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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 29-02-2016 - 10-03-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Krystyna Liszewska, Barbara Szeląg. Badaniem objęto wychowanków (ankieta i wywiad

grupowy), rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i pracowników pedagogicznych (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje zajęć i analizę dokumentacji.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje dwa wymagania wskazane przez

Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2015/2016.

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

SWZPPPO - Scenariusz wywiadu z pracownikiem pedagogicznym po obserwacji
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Obraz placówki

Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy wyników ewaluacji zewnętrznej problemowej,

przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu,

w zakresie dwóch wymagań: Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki;

Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia

korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu jest publiczną placówką oświatową, która od ponad 60 lat działa na rzecz

wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Zatrudnia 27 osób, w tym 22 pracowników pedagogicznych oraz 5

administracji i obsługi. Jej oferta skierowana jest do wszystkich chętnych i znajduje dużą aprobatę

w środowisku lokalnym. Swoją działalność prowadzi w dni robocze. Bardzo dobra lokalizacja w centrum miasta

sprawia, że jest do niej łatwy dostęp.

Nieobowiązkowe zajęcia artystyczne i edukacyjne prowadzone są dla około 600 stałych uczestników.

W placówce działają różnorodne pracownie (imprez i konkursów, taneczna, muzyczna, gimnastyki korekcyjnej,

plastyczna, terapeutyczno-wyrównawcza, języków obcych/j. angielski i j. niemiecki) i koła (teatralne,

szkutnicze), a także Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością "Tęcza", Teatr Pieśni i Tańca

PATRIMONIUM, Chór Nauczycielski. Ma również salę prób, studio nagrań i własną Galerię "SZATNIA" z małą

sceną, która umożliwia prezentację twórczości młodym plastykom. Z jej sal korzysta też Uniwersytet III Wieku.

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu systematycznie współpracuje z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,

podejmując wspólne działania w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola

Cantorum", Regionalnych Spotkań Tanecznych "Tylko dance ma sens" oraz Kaliskiego Konkursu Piosenki

Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza o zasięgu ogólnopolskim. Współdziałając

z wieloma jednostkami i organizacjami pozarządowymi, realizuje także inne przedsięwzięcia, m.in. Konkurs

Plastyczny "Wolność bez nałogów", Przegląd Artystycznych Działań Świetlicowych, Wystawę Ptaków

Egzotycznych, Kaliską Grę Uliczną, Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak, Dni Godności

Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ponadto, od dwudziestu lat współpracuje z podobną placówką -

Jugendzentrum w Hamm-Rhynern w Niemczech, z którą organizuje coroczną wymianę młodzieży.

Uczestnicy zajęć często biorą udział w różnego rodzaju konkursach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim

i ogólnopolskim, osiągając duże sukcesy. Szczególnie dotyczy to pracowni plastycznej, teatralnej i muzycznej.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu panuje życzliwa, przyjazna atmosfera, pracownicy pedagogiczni

inspirują, motywują i wspierają swoich wychowanków, co sprzyja ich kreatywności, jak również przyczynia się

do rozwoju ich zainteresowań, pasji i talentów oraz pokonywania problemów szkolnych.

Więcej informacji o placówce i podejmowanych przez nią działaniach znajdziecie Państwo w dalszej

części raportu. Zapraszamy zatem do jego lektury.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Młodzieżowy Dom Kultury
Patron Władysław Broniewski

Typ placówki Młodzieżowy dom kultury

Miejscowość Kalisz

Ulica Fabryczna

Numer 13-15

Kod pocztowy 62-800

Urząd pocztowy Kalisz

Telefon 0627672521

Fax

Www mdk.kalisz.pl

Regon 00024810200000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Bez kategorii

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 649

Oddziały 8

Nauczyciele pełnozatrudnieni 10.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 14.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 5.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 81.13

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 64.9

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat Kalisz

Gmina Kalisz

Typ gminy gmina miejska
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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.
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Wnioski

1. Koncepcja pracy Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu, dzięki temu, że jest opracowywana

i modyfikowana w ścisłej współpracy z wychowankami i ich rodzicami, uwzględnia potrzeby

rozwojowe dzieci i młodzieży, specyfikę pracy tego typu placówki oraz oczekiwania

środowiska lokalnego.

2. W placówce podejmuje się wiele różnorodnych nowatorskich przedsięwzięć i rozwiązań

kształtujących u wychowanków umiejętność twórczego spędzania wolnego czasu,

umożliwiających intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny rozwój, zgodnie

z potrzebami dzieci i młodzieży.

