzy

systematycznie pozyskują informacje na temat zmieniających się zainteresowań dzieci i młodzieży, możliwości

wdrażania innowacji i poziomu zadowolenia podopiecznych z zajęć odbywających się w MDK. W opinii

partnerów, placówka pozyskuje opinie dotyczące swojej oferty z bieżących rozmów oraz ankiet. Zdaniem

dyrektora i pracowników pedagogicznych prowadzone są rozmowy z rodzicami, wychowankami, analizowane są

treści na temat działalności ośrodka zamieszczone w lokalnych mediach. Pozyskane opinie pracownicy MDK

analizują podczas rad pedagogicznych i uwzględniają w planowaniu swoich działań. Część zagadnień poddawana

jest badaniom ewaluacyjnym. Ponadto w swoich wypowiedziach zarówno dyrektor jak i pracownicy pedagogiczni

podkreślali pozytywne znaczenie i konieczność badania opinii środowiska dla trafnego wyznaczania kierunków

rozwoju placówki i utrzymania poziomu zainteresowania jej działalnością wśród dzieci, młodzieży oraz

nauczycieli i dyrektorów szkół. Zgodnie z diagnozą potrzeb w ostatnich latach wprowadzono dodatkowe formy

pracy w zakresie tańca nowoczesnego, dyscyplin sportowych i teatrzyku dla dzieci młodszych. 
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Wymaganie:

Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu wartości edukacji 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W placówce prowadzone są działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się przez

całe życie, rozwojowi placówki, indywidualnej i zespołowej pracy oraz udziałowi kadry

pedagogicznej w ewaluacji wewnętrznej.  Młodzieżowy Dom Kultury jest pozytywnie postrzegany

w środowisku, a współpraca ze środowiskiem lokalnym ma wpływ na rozwój placówki. Placówka

pozyskuje informacje o efektach swojej pracy i wykorzystuje je do promowania wartości edukacji.

Nie są to działania systemowe. Nauczyciele, rodzice oraz wychowankowie partycypują w procesie

podejmowania decyzji dotyczących placówki.   dyrektora  Aktualna wiedza z zakresu pedagogiki,

psychologii i nauk pokrewnych w niewielkim stopniu przekłada się na działania realizowane

w placówce.  

Obszar badania: Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia klimatu sprzyjającego realizacji

jej zadań i promowania idei uczenia się przez całe życie. 

Placówka dba o stwarzanie klimatu, który promuje uczenie się. Realizowane działania sprzyjają

kształtowaniu cech związanych z realizacją podjętych zadań.

W placówce prowadzone są działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się przez całe życie.

W ocenie dyrektora promowanie wartości uczenia się odbywa się poprzez organizację konkursów wiedzy

(turystyczno-krajoznawczych, historycznych, geograficznych, literackich), umożliwianie prezentacji talentów,

rozwój zainteresowań. Ponadto placówka organizuje i współorganizuje imprezy skierowane do całego

środowiska lokalnego, m.in. wystawy znanych artystów, spotkania ze znanymi osobami ze świata kultury.

Zdaniem większości ankietowanych wychowanków: nie boją się oni zadawać pytań (wyk. 1j), mają możliwość

pokazania wyników swojej pracy koleżankom i kolegom (wyk. 2j), nauczyciele ich chwalą (wyk. 3j) i zachęcają

do wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na zajęciach (wyk. 4j).

W dokumentach Młodzieżowego Domu Kultury opisane są działania promujące wartość uczenia się, m.in.

warsztaty plastyczne (towarzyszące plenerom), konkursy (w tym konkursy recytatorskie twórczości własnej),

wystawy, przeglądy. Wychowankowie są nagradzani za swoje osiągnięcia, co zachęca ich do systematycznej

pracy w zakresie rozwoju uzdolnień. Spotykając się z twórcami kultury mają możliwość uzyskania informacji

na temat cech osobowości sprzyjających osiąganiu sukcesu. Kształtują w trakcie pracy w sekcjach postawy:

wytrwałości, zaangażowania w pracę, odpowiedzialności za realizowane działania. Odnosząc sukcesy poznają ich

wartość i poczucie zadowolenia.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Obszar badania:  W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru

pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki. 

Dla systematycznego rozwoju realizowanych przez MDK działań wykorzystywane są wnioski

z nadzoru pedagogicznego.

Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego są podstawą do podejmowania działań służących rozwojowi

placówki. Dyrektor i pracownicy pedagogiczni poinformowali, że są one uwzględniane w pracy placówki

i wykorzystywane do wdrażania zmian przyczyniających się do jej doskonalenia. Jak wynika z analizy danych

zastanych, w placówce przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna, w której uczestniczy większość

instruktorów. Uwzględniane w codziennej pracy wnioski są spójne z koncepcją pracy MDK. Wprowadzane

zmiany dostosowują ofertę do potrzeb dzieci i młodzieży oraz wdrażają działania związane z aktywnym

i świadomym odbiorem sztuki, rozwojem uzdolnień i zainteresowań oraz z rozszerzeniem stosowanych form

i metod pracy.

Pracownicy pedagogiczni wymienili zmiany wynikające z nadzoru pedagogicznego w zakresie: rozwoju

wychowanków i organizacji pracy sprzyjającej pogłębieniu zainteresowań, pasji i uzdolnień muzycznych,

plastycznych, tanecznych, teatralnych i literackich. Zwrócili uwagę na zapewnienie możliwości wszechstronnej

działalności twórczej wychowanków oraz na kształtowanie ich kreatywnych postaw poprzez zwiększenie zakresu

współpracy z instytucjami oraz możliwości prezentowania osiągnięć. Podjęte działania przełożyły się również

na promowanie talentów i postaw sprzyjających rozwojowi uzdolnień. Wdrożone formy prac w ramach

organizacji wypoczynku letniego i ferii rozbudzają i rozwijają zamiłowania turystyczno – krajoznawcze

i ekologiczne podopiecznych oraz kształtują ich postawy patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej i

regionalnej. Ponadto pedagodzy wymienili wpływ wniosków z nadzoru pedagogicznego na organizację czasu

wolnego uczniów w okresie ferii i wakacji. Analiza dokumentacji nadzoru pedagogicznego potwierdza spójność

działań z efektami pracy podanymi przez pracowników pedagogicznych i dyrektora. Zdaniem pracowników

niepedagogicznych zmiany w placówce dotyczą atmosfery, dbałości o jej wystrój i wdrażania różnorodnych form

pracy oraz szerszej współpracy ze środowiskiem zewnętrznym.

Obszar badania: Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli i

innych osób realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu. 

Wiele realizowanych w MDK zadań wymaga wspólnych inicjatyw i działań, dla których stworzono

odpowiednie warunki. Zarządzanie placówką prowadzone jest w sposób zachęcający pracowników

do rozwoju.

Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy kadry oraz doskonaleniu zawodowemu.

Nauczyciele współpracują ze sobą w działaniach podejmowanych przez placówkę. Pracownicy pedagogiczni

uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego, najczęściej są to szkolenia zewnętrzne. Pracownicy

niepedagogiczni poinformowali, że wraz z pracownikami pedagogicznymi uczestniczą w działaniach, które

dotyczą organizacji imprez, przygotowywania prezentacji talentów i udziału wychowanków w imprezach

zewnętrznych.

Dyrektor zachęca nauczycieli do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej poprzez inicjowanie wspólnych

przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, np. przygotowanie konkursów wymagających zintegrowanych działań,
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imprez środowiskowych, wystaw, spektakli teatralnych oraz wspólnych działań w zakresie kształtowania

u wychowanków postaw sprzyjających systematycznemu rozwojowi zainteresowań. Motywuje nauczycieli

do kreatywności, dzielenia się swoimi pomysłami i wdrażania innowacyjnych form pracy. Z analizy dokumentów

wynika, że tematyka szkoleń dostosowana jest do potrzeb placówki i spójna z zadaniami zawartymi w planie

nadzoru pedagogicznego.

Obszar badania:  Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami i

innymi osobami realizującymi zadania placówki. 

Przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna, która obejmuje istotne dla rozwoju MDK zagadnienia.

Uczestniczą w niej pracownicy pedagogiczni, wychowankowie i inne instytucje współpracujące

z placówką.

Zagadnienia dotyczące ewaluacji wewnętrznej wynikają z ustaleń rady pedagogicznej i dotyczą badań na temat

oczekiwań klientów placówki w zakresie oferty zajęć, modyfikacji form i metod pracy, współpracy ze

środowiskiem lokalnym. Z przeprowadzonych ankiet wynika (wyk. 1j), że zdaniem 6/7 pracowników

pedagogicznych w ewaluację wewnętrzną angażują się wszyscy nauczyciele, a w ocenie 1/7 większość. Dyrektor

zachęca nauczycieli do przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazywanie konieczności uzyskania

informacji zwrotnej na temat: zadowolenia klientów placówki z proponowanych zajęć, wdrażania nowych form

działalności, spójności działań ze szkołami i placówkami oświatowymi. W ewaluacji wewnętrznej uczestniczą

wychowankowie, rodzice i partnerzy placówki, którzy są pytani o swoje opinie na temat jej działalności.

Dokumentacja w zakresie nadzoru pedagogicznego określa organizację działań ewaluacyjnych. Wnioski

i rekomendacje z ewaluacji wykorzystywane są do wprowadzania modyfikacji oferty MDK i doskonalenia

realizowanych działań w zakresie współpracy z instytucjami, organizowania wspólnych przedsięwzięć,

uatrakcyjniania zajęć poprzez systematyczne wdrażanie interesujących dla dzieci i młodzieży metod pracy

i zabawy.
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Wykres 1j

Obszar badania: Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. 

Młodzieżowy Dom Kultury realizuje swoją działalność we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Rodzice, wychowankowie i pracownicy niepedagogiczni mają możliwość wyrażania swoich opinii

i wpływu na działalność placówki.

W opinii pracowników pedagogicznych wychowankowie mają wpływ na formy, metody pracy, przebieg,

organizację i sposoby rozwiązywania problemów na zajęciach. Współdecydują o doborze repertuaru, udziale

w wybranych festiwalach i przeglądach oraz o wyborze strojów, instrumentów, wystroju sal. Sami dobierają

techniki i metody prac w których uczestniczą. Z ich inicjatywy często organizowane są wyjścia poza placówkę

na wernisaże, koncerty oraz wyjazdy warsztatowe. Również dyrektor konsultuje z nimi ważne decyzje dotyczące

pracy placówki, odbywa się to w formie rozmów, konsultacji, organizowanych dyskusji. Zdaniem rodziców mają

oni wpływ na niektóre decyzje podejmowane w placówce, co wpływa na wprowadzane zmiany organizacyjne,

np. w sprawie godzin funkcjonowania poszczególnych pracowni. Rodzice wyrażając swoje pozytywne opinie

o funkcjonowaniu MDK, podkreślali, że nie dostrzegają potrzeby zmian oraz że są informowani o wszystkich

ważnych sprawach dotyczących MDK i ich dzieci przez instruktorów lub dyrektora. Zwrócili też uwagę na stały

kontakt z pracownikami pedagogicznymi, możliwość indywidualnych rozmów i uwzględnianie ich sugestii

dotyczących pracy z ich dziećmi. Pracownicy niepedagogiczni wyrazili opinię, że często konsultuje się z nimi

zmiany dotyczące spraw organizacyjnych i porządkowych. Instytucje współpracujące z MDK podkreślają dobrą

współpracę w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć i możliwość wyrażania swoich opinii. 
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W wymaganiu "Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu wartości edukacji "

w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach

szkoły/placówki:

Obszar badania:  Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób

realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji wewnętrznej. 

Nauczyciele  są motywowani do uczestniczenia w procesie ewaluacji wewnętrznej.Sposób

zarządzania placówką sprzyja udziałowi różnych grup społeczności MDK w procesie ewaluacji. 

Nauczyciele, rodzice oraz wychowankowie partycypują w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.

Pedagodzy są zaangażowani w realizację ewaluacji wewnętrznej, z ankiet wynika, że: "zdecydowanie tak" 5 z 7

pedagogów i "raczej tak" 2 z 7 pedagogów ( wyk.1j). Ich zdaniem dobór zagadnień do badań ewaluacyjnych

odbywa się poprzez analizy działalności MDK, w oparciu o: sprawozdania z realizowanego nadzoru

pedagogicznego, opracowania przeprowadzanych ankiet, dyskusje, rozmowy z dyrektorami szkół i placówek z

którymi placówka współpracuje. W odniesieniu do ewaluacji dyrektor udziela pracownikom pedagogicznym

pomocy w przygotowaniu narzędzi badawczych do wybranego obszaru, prowadzi szkolenia podczas których

opracowuje się projekty i harmonogramy, wspiera też nauczycieli w analizie zebranych danych i formułowaniu

wniosków. Z wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem wynika, że podejmuje działania mające na celu

zaangażowanie wychowawców do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej wskazując jej zalety oraz inspirując ich

do działalności samokształceniowej na temat ewaluacji.

 

Wykres 1j
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Obszar badania:  Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują

problemy, pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. 

Nauczyciele współpracują ze sobą i nawzajem wspierają się w realizowanych zadaniach,

co przekłada się na systematyczne doskonalenie ich pracy.

W celu doskonalenia własnej pracy pracownicy pedagogiczni współpracują ze sobą nawzajem. W opinii

dyrektora (ankieta) około połowa specjalistów prowadzi ewaluację własnej pracy, a z danych ankietowych

wynikających z badań przeprowadzonych wśród kadry pedagogicznej 6/7 pracowników pedagogicznych

prowadzi ją regularnie, a 1/7 w sytuacji kiedy dostrzega jakiś problem (wyk. 1j). Z ankiet wynika (dyrektor,

pracownicy pedagogiczni), że ewaluacja dotyczy: dostosowania realizowanej oferty do potrzeb wychowanków,

atrakcyjności prowadzonych zajęć, motywowania wychowanków do podejmowania aktywności, doboru

interesujących form i metod pracy oraz działań promujących placówkę. Do oceny swoich działań instruktorzy

wykorzystują informacje zwrotne pozyskane od wychowanków, rodziców, instytucji i organizacji

funkcjonujących w środowisku lokalnym. Ponadto, wszyscy pracownicy pedagogiczni przeprowadzają ewaluację

własnej pracy we współdziałaniu z innymi nauczycielami, oceniając wspólnie przygotowywane imprezy i jakość

swojej pracy postrzeganą przez współpracowników. (wyk, 2j). Respondenci wskazują również na zakres

współpracy instruktorów w sprawach wzajemnych porad wynikających z obserwowanych zajęć, formułowania

wniosków do skutecznych działań, udzielania informacji na temat pożądanych zmian. Jak wynika z informacji

uzyskanych od wychowawców, w tym lub poprzednim roku szkolnym większość z nich poddawała ocenie

atrakcyjność własnych zajęć i wprowadzała zmiany celem ich doskonalenia. W ocenie dyrektora pracownicy

wspierają się poprzez prowadzenie dyskusji, wspólne przygotowywanie imprez i dzielenie się wiedzą.

 

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania:  Placówka wykorzystuje informacje o efektach pracy z wychowankami do

promowania realizowanych działań i wartości edukacji. 

Promowanie działań  i wartości edukacji dokonywane jest z wykorzystaniem informacji o efektach

pracy z wychowankami. 

Działania placówki i wartość edukacji są promowane w środowisku poprzez stały kontakt z mediami, szkołami,

prezentowanie talentów, udział dzieci i młodzieży w konkursach i przeglądach. Większość nauczycieli zbiera

informacje o efektach pracy z wychowankami, a ich podopieczni mają wpływ na to, co dzieje się na zajęciach.

Wyniki ankiet wskazują, że tyko 1 z 7 instruktorów odpowiedział że nie zbiera informacji o efektach pracy

wychowanków, natomiast 6 z 7 odpowiedziało, że tak (wyk. 1j). W odpowiedzi na pytanie o wpływ

wychowanków na przebieg zajęć 6 z 7 wychowawców zaznaczyło odpowiedź "zdecydowanie tak", a 1 z 7 "raczej

tak" (wyk. 2j). MDK zbiera informacje o losach absolwentów (wywiad z dyrektorem),poprzez informacje

z mediów o ich osiągnięciach i sukcesach artystycznych, od dyrektorów szkół oraz od instruktorów, którzy

utrzymują kontakt ze swoimi dawnymi wychowawcami i nadal uzyskują od nich wsparcia w swoich działaniach

artystycznych, korzystając z porad i konsultacji. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania:  Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób

realizujących zadania placówki oraz, w miarę możliwości, wychowanków i rodziców w procesie

podejmowania decyzji dotyczących placówki. 

Pracownicy pedagogiczni współdecydują o działaniach placówki. Decyzje dotyczące MDK

podejmowane są również z uwzględnieniem propozycji i stanowisk rodziców oraz wychowanków. 

Nauczyciele, rodzice oraz wychowankowie partycypują w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.

Rodzice są zachęcani przez dyrektora i pracowników pedagogicznych do zgłaszania propozycji działań.

Prowadzone są z nimi na ten temat rozmowy, przeprowadzane ankiety, środkami komunikacji z rodzicami są

również portale społecznościowe i  "Muzyczne Radio". Większość rodziców uznała, że ma możliwość

wypowiadania się o ważnych sprawach w placówce: zdecydowanie tak- odpowiedziało 9 z 12 rodziców i raczej

tak- 2 z 12 ( wyk. 1j). Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 3 z 12 rodziców  odpowiedziało "zdecydowanie

tak" na pytanie czy ich dziecko jako wychowanek ma wpływ na to, co dziele się na zajęciach, a 9 z 12 że raczej

tak (wykres 2j). Z  udziałem rodziców były podejmowane decyzje dotyczące wprowadzenia nowych form  zajęć,

np. tańca  towarzyskiego i zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto jako obszary pracy

MDK, na które mają wpływ, rodzice wymienili: wyjazdy na konkursy, wycieczki, przeglądy oraz godziny

funkcjonowania placówki. Z ich wypowiedzi udzielonych w trakcie wywiadu wynika również, że wszystkie

wnoszone przez nich propozycje i uwagi są przez pracowników placówki analizowane i jeżeli istnieje taka

możliwość wdrażane. Podejmowane przez dyrektora decyzje uwzględniają propozycje i opinie pracowników

pedagogicznych, którzy wnoszą wiele pomysłów doskonaląc w ten sposób jakość pracy MDK w Jeleniej Górze.  

Wykres 1j Wykres 2j
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Obszar badania:  Zarządzanie placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu

pedagogiki, psychologii. 

Zarządzanie placówką w niewystarczającym stopniu sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy

pedagogicznej i pedagogicznej. W trakcie badania pracownicy pedagogiczni nie podali przykładów

jej wykorzystania. 

Podane przez respondentów przykłady w większości nie dowodzą wykorzystania aktualnej wiedzy z zakresu

pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. W opinii dyrektora dba on o to, aby wiedza i umiejętności zdobyte w

czasie doskonalenia były wdrażane w pracy pedagogów. Zarówno dyrektor jak i pracownicy pedagogiczni

twierdzą, że instruktorzy wspierani są we wprowadzaniu działań wynikających z najnowszej wiedzy i zachęcani

do angażowania się w zgłaszanie nowych pomysłów dotyczących np. tematyki zajęć, imprez otwartych

(konkursów, koncertów, wystaw, wernisaży). Zebrany materiał badawczy nie potwierdza wdrażania najnowszej

wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w MDK. Respondenci wymienili w ankietach działania, jakie

wprowadzają w swojej pracy, jednak nie stanowią one przykładów wykorzystania wiedzy z zakresu pedagogiki,

psychologii czy nauk pokrewnych, lecz określają ogólną kategorię działań, np. indywidualizację w nauczaniu,

wprowadzenie metod i środków motywujących do pracy i aktywizujących dzieci do zaangażowania w trakcie

zajęć. 
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