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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

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.

2. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.

3. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Wychowankowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu i realizowaniu działań

odpowiednich do jej funkcji.

7. Promowana jest wartość edukacji.

8. Rodzice są partnerami placówki.

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

10. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych.

11. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. 

Placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 19-03-2015 - 20-03-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Anna Molka, Bogusława Wojciechowska. Badaniem objęto 62 rodziców (ankieta

i wywiad grupowy) i 24 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny

z dyrektorem placówki, z pracownikami niepedagogicznymi oraz z  zespołem wychowawców pracującym z jedną

grupą wychowawczą, a także obserwacje placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych

został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OP - Arkusz obserwacji placówki

ADZ - Dyspozycje do analizy danych zastanych

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki placówki

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli/wychowawców

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami/wychowawcami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką placówki

WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi

WNG - Scenariusz wywiadu z zespołem pracującym z jedną grupą wychowawczą/klasą
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Obraz ośrodka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" w Piasecznie, ul. Zgoda 14,  jest niepubliczną

placówką o zasięgu ogólnopolskim, przeznaczony jest dla dziewcząt. Organem prowadzącym Ośrodek jest

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościelnej 9.

W skład Ośrodka wchodzi Zespól Szkól im. św. Małgorzaty z Kortony (Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła

Zawodowa Specjalna – kierunek gastronomia i fryzjerstwo, Technikum specjalne żywienia i usług

gastronomicznych (obecnie brak naboru), Internat oraz Grupa dochodząca.

Wychowanie w Ośrodku opiera się na wartościach chrześcijańskich, którego celem jest pełny rozwój osobowy

dziewcząt. Koncepcja pracy placówki w Piasecznie realizowana jest w zakresie trzech obszarów:

•Życie,

•Dom,

•Edukacja

Metody pracy, sposoby działania i organizacja placówki skierowane są na:

•poszanowanie życia, zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa oraz rozwoju wychowanek,

•odbudowanie więzi rodzinnych i przygotowanie do życia w rodzinie,

•poszanowanie godności osoby ludzkiej, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro

wspólne,

•pomoc i przygotowanie wychowanek do samodzielnego życia zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej,

•zdobycie umiejętności twórczego życia, kwalifikacji zawodowych.

Do Ośrodka przyjmowane są dziewczęta na wniosek rodziców. Podstawą do umieszczenia nieletniej w placówce

jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Wychowawcy prowadzą zajęcia wychowawcze i opiekuńcze. Zapewniają warunki do rozwoju oraz przygotowują

dziewczęta do samodzielnego życia.

Praca z wychowankami ma charakter indywidualny, odbywa się na podstawie  indywidualnego programu

edukacyjno – terapeutycznego.

Wychowawcy współpracują z nauczycielami szkół, do których uczęszczają wychowanki, pozyskują informację

o osiągnięciach szkolnych oraz o trudnościach. Wychowawcy uczestniczą w zebraniach rad pedagogicznych

Zespołu Szkól im. św. Małgorzaty z Kortony w MOS oraz w spotkaniach zespołów. Dyrektor Zespołu Szkól

uczestniczy w zebraniach rad i zespołów wychowawczych Ośrodka.

Wspólnie z nauczycielami Zespołu Szkół wychowawcy analizują wyniki egzaminów próbnych i zewnętrznych,

co pozwala intensyfikować pomoc reedukacyjną  w ramach zajęć wyrównawczych i "odrabianek" świetlicowych,

by osiągnąć jak najwyższe wyniki egzaminów i dobrze przygotować się do dalszej edukacji i wyboru zawodu.

Ośrodek ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które zapewniają rozwój zdolności i zainteresowań wychowanek.

Są to: zajęcia taneczne, relaksacyjne, muzykoterapia, plastyczne, sportowe oraz wolontariat.