3. Placówka przygotowuje swoją ofertę w oparciu o wyniki diagnozy potrzeb i możliwości

wychowanków, dzięki temu spełnia ona ich oczekiwania.

4. Pracownicy pedagogiczni stwarzają na zajęciach przyjazną, twórczą atmosferę i dbają o ich

atrakcyjność, co sprawia, że dzieci i młodzież chętnie w nich uczestniczą, aktywnie i z dużym

zaangażowaniem wykonują zadania.

5. Zgłaszane przez wychowanków pomysły dotyczące zajęć są uwzględniane przez

pracowników pedagogicznych, co sprzyja wzmacnianiu ich motywacji do własnego rozwoju.
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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 placówki jest realizowana we współpracy z wychowankami i rodzicami. Pracownicy

pedagogiczni, wykonując zadania placówki, uwzględniają opinie wychowanków i ich rodziców

w celu doskonalenia własnych działań. Nowatorskie rozwiązania służą zaspokajaniu potrzeb

rozwojowych wychowanków. Placówka spełnia wymaganie.

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

potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania

środowiska lokalnego.

Koncepcja pracy jest adekwatna do potrzeb wychowanków i oczekiwań środowiska lokalnego

i spójna z realizowanymi przez całą społeczność działaniami. Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu działa

zgodnie z misją, pięcioletnim programem rozwoju i statutem. Nadrzędnym celem placówki jest:

● wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków,

● wyposażanie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające realizować się w dalszym życiu i funkcjonować

w rzeczywistości społecznej,

● wspieranie kadry w sukcesywnym rozwoju własnych kompetencji zawodowych,

● wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom wychowanków i rodziców, 

● podnoszenie jakości warunków pracy,

● tworzenie przyjaznej atmosfery i klimatu,

● wspieranie rodziców w procesie wychowania,

● podnoszenie poczucia bezpieczeństwa wychowanków i pracowników pedagogicznych,

● rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym,

● pozyskiwanie sponsorów i sympatyków placówki,

● wzbogacanie bazy dydaktycznej,

● promowanie placówki w środowisku.

Z analizy dokumentacji przedstawionej przez dyrektora wynika, że podejmowane działania są spójne

z koncepcją pracy placówki (tabela 1). Pracownicy pedagogiczni oraz dyrektor podali przykłady działań

prowadzonych dla zaspokojenia rozpoznanych potrzeb wychowanków (tabela 2). Celem tych działań jest:
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● indywidualizacja pracy z wychowankiem,

● stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań, talentów i pasji poprzez przygotowywanie

wychowanków do udziału w konkursach, przeglądach, wystawach, wernisażach, pokazach,

spektaklach tanecznych i teatralnych,

● poszerzanie przez pracowników pedagogicznych kompetencji i uprawnień umożliwiających organizację

nowych form aktywności dzieci i prowadzenie terapii pedagogicznej w grupach

terapeutyczno-wyrównawczych,

● korygowanie wad postawy poprzez organizację gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć tanecznych. 

Zdaniem ankietowanych wychowanków, w palcówce są zajęcia, które ich interesują  (wykres 1j) i są one

prowadzone w sposób, który pomaga im się uczyć (wykres 2j). W ocenie rodziców o wzroście nabywanych

umiejętności dzieci świadczy rozwój ich zdolności, zainteresowań i pasji, talentów wokalnych, tanecznych

i plastycznych, nabywanie poczucia własnej wartości, poprawa koordynacji ruchowej oraz motoryki, chęć

współpracy w grupie, świadome prezentowanie swych osiągnięć, wysoki poziom wykonywanych przez dzieci

i młodzież prac, czerpanie radości z własnych poczynań i postępów, nawiązanie więzi z innymi uczestnikami

zajęć, rozwój kreatywnego myślenia, lepsze zapamiętywanie, otwartość i odwaga w kontaktach z innymi

dziećmi.

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Na ile działania placówki są spójne z założeniami koncepcji pracy placówki? [ADZ] (10750)

Tab.1

Numer Analiza Cytaty

1 Z analizy dokumentacji przedstawionej przez dyrektora

wynika, że podejmowane działania opierają się na

koncepcji pracy placówki.

Spójność działań placówki z jej koncepcją pracy

potwierdza: • udział dzieci i młodzieży w stałych i

okazjonalnych zajęciach • indywidualne podchodzenie do

wychowanka podczas zajęć dydaktycznych, zachęcanie i

pomoc w rozwoju talentów i pasji (dodatkowe

warsztaty), promowanie ich twórczości (konkursy,

wystawy plastyczne, prezentacje sceniczne), branie pod

uwagę opinii rodziców • przystosowanie pomieszczeń do

specyfiki pracowni, termoizolacja sufitu w sali

widowiskowej, zamontowanie kurtyny i kulis, stworzenie

możliwości łatwiejszego kontaktu i przepływu informacji

(Wi-Fi, sieć internetowa, zwiększenie liczby komputerów)

• stworzenie dobrej atmosfery i klimatu (galeria Szatnia,

kącik "Podziel się książką") • pomoc rodzicom w

odnalezieniu talentów i pasji w wychowankach i ich

rozwoju, (bezpośredni kontakt z rodzicami ułatwia

przekaz informacji) • zabezpieczenie pomieszczeń MDK

(monitoring, alarm, umowy z policją i strażą miejską) •

organizowanie wspólnie z jednostkami miejskimi i

organizacjami pozarządowymi wielu imprez, np. z

Kaliskim Stowarzyszeniem Schola Cantorum –

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej "Schola

Cantorum", Miejską Biblioteką Publiczną – konkurs

recytatorski "Zabawa z Poezją", Urzędem Miejskim –

Konkurs Plastyczny "Wolność bez nałogów", Przegląd

Artystycznych Działań Świetlicowych, CKiS – Regionalny

Przegląd Zespołów Tanecznych "Tylko dance ma sens",

SP Nr 7 – Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i

Młodzieżowej (o zasięgu ogólnopolskim).
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę o podanie przykładów działań, które placówka prowadziła w tym lub poprzednim roku

szkolnym w celu zaspokojenia rozpoznanych przez Państwa potrzeb wychowanków. [APP] (8843)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 15

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 konkursy konkursy plastyczne: "Wolność bez nałogów", "Ptaki

Fantastyczne", "Magiczna Irlandia", "Kalisz jakiego nie

znamy", Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Wojewódzki

Konkurs Krasomówczy

2 wystawy wystawa prac plastycznych osób niepełnosprawnych z

grupy Tęcza w galerii "Szatnia", "Ptaki Fantastyczne",

"Magiczna Irlandia"

3 przedstawienia "Wieczór wigilijny"

4 warsztaty Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Dawnej "Schola

Cantorum"

5 przeglądy przegląd taneczny: "Tylko Dance ma sens"

6 występy Festiwal Pieśni Religijnej "Sacrosong", Targi Edukacyjne

w Kaliszu

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 organizujących zajęcia. 

Pracownicy pedagogiczni często i chętnie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem

z kolegami, co sprzyja wspólnej realizacji zadań (tabela 1). Współpracują także przy realizacji zadań planowych.

Plastycy projektują stroje dla tancerzy, wykonują scenografię na występy kółka teatralnego, tworzą wystrój

świąteczny MDK. Wszystkie pracownie są zaangażowane w wystawieniu, raz w roku, przedstawienia wigilijnego,

przygotowaniu prezentacji na Targi Edukacyjne w Kaliszu, realizacji programu Erasmus oraz organizacji

współpracy z innymi instytucjami, np. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Teatrem im. Wojciecha

Bogusławskiego w Kaliszu, kaliskimi szkołami (Zespół Szkół nr 9, III i IV Liceum Ogólnokształcące). Realizują

wspólnie projekty interdyscyplinarne (np. Wokalmania, zespół muzyki dawnej), wspomagają się przy organizacji

prezentacji dorobku wychowanków, wystaw i wernisaży w Galerii Szatnia oraz warsztatów otwartych dla

społeczności lokalnej. Obserwacje prowadzonych zajęć potwierdziły ich współpracę przy realizacji różnych

przedsięwzięć. Ustalenia dotyczyły, m.in. nagłośnienia, pracy z mikrofonem, realizowanych projektów, ruchu

scenicznego, elementów gry aktorskiej, sposobu realizacji prac plastycznych (tabela 2). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób w placówce dba się o to aby pracownicy pedagogiczni dzieli się swoją wiedza z

innymi pracownikami? [APP] (10751)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 15

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dzielenie się wiedzą spotkania rady pedagogicznej, korzystanie z wiedzy i

doświadczeń kolegów, konsultacje, wymiana

doświadczeń

2 wymiana informacji komunikacja medialna (facebook, strona internetowa

MDK), zespoły samokształceniowe, rozmowy z kolegami

3 praca zespołowa wspólna organizacja spektaklu "Władca prezentów",

przygotowanie Targów Edukacyjnych, wernisaże i

wystawy w Galerii "Szatnia", kiermasz używanych

zabawek "Regaty o Błękitną Wstęgę Wielkiej Rynny"
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób zorganizowana jest współpraca wychowawców i nauczycieli uczących w placówce?

Proszę o podanie przykładów współpracy wychowawców i nauczycieli podczas planowania i realizowania

procesów edukacyjnych. [APP] (9157)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 15

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 planowanie i realizowanie wystroju sali widowiskowej,

korytarzy, Galerii SZATNIA

Wszyscy plastycy z MDK, po wzajemnej konsultacji,

stworzyli projekt "Ekologiczna Koncepcja Wystroju

Wielkanocnego", którego efektem była wystawa prac

plastycznych wychowanków na parterze budynku.

Według ustaleń, każda pracownia tworzyła ozdoby

wielkanocne wykonane z naczyń jednorazowych i

elementów codziennego użytku, przy użyciu

różnorodnych technik plastycznych. Wspólnie ustalono,

kto, jakie ozdoby wykona, aby plastyk mógł stworzyć

projekt i aranżację przestrzeni wystawy i aby prace były

różnorodne. wykonywanie wystroju światecznego MDK,

wieczór wigilijny, bal andrzejkowy, bal karnawałowy

2 wymyślanie i tworzenie strojów do przedstawień przedstawienie wigilijne

3 organizacja przedstawień współpraca z Teatrem Patrimonium przy realizacji

spektaklu "Świt" zaprezentowanego w Linzu i Barcelonie,

przypomnienie i doskonalenie kroków i figur tańców

ludowych oraz tańca współczesnego wynikały z ustaleń z

nauczycielami z MDK (udział w programie artystycznym

podczas Targów Edukacyjnych) oraz z nauczycielami

Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu w celu

prezentacji Teatru Pieśni i Tańca Patrymonium podczas

uroczystości z okazji Dnia Patrona.

4 realizacja projektów Światowy Dzień Mózgu, wokalmania, pracownia

gitarowa, zespół muzyki dawnej, wokalmania, pracownia

gitarowa, zespół muzyki dawnej, pracownie taneczne i

muzyczne (występy na scenie) oraz plastyczne (sceny,

stoisk, galerii, wystaw)

5 przygotowanie prezentacji dorobku wychowanków Rejonowe Prezentacje Monodramów, Ogólnopolskiego

Konkursu Recytatorskiego, Targi Edukacyjne
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Obszar badania: W placówce monitoruje się osiągnięcia wychowanków.

Pracownicy pedagogiczni systematycznie monitorują osiągnięcia dzieci i młodzieży.  Najczęściej

sprawdzają, w jaki sposób wychowankowie wykonują zadania, czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie oraz

zadając pytania (wykres 1w). Osiągnięcia wychowanków monitorują również poprzez bieżącą obserwację

podczas zajęć, analizowanie wyników uczestnictwa w konkursach i prezentacjach wewnętrznych i zewnętrznych,

analizowanie postępów i osiągnięć poza placówką, pozyskiwanie informacji od rodziców i nauczycieli

macierzystych szkół. Wyniki z obserwacji osiągnięć są wykorzystywane do budowania dobrego wizerunku

placówki, wzbudzania zainteresowania ofertą Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu ze strony potencjalnych

klientów, motywowania dzieci i młodzieży do efektywniejszej pracy i osiągania sukcesów na miarę możliwości,

indywidualizacji pracy, dostosowywania metod i form pracy do bieżących potrzeb oraz wzbogacania bazy

placówki.

 

Wykres 1w
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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:

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 partycypują w rozmowach na temat istotnych dla placówki kwestii. 

W opinii pracowników pedagogicznych, wychowankowie często decydują w jakich konkursach, przeglądach,

występach, warsztatach, plenerach chcą brać udział. Na prośbę chętnych przygotowano grupę do konkursu

„Bilet do Liceum Plastycznego”. Uczestnicy wymiany polsko-niemieckiej pomagali w ustaleniu programu działań

z tym związanych. Wychowankowie podczas zajęć często sugerują jakie techniki i tematy najbardziej lubią. Na

ich prośbę w tym roku szkolnym powtórzono, m.in. zajęcia z gliny, decoupaqe’u, monotypii. Wspólnie

z wychowankami zaplanowano i zrealizowano regaty rynnowe o „Błękitną Wstęgę Wielkiej Rynny” oraz

przebudowę ślizgu motorowodnego. Z młodzieżą rozmawia się o sprawach ważnych. Wychowankowie

zaproponowali, np. aby usunąć zepsuty automat z żywnością stojący w holu, usprawnić system ogrzewania sali

tanecznej lub zmienić godzinę rozpoczęcia zajęć i zdyscyplinować prowadzącego zajęcia, tak aby zajęcia były

prowadzone regularnie. Większość wychowanków zna zasady zachowania obowiązujące na zajęciach (tabela. 1),

a także ma wiedzę o tym, w jaki sposób zajęcia będą prowadzone (wykres 1j). Pracownicy pedagogiczni

zadeklarowali w ankiecie, że często biorą pod uwagę opinie wychowanków przy planowaniu działań w placówce

(wykres 3j) oraz że przyjmują propozycję zgłaszane przez dzieci i młodzież (wykres 4j). Propozycje

wychowanków dotyczą najczęściej:

• różnicowania form prowadzenia zajęć,

• przydziału ról w spektaklach,

• tworzenia scenografii i strojów,

• interpretacji scenariusza teatralnego,

• doboru scenariusza teatralnego,

• doboru repertuaru podczas koncertów,

• aktywności podczas imprez okolicznościowych,

• organizacji imprez,

• tematyki zajęć wyrównawczych.

W placówce podejmuje się, wspólnie z rodzicami, decyzje dotyczące spraw wynikających z realizacji koncepcji

pracy (tabela 2). Większość rodziców bierze udział w ustalaniu tego co w placówce jest najważniejsze (wykres

4j), zna obowiązujące zasady postępowania (wykres 5j) oraz organizację pracy placówki (wykres 6j).



Młodzieżowy Dom Kultury 16/29

      

Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j
 

Typ pytania: Pytanie jednokrotnego wyboru

Treść pytania: Zasadach postępowania obowiązujących na zajęciach. [AW] (10758)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 77

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zdecydowanie tak 32 41.6

2 raczej tak 34 44.2

3 raczej nie 5 6.5

4 zdecydowanie nie 0 0

5 nie mam wiedzy na ten temat 5 6.5

  Brak odpowiedzi 1 0

  Razem 77 100
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie decyzje zostały podjęte w tym lub poprzednim roku szkolnym wspólnie z rodzicami? [APP]

(10760)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 15

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 dofinasowanie decydują o wysokości składki na Radę Rodziców,

decydują o dofinansowaniu warsztatów, poczęstunku

podczas imprez (np. Andrzejki, wieczór wigilijny,

kiermasze), fundują nagrody dla wychowanków

2 organizacja imprez, wycieczek Decyzją rodziców w tym roku szkolnym była powtórka

występów wigilijnch wychowanków MDK pt: "Władca

prezentów", środowe występy wychowanków w Klubie

Komoda,

Obszar badania:  Działania podjęte w wyniku wdrażania wniosków z badań zewnętrznych i

wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju placówki. 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej są użyteczne dla pracowników pedagogicznych, jednak nie zadbano

o zaznajomienie się i wykorzystywanie w pracy placówki rezultatów badań zewnętrznych. Pracownicy

pedagogiczni i dyrektor podali przykłady działań wynikających z wykorzystywania wniosków z ewaluacji

wewnętrznej:

● angażowanie rodziców do wykonywania konkretnych zdań (np. przygotowanie strojów, wycieczka

do Afrykanarium we Wrocławiu),

● wykorzystanie mediów społecznościowych do zwiększenia udziału rodziców w życiu placówki,

● realizowanie pomysłów i inicjatyw rodziców (np. powtórzenie koncertu świątecznego „Władca

prezentów”),

● skuteczne zachęcanie do czynnego udziału w imprezach organizowanych przez placówkę

(indywidualne zaproszenia, kontakty telefoniczne),

● dbanie o bezpieczeństwo dzieci (informowanie rodziców o odwołanych zajęciach telefonicznie,

na profilach społecznościowych, przy drzwiach wejściowych).

W placówce nie wykorzystuje się w pracy wniosków z badań zewnętrznych.
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Obszar badania: W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi

wychowanków.

W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi wychowanków, adekwatnie

do zdiagnozowanych potrzeb.  Dyrektor i pracownicy pedagogiczni za nowatorskie rozwiązania zastosowane

w placówce uznali:

● organizowanie dla wychowanków nietypowych warsztatów (np. warsztaty graficzne we współpracy

z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w pracowni grafiki,

ceramiczne we współpracy z Liceum Plastycznym w Kaliszu, plecionkarskie we współpracy z Pracownią

Plecionkarską „Artex-Rękodzieło”, tańca irlandzkiego w ramach organizowanych w Kaliszu „DNI

ŚWIĘTEGO PATRYKA", teatralne we współpracy z Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia

Animatorów Kultury), 

● wprowadzenie w pracowni plastycznej nowej techniki (mozaika), 

● poszerzenie współpracy z zagranicą o projekt ERASMUS+ (oferta dla pełnoletnich wychowanków

wchodzących na rynek pracy), 

● nawiązanie współpracy z Polonią w Linz w Austrii i w Barcelonie w Hiszpanii – możliwość

zaprezentowania twórczości wychowanków poza granicami kraju, 

● zorganizowanie studia nagrań i sali prób dla muzykującej młodzieży z Kalisza, 

● zorganizowanie kącika „Podziel się książką” w ramach akcji „Wędrująca książka”, 

● zorganizowanie kącika kawiarnianego dla uczestników wernisaży w Galerii SZATNIA, 

● zapewnienie dobrego klimatu w placówce poprzez udostępnienie pomieszczenia dla rodziców

i opiekunów towarzyszących niepełnosprawnym wychowankom. 

Nowatorskie działania mają na celu zaspokajanie potrzeby nabywania nowych umiejętności, działania w grupie,

odpowiedzialności, rozwijania zainteresowań, talentów i pasji, samorealizacji, integracji z niepełnosprawnymi,

uwrażliwiania na potrzeby innych i bezpieczeństwa.
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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:

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu rozpoznaje potrzeby oraz możliwości wychowanków i w oparciu

o pozyskane informacje tworzy atrakcyjną i adekwatną do ich oczekiwań ofertę zajęć. Pracownicy

pedagogiczni motywują dzieci i młodzież do rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz rozmawiają

z nimi o tym, co mogą robić w czasie wolnym i jak wykorzystywać to, czego uczą się w placówce.

Wspomagają realizację zgłaszanych przez nich inicjatyw i pomysłów na rzecz własnego rozwoju i w

sposób systemowy oceniają skuteczność podejmowanych działań. Placówka spełnia wymaganie.

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

wychowanków w celu podejmowania skutecznych działań wspierających ich rozwój. 

W placówce systemowo rozpoznaje się możliwości i potrzeby wychowanków.  Zdaniem dyrektora

i pracowników pedagogicznych diagnozę tę przeprowadza się z wykorzystaniem różnych sposobów, w tym

poprzez analizę wniosków o przyjęcie do placówki (rekrutacja do poszczególnych pracowni), rozmowy

z wychowankami, obserwację ich aktywności podczas zajęć, analizę wykonywanych prac i osiągnięć

w konkursach oraz przeglądach wewnętrznych i zewnętrznych, testy sprawdzające poziom umiejętności

z języka obcego, bieżący kontakt z rodzicami (gdy uczestnikami zajęć są małoletni). Ważne informacje na ten

temat pozyskuje się także w wyniku analizy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i orzeczeń

o niepełnosprawności wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz

od nauczycieli uczących dziecko w szkole macierzystej. Pracownicy pedagogiczni poinformowali ponadto,

że w prowadzonych przez nich zajęciach mogą brać udział, niezależnie od poziomu posiadanych zdolności

i talentów, osoby pragnące rozwijać swoje zainteresowania, jak również uczniowie z problemami szkolnymi.

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.

Oferta placówki jest atrakcyjna dla wychowanków i adekwatna do ich potrzeb. Rodzice biorący udział

w badaniu ankietowym powszechnie zadeklarowali, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach realizowanych

w placówce (wykres 1j), i że są one dostosowane do ich potrzeb (wykres 2j). Podczas obserwowanych zajęć

(8), wszyscy pracownicy pedagogiczni dbali o ich atrakcyjność dla wychowanków poprzez tworzenie przyjaznej,

twórczej atmosfery, wykorzystywanie różnorodnych form i metod pracy, dostosowywanie ćwiczeń i zadań do ich

zdolności i sprawności. Umożliwiali im także zaprezentowanie swoich umiejętności. W życzliwy

sposób przekazywali informacje zwrotne na temat poprawności wykonania piosenki, układu tanecznego,

ćwiczenia lub zadania. Udzielali praktycznych wskazówek (np. jak zachować się na scenie podczas występu,
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gdzie skierować wzrok), prowadzili zajęcia w dużym tempie (dzieci nie miały czasu się nudzić). W zależności

od ich specyfiki, stosowali różnorodne techniki plastyczne (np. decoupage, malarstwo olejne, akwarelowe

i akrylowe) i materiały (np. różne farby, serwetki z motywami wielkanocnymi i kwiatowymi, piórka, kwiatki,

wstążki, glinę, gałęzie, jednorazowe talerzyki, wiaderka na popcorn) oraz pomoce dydaktyczne (np. piłki,

woreczki, skakanki). Demonstrowali ćwiczenia do wykonania. Indywidualizowali pracę ze względu na stopień

niepełnosprawności i predyspozycje uczestników zajęć. Chwalili za ciekawe pomysły (np. układu tanecznego

do śpiewanej piosenki) i dopingowali do wysiłku. Służyli pomocą, gdy pojawiały się trudności, korygowali

popełniane błędy, zachęcali do powtórzenia ćwiczeń w domu. Odwołując się do wyobraźni dzieci, proponowali

zabawy ruchowe, (np. w topienie się sopli lodu, budzenie się roślinek do życia). Przeprowadzone obserwacje

pokazały ponadto, że wychowankowie na zajęciach czują się swobodnie, chętnie biorą w nich udział, wykazują

się aktywnością i zaangażowaniem.

Wykres 1j Wykres 2j

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

rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

W placówce systemowo realizowane są działania kształtujące u wychowanków umiejętność

spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.  Z przeprowadzonego badania

wynika, że wszyscy pracownicy pedagogiczni rozmawiają z uczestnikami zajęć o tym, co mogą robić w wolnym

czasie i jak wykorzystać to, czego się na nich nauczyli. Motywują ich do rozwijania sprawności fizycznej,

uczestnictwa w kulturze, stosowania języka obcego w praktyce, udziału w konkursach i występach poza

placówką, a także do stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w twórczych działaniach dla własnej

przyjemności. Udostępniają im też teksty piosenek i nagrania, aby mogli je wykonywać i odtwarzać w domu,

pomagają w odkrywaniu własnych stylów i technik uczenia się. Wychowankowie deklarują, że lubią przychodzić

na zajęcia do placówki, bo tu realizują swoje marzenia i rozwijają zainteresowania. Stwierdzili, że pracownicy
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pedagogiczni, np. pomagają im w wyborze trasy i miejsca wycieczek, instruują jak ćwiczyć poza zajęciami, aby

się efektywniej uczyć. Zachęcają do dodatkowej pracy w domu, aby dobrze przygotować się do kontynuowania

nauki w liceum plastycznym, studiowania architektury (część z nich takie ma plany), a także w celu

doskonalenia techniki gry na instrumencie, umiejętności tanecznych. Podpowiadają jak zmieniać formę ćwiczeń,

aby sprawiały przyjemność, np. można rozciągać się i jednocześnie czytać książkę. Radzą jak uczyć się

na pamięć tekstów ról, które będą odgrywać w wystawianych przedstawieniach.

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 Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu przyczyniają się do rozwoju zainteresowań

i zdolności wychowanków. Osoby biorące udział w badaniu ankietowym, powszechnie stwierdziły, że udział

w zajęciach proponowanych przez tę placówkę zachęca je do rozwijania swoich zainteresowań (wykres 1j),

zadeklarowały ponadto, że poznają na nich nowe rzeczy, związane z tym, co je interesuje (wykres 2j).

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

W placówce systemowo przeprowadza się ocenę skuteczności podejmowanych działań.  Według

dyrektora i pracowników pedagogicznych, informacje na ten temat pozyskiwane są poprzez obserwację zajęć,

zadawanie pytań ich uczestnikom, ocenę koleżeńską. Ponadto analizie poddaje się frekwencję wychowanków

na zajęciach i podczas imprez, osiągnięcia w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, zdawalność do szkół

artystycznych i muzycznych. Ważnym wyznacznikiem skuteczności realizowanych działań są również opinie

rodziców, jurorów, publiczności uczestniczącej w imprezach organizowanych przez MDK i mediów, liczba wejść

na stronę internetową placówki i na Facebooka, szerokie zainteresowanie społeczności lokalnej proponowanymi

formami wypoczynku letniego i zimowego oraz wymianą międzynarodową, udział dużej liczby szkół i placówek

oświatowych, nie tylko z Kalisza, w organizowanych konkursach (np. plastycznych, recytatorskich), przeglądach

i wystawach. Większość wychowanków twierdzi, że ma możliwość wypowiadania się na temat zajęć, w których

biorą udział (wykres 1j). Podali, że pracownicy pedagogiczni w przyjaznej atmosferze i w życzliwy sposób,

najczęściej pytają ich, czy są zadowoleni z zajęć, czy odpowiada im forma i sposób ich prowadzenia, czy chcą

coś zmienić (wykres 1o). Także ponad połowa rodziców biorących udział w badaniu deklaruje, że placówka

zasięga ich opinii na temat swojej działalności często lub zawsze (wykres 2j). Podczas zebrań, bezpośrednich

rozmów z dyrekcją i pracownikami pedagogicznymi, poprzez ankiety i maile, są oni najczęściej pytani o opinie

na temat form i sposobu prowadzenia zajęć oraz  o zadowolone dziecka z udziału w zajęciach (wykres 2o).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 1o
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Wykres 2o

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

stwierdzili, że bardzo często stwarzają okazje do realizacji pomysłów dotyczących zajęć, które zgłaszają

wychowankowie. Jako przykłady działań, które udało się wdrożyć wskazali, m.in. udzielanie pomocy

w odrabianiu prac domowych, organizowanie ulubionych zabaw, dostosowanie form zajęć do preferowanych

przez dzieci i młodzież stylów uczenia się (tabela 1). Większość ankietowanych wychowanków potwierdza,

że często lub bardzo często na zajęciach robią rzeczy, które są ich pomysłem (wykres 1j) i wie do kogo

z pracowników pedagogicznych może zwrócić się z propozycją realizacji jakiegoś działania (wykres 2j).

Deklarują też, że zgłaszają pomysły dotyczące tego co dzieje się w placówce i na zajęciach, ale mniej niż

połowa robi to często lub bardzo często (wykres 3j). Podane przez nich przykłady inicjatyw dotyczyły najczęściej

wyboru muzyki i choreografii do tańca, strojów, utworów do grania, gier i zabaw, a także zadań do wykonania

na zajęciach (wykres 1o). Również w wywiadzie wychowankowie stwierdzili, że ich pomysły na to, co chcieliby

robić na zajęciach są uwzględniane. Mogą wybierać utwory, które chcą wykonywać ucząc się gry

na instrumencie, proponować układy taneczne, przygotowywać solówki. W grupie piszą scenariusze na wybrany

temat. Nie udało się natomiast stworzyć, z powodu braku środków finansowych, rzeźby przestrzennej, którą

chcieli umieścić przed budynkiem placówki.
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie pomysły dotyczące zajęć zgłaszają wychowankowie. Proszę podać przykłady pomysłów,

które udało się zrealizować [WPP] (10776)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Udzielanie pomocy w odrabianiu prac domowych

2 Organizowanie ulubionych zabaw

3 Dostosowanie form zajęć do preferowanych przez

wychowanków stylów uczenia się

4 Umożliwienie wyboru muzyki, choreografii do tańca,

strojów, w których chcą wystąpić

5 Stosowanie wybranych technik plastycznych

6 Organizownie konkursów plastycznych na wybrany temat

7 Umożliwianie wyboru tematu pracy

8 Udzielanie pomocy w przygotowaniu się do egzaminu do

liceum plastycznego, szkoły muzycznej i na architekturę

9 Umożliwianie wyboru utworów, których chcą się uczyć

śpiewać i grać na instrumencie

10 Udzielanie pomocy w realizacji szkolnych projektów

muzycznych

11 Realizacja spektakli, których temat zaproponowali,

pisanie scenariuszy lub dokonywanie modyfikacji



Młodzieżowy Dom Kultury 29/29

      

Raport sporządzili

● Krystyna Liszewska

● Barbara Szeląg

Kurator Oświaty:

........................................

Data sporządzenia raportu:

 24.03.2016 