Placówka współpracuje z Domami: Kultury w Piasecznie,  Opieki Społecznej,  Spokojnej Starości "Nestoria"

Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Leczenia Uzależnień –

KARAN, z Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii, Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi na terenie

Polski,  szkołami i ośrodkami w środowisku lokalnym.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki
Dobrego Pasterza"

Patron

Typ placówki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami

Miejscowość Piaseczno

Ulica Zgoda

Numer 14

Kod pocztowy 05-500

Urząd pocztowy Piaseczno

Telefon 0227568337

Fax 0227568337

Www http://www.dmdp.internetdsl.pl

Regon 01206639500030

Publiczność niepubliczna

Kategoria uczniów Bez kategorii

Uczniowie, wychow., słuchacze

Oddziały

Nauczyciele pełnozatrudnieni

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

Średnia liczba uczących się w oddziale

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat piaseczyński

Gmina Piaseczno

Typ gminy gmina miejsko-wiejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków B

Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby i możliwości
rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki. (D)

Koncepcja pracy placówki jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D)

Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B)

Koncepcja pracy placówki jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B)

Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i
wewnętrznych B

W szkole funkcjonującej w placówce, w której uczniowie przystępują do sprawdzianu lub egzaminów,
analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów. (D)

W placówce analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania
wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania. (D)

Działania prowadzone przez placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane.
(D)

Działania podjęte w efekcie wdrażania wniosków z zewnętrznych i wewnętrznych badań oraz analiz
przyczyniają się do rozwoju placówki. (B)
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Wnioski

1.Podejmowane przez Ośrodek działania są spójne z przyjętą koncepcją, co pozytywnie sprzyja przygotowaniu

wychowanek do dorosłego życia i   podjęcia aktywności zawodowej.

2.Rodzice znają i akceptują wartości, które są kształtowane u wychowanek podczas działań realizowanych

w placówce oraz istotnych dla ich dzieci.

3.Rodzice mają możliwość wypowiadania się o ważnych sprawach Ośrodka, a w szczególności dotyczących ich

dziecka.

4.W Ośrodku poddaje się analizie wyniki ewaluacji wewnętrznej, które wpływają na podniesienie jakości pracy

wychowawców i indywidualne podejście do dziewcząt.

5.Wychowawcy podejmują działania wynikające z badań zewnętrznych i wewnętrznych w celu niwelowania

niewłaściwych postaw oraz kształtowania pozytywnych wzorców zachowań.

6.Pracownicy Ośrodka wskazali efekty prowadzonej przez placówkę ewaluacji wewnętrznej, które wpłynęły

na rozszerzenie współpracy z instytucjami wspierającymi dzieci i ich rodziny.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Realizowane przez placówkę działania są spójne założeniami koncepcji pracy Ośrodka,

w szczególności w zakresie: stworzenia wychowankom warunków dla ich pełnego rozwoju

fizycznego, psychicznego i duchowego, eliminowania przyczyn i przejawów demoralizacji,

resocjalizacji nieletnich, zgodnie z indywidualnymi potrzebami wychowanek, wzmocnienia poczucia

własnej wartości i sensu życia, kształtowania odpowiedzialności za siebie, wychowania do życia

w duchu wartości chrześcijańskich, reintegracji rodziny i przygotowania do życia w rodzinie

i aktywności zawodowej. Rodzice akceptują wartości jakie stoją za działaniami podejmowanymi

przez Ośrodek oraz uczestniczą w procesie modyfikowania i realizacji koncepcji pracy.

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

potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki.

Działania realizowane w placówce są spójne z najważniejszymi założeniami koncepcji pracy. 

Z informacji uzyskanych od dyrektora i nauczycieli/wychowawców wynika, że główne założenia koncepcji pracy

Ośrodka dotyczą:

•stworzenia wychowankom warunków dla ich pełnego rozwoju fizycznego, psychicznego i  duchowego poprzez:

-zapewnienie opieki medycznej,

-organizowanie kursów pierwszej pomocy,

-zapoznanie z zasadami BHP,

-kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się,

-prowadzenie higienicznego trybu życia,

-realizację programów profilaktycznych w zakresie uzależnień, samookaleczeń, handlu ludźmi, prostytucji,

•eliminowania przyczyn i przejawów demoralizacji poprzez:

-odizolowanie od środowiska zdemoralizowanego,

-prowadzenie zajęć kształtujących umiejętności społeczne,

-organizowanie zajęć będących alternatywnym sposobem spędzania czasu wolnego,

•resocjalizacji nieletnich zgodnie z indywidualnymi potrzebami wychowanek poprzez:

-organizowanie zajęć wspomagających proces resocjalizacji (socjoterapia, komunikacja interpersonalna, trening

umiejętności społecznych, zajęcia profilaktyczne),

-wykorzystywanie metod twórczej resocjalizacji,

•poszanowania godności ludzkiej i rozwijania wrażliwości poprzez:
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-promowanie kultury osobistej,

-organizowanie katechez, warsztatów, rekolekcji, zajęć wolontariatu, spotkań z osobami niepełnosprawnymi

fizycznie i umysłowo, osobami starszymi,

-przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszy świątecznych, z których środki wychowanki przeznaczają

na wybrany przez grupę cel charytatywny,

•kształtowania odpowiedzialności za siebie i innych poprzez:

-wdrażanie do ponoszenia odpowiedzialności za słowa i czyny,

-realizację założeń indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych,

-motywowanie do udzielania pomocy koleżeńskiej,

•wychowania do życia w duchu wartości chrześcijańskich poprzez:

-realizowanie programów: „Droga św. Małgorzaty przykładem wymagania od siebie”, „Córka - matka - żona -

dobra chrześcijanka”,

-organizowanie rekolekcji, skrutacji Słowa Bożego, spotkań z rodzinami neokatechumenalnymi - Statio

Małgorzata,

•wychowania do patriotyzmu i poszanowania dla historii i tożsamości narodowej poprzez:

-organizowanie apeli tematycznych – patriotycznych,

-oglądanie transmisji z ważnych uroczystości narodowych, codzienne oglądanie wiadomości,

-prowadzenie pogadanek podczas zbiórek grupowych,

•reintegracji rodziny i przygotowania do życia w rodzinie poprzez:

-realizację programu „Dom - Wspólnota życia”,

-organizowanie pikniku rodzinnego, spotkań w ramach terapii rodzinnej,

-realizację treści programowych wynikających z programu przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie,

•wspierania rodziców w pełnieniu zadań rodzicielskich poprzez:

-organizowanie spotkań ze specjalistami, rozmów wychowawczych, wyjazdów do domów rodzinnych

wychowanek,

-realizowanie programu świadomego rodzicielstwa - spotkania z Doulą,

•przygotowania wychowanek do samodzielnego dojrzałego życia i aktywności zawodowej poprzez:

-wdrażanie do umiejętności prowadzenia domu, systematyczności, samodzielności, samokontroli,

konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych,

-realizację programu doradztwa zawodowego,

-modyfikowanie planów usamodzielnienia,

-organizację praktyk zawodowych.

Dyrektor i wychowawcy pracujący w zespole w jednej grupie wychowawczej wymienili najważniejsze działania,

które podejmują, realizując koncepcję pracy, m.in.:

•organizując spotkania zespołów wychowawczych, imprezy, np. Święto Patrona Szkoły – św. Małgorzaty

Z Kortony, apele, np. O szkodliwości używek, o kulturze osobistej, o szacunku i pomocy innym,

•prowadząc obserwacje zajęć w placówce w aspekcie skuteczności terapii,

•współpracując ze środowiskiem lokalnym w zakresie: udziału w kiermaszach: wielkanocnych,

bożonarodzeniowych, uroczystościach kulturalnych na terenie miasta Piaseczna oraz z instytucjami

prewencyjnymi i interwencyjnymi: Policją, Sądem Rodzinnym dla Nieletnich, Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Instytutem Neurologii w Warszawie, Mazowieckim Centrum

Neuropsychiatrii w Zagórzu, Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie, Stowarzyszeniem Katolickim Ruch

Antynarkotyczny - KARAN,

•realizując:

-programy opracowane w placówce:
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„Mogę, nie muszę, chcę wychowanie sumienia do prawdy i wolności w myśl św. Jana Pawła II,

„Dom – wspólnota życia",

„Droga św. Małgorzaty z Kortony – przykładem wymagania od siebie",

„Czego chcesz Powerela?"

-projekt „Posag" – opracowany przez pedagoga Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,

•prowadząc rozmowy z rodzicami i wychowankami oraz dzieląc się informacjami na temat dziecka oraz

doświadczeniem dotyczących wychowania,

•podejmując działania terapeutyczne, w tym zakresu profilaktyki, np.:

-terapię pedagogiczną,

-reedukację,

-pogadanki profilaktyczne z pielęgniarką szkolna na temat:

Wybierz życie – pierwszy krok,

Narkotyki – niebezpieczne związki,

Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS,

Wieczne dziecko – FAS,

Ciąża bez alkoholu, papierosów i innych używek,

Zanim sięgniesz.

•kształtując:

-wrażliwość społeczną poprzez: udział w wolontariacie w Domu Opieki Społecznej – NESTORIA, akcje

samorządu szkolnego – w zakresie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym oraz dzieciom w Domach

Dziecka,

-umiejętności korzystania z oferty imprez kulturalnych, np. koncerty, teatr, kino, wystawy,

•organizując wycieczki,

•uczestnicząc w targach gastronomicznych i pokazach, szkoleniach fryzjerskich,

•dostosowując wymagania do potrzeb i możliwości wychowanek.

Pracownicy niepedagogiczni w wywiadzie potwierdzili, że w pracy ośrodka ważna jest pomoc rodzinie oraz

umożliwienie dzieciom i młodzieży w realizacji obowiązku szkolnego.

Obserwacja placówki oraz analiza danych zastanych wykazała, że na jej terenie znajdują się informacje

na temat koncepcji pracy Ośrodka.

Obszar badania: Koncepcja pracy placówki jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Rodzice znają i w pełni akceptują główne założenia koncepcji funkcjonowania placówki.  Dyrektor

zapoznaje rodziców z głównymi założeniami koncepcji pracy placówki poprzez:

•stronę internetową, folder i wizytówkę,

•prowadzenie rozmów z opiekunami w trakcie przyjęcia dziecka do placówki,

•zebrań dla rodziców.

Rodzice uczestniczący w wywiadzie stwierdzili, że akceptują wartości jakie stoją za działaniami podejmowanymi

przez Ośrodek oraz, że są one ważne dla ich dzieci. Wskazywali przy tym na konieczność zwracania szczególnej

uwagi na:

•troskę o życie i zdrowie,

•odbudowanie relacji z rodzicami,

•nauczanie systematyczności, punktualności, pokory, szacunku do rodziców  do osób starszych, szczerości,
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prawdomówności, wrażliwości, miłości,

•wartości duchowe,

•kształtowanie postaw wobec ludzi zwierząt,

•kształcenie dziecka, kontynuacja nauki, zdobycie zawodu, opieka, wykonywanie poleceń.

Są one istotne dla rodziców ze względu na zmianę wychowanek, zaangażowanie personelu w naukę

aprobowanych społecznie postaw i prawidłowych zachowań.

Obszar badania:  Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana i modyfikowana we

współpracy z rodzicami.

Rodzice biorą udział w przygotowaniu i modyfikowaniu koncepcji pracy Ośrodka.  Dyrektor

poinformował, że w placówce podejmowane są działania, aby zaangażować rodziców w proces modyfikowania

koncepcji pracy, m.in. poprzez:

•zachęcanie do udziału w warsztatach oraz w cyklu wykładów Studium życia rodzinnego,

•włączanie w przygotowanie spotkania wigilijnego,

•realizację projektu „Dzieło nowej ewangelizacji”,

•organizowanie Pikniku rodzinnego,

•prowadzenie rozmów indywidualnych z wychowawcami grup,

•angażowanie do udziału w terapii psychologiczno – pedagogicznej oraz w konsultacjach specjalistycznych, np.

psychiatrycznych, reedukacyjnych.

Rodzice stwierdzili w wywiadzie, że uczestniczą w ustalaniu najważniejszych celów działania placówki, np.

•włączając się w organizację:

-imprez,

-spotkań,

-mszy świętych,

-pogadanek.

Rodzice powiedzieli, że z ustalonymi najważniejszymi rzeczami zapoznawani są:

-na spotkaniu z dyrektorem,

-przez wychowawców grup wychowawczych,

-podczas rozmowy telefonicznej,

-poprzez stronę internetową.

W ankietach 51 z 52 rodziców wyraziło opinie, że ma możliwość wypowiadania się o ważnych sprawach Ośrodka

(zob. wykr. 1j). Jako przykłady rodzice podawali najczęściej:

•współtworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych pracy z dzieckiem oraz kontraktów,

•organizowanie:

-konsultacji z zespołem wychowawczym, dotyczących spraw wychowawczych i predyspozycji dziecka oraz

chorób, leczenia,

-rozmów z nauczycielami o funkcjonowaniu dziecka na przepustkach,

-spotkań mediacyjnych w trudnych sytuacjach,

•uwzględnianie trudności finansowych rodziny w zakresie utrzymania dziecka w internacie,

•przygotowanie poczęstunku na uroczystości,

•udział w wyborze dalszego kształcenia dziecka.
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Wykres 1j

Obszar badania: Koncepcja pracy placówki jest realizowana we współpracy z rodzicami.

Ośrodek stwarza warunki do współpracy z rodzicami w celu realizowania koncepcji pracy placówki. 

Dyrektor i nauczyciele stwierdzili w wywiadach, że rodzice uczestniczą w:

•spotkaniach: warsztatowych, np. „Akademii dla Rodziców”,

•katechezach formacyjnych z Kapłanem sprzyjających rozwojowi duchowemu (budowanie więzi, szacunek,

miłość rodzicielska),

•rozmowach indywidualnych i zespołowych z wychowawcami i psychologami,

•organizacji;

-pikniku rodzinnego,

-uroczystości, np. wigilii Bożego Narodzenia,

-urodzin,

-imienin,

-wyjazdów grupowych i ośrodkowych,

-zajęć rozwijających zainteresowania wychowanek (np. zajęć tanecznych KrzesanyArt, zajęć sportowych –

siatkówka, piłka ręczna, ZUMBA, wolontariat, aerobik, zajęć muzycznych (śpiew, nauka gry na gitarze), zajęć

artystycznych),

•opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych, kontraktów wyjazdów weekendowych,

feryjnych i wakacyjnych wychowanek oraz realizacji obowiązków edukacyjnych,

•działaniach wolontariatu,

•wyposażeniu dziecka w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu: fryzjer, kucharz,

•zgłaszaniu konieczności indywidualnych konsultacji ze specjalistami i wychowawcami oraz potrzeby pomocy

w nawiązaniu współpracy z instytucjami wspierającymi reintegrację rodziny (OPS-y, asystenci rodzin, kuratorzy,
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sądy rodzinne), a także zwiększenia liczby zajęć wyrównawczych;

•terapii pedagogicznej i warsztatach przygotowujących wychowanki do macierzyństwa.

W ankietach rodzice wymienili, że najczęściej angażują się w:

•zorganizowanie  kiermaszu z ozdobami zrobionymi przez dziewczęta z gimnazjum z okazji Świąt Wielkiej Nocy,

•pokonywanie trudności wychowawczych, emocjonalnych i osobowościowych dzieci i młodzieży,

•organizację i udział w:

-spotkaniach rodzin oraz informacyjnych,

-katechezach,

-pikniku rodzinnym,

-wyjazdach, 

-uroczystościach,

-terapii rodzinnej,

-warsztatach,

-wywiadówkach,

-rozmowach indywidualnych z wychowawcami, specjalistami,

•ustalanie ścieżki terapii psychologicznej, pedagogicznej dla  młodzieży. 
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Wymaganie:

Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W Ośrodku prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna. Wychowawcy podejmują działania wynikające

z opracowanych na jej podstawie wniosków, np. dotyczących usprawnienia przepływu informacji

pomiędzy pracownikami szkoły i internatu, rozszerzenia współpracy z instytucjami wspierającymi ją

w działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Działania podjęte w efekcie wdrażania wniosków

z wewnętrznych badań oraz przeprowadzonych analiz przyczyniają się do rozwoju placówki

i wzrostu zainteresowania wśród rodzin mających problem z dzieckiem. 

Obszar badania:  W szkole funkcjonującej w placówce, w której uczniowie przystępują do

sprawdzianu lub egzaminów, analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów. 

Wychowawcy wykorzystują w swojej pracy wnioski i analizy wyników sprawdzianu oraz

egzaminów. Dyrektor i wychowawcy wymienili działania wynikające z ewaluacji wewnętrznej, m.in.:

•usprawnienie przepływu informacji między szkołą i internatem,

•organizację zajęć:

-praktycznych,

-rozwijających umiejętności zawodowe oraz zainteresowania wychowanek, np.: teatralnych, muzycznych,

-wynikających z potrzeb dziewcząt,

•zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego,

•rozszerzenie współpracy z:

-Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Piasecznie,

-Sądem Rodzinnym dla Nieletnich w: Piasecznie, Warszawie, Katowicach, Gdańsku,

-ośrodkami kuratorskimi,

-policjantami z Piaseczna i Warszawy,

-Szpitalem Neurologicznym w Warszawie,

-Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu,

-psychiatrą z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie, 

-reedukatorem z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie, 

-terapeutą z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie,

-nauczycielami zatrudnianymi w Zespole Szkół w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,

•wdrażanie w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej opracowanych w Ośrodku procedur, np.:

„Procedury postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych”,

•zwiększenie liczby:

-zajęć wyrównawczych oraz rekreacyjno – sportowych,

-konsultacji,

-wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym do Zambrzyńca, Józefowa, Kazimierza
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Dolnego, Białegostoku.

Obszar badania: W placówce analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy

prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i

podejmuje działania. 

W Ośrodku poddawane są analizie wyniki ewaluacji wewnętrznej. Według wychowawców efektem tych

analiz jest:

•modyfikacja działań podejmowanych w pracy z wychowankami,

•opracowanie kontraktów uwzględniających plany naprawcze,

•dostosowanie:

-metod pracy do indywidualnych potrzeb wychowanek,

-regulaminów do specyfiki pracy,

-dokumentacji do obowiązujących przepisów prawa,

•podnoszenie kompetencji zawodowych,

•wzbogacenie warsztatu pracy wychowawców,

•zintensyfikowanie współpracy z rodzicami wychowanek,

•zwiększenie liczby konsultacji psychiatrycznych, psychologicznych,

•organizacja:

-szkoleń,

-kursów,

-zajęć relaksujących, np. aerobik, Zumba, basen,

•udział w sympozjach, konferencjach,

•dokonywanie remontów i konserwacji budynku Ośrodka,

•modernizowanie sprzętu informatycznego i oświetlenia,

•rozwój systemu monitoringu wizyjnego.

Dodali także, że na podstawie wniosków wynikający z ewaluacji wewnętrznej:

•ujednolicono zasady obowiązujące w grupach wychowawczych,

•przeprowadzono diagnozy:

-wychowawcze,

-psychologiczne,

-edukacyjne.

Wychowawcy wymienili wnioski wynikające z:

1) egzaminów zewnętrznych, np.:

•określenie predyspozycji do dalszego kształcenia i wskazanie mocnych stron wpływa na wzrost pozytywnej

motywacji do kontynuacji przez wychowanki nauki,

•zwiększenie zakresu pomocy podczas odrabiania lekcji oraz organizacja zajęć wyrównawczych i konsultacji

przedmiotowych wpływa na zachęcenie dziewcząt do samodzielnego poszukiwania rozwiązań,

•dostosowanie wymagań do możliwości psychoedukacyjnych wychowanek, stopniowanie trudności i docenianie

małych zwycięstw (sukcesów) oraz stosowanie pozytywnych wzmocnień wpływa na lepszą zdawalność

egzaminów,

2) ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całej placówki, np.:

•organizacja:

-konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych oraz spotkań ze specjalistami wpływa na niwelowanie skutków
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niewłaściwego funkcjonowania dziewcząt w szkole i w rodzinie,

-zajęć kształtujących aktywność społeczną i umiejętności spędzania czasu wolnego wpływa na rozwój

u wychowanek umiejętności współżycia w społeczeństwie i współdziałania w grupie,

-zwiększenie liczby zajęć profilaktycznych i spotkań ze specjalistami, podjęcie terapii psychologicznej wpływa

na zmniejszenie liczby dziewcząt zagrożonych uzależnieniami, •kierowanie na terapię wychowanek oraz

rodziców wpływa na poprawę relacji w rodzinie,

•ustalanie indywidualnych planów działań wpływa na organizację pracy z wychowankami w trakcie ich pobytu

w placówce.

Stwierdzili również, że dokonują ewaluacji swojej pracy m.in. poprzez analizę:

•informacji zwrotnych od rodziców/opiekunów, wychowanek,

•wyników sprawdzianów oraz egzaminów zewnętrznych,

•uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów.

Efektem tej analizy jest, np.:

•wzrost motywacji u dziewcząt do dalszej pracy,

•rozpoznawanie potrzeb wychowanek,

•zwiększenie liczby:

-spotkań z rodzicami,

-zajęć dodatkowych i wyrównawczych,

•organizacja we współpracy z rodzicami różnych uroczystości ,

•ujednolicenie form oddziaływania w Ośrodku i w szkole,

•wzbogacenie warsztatu pracy wychowawców.

Wymienili także działania będące wynikiem badań wewnętrznych np.:

•organizację:

-spotkań z rodzicami/opiekunami,

-zajęć wspomagających proces resocjalizacji oraz socjoterapeutycznych,

•nawiązanie współpracy z:

-pracownikami Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Krakowie, Kaliszu, Wrocławiu i Młodzieżowych

Ośrodków Socjoterapii w Przemyślu, Puławach, Solcu nad Wisłą oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie,

poradni psychologiczno-pedagogicznych w Piasecznie, Warszawie, Pruszkowie, Katowicach,

-kuratorami sądowymi w Piasecznie, Lublinie, Krakowie,

-asystentami rodziny,

-lekarzami psychiatrami,

-osobami wspierającymi reintegrację rodziny,

•wymianę doświadczeń z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami.

Dyrektor wskazał efekty prowadzonej przez placówkę ewaluacji wewnętrznej, m.in.:

•rozszerzenie współpracy z instytucjami, np. Domem Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziorna,

Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN,

•organizację warsztatów z Doulą – osobą uczącą opieki nad noworodkiem i towarzyszącą kobietom w ciąży,

•promocję działań Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie,

•wzrost liczby wychowanek otrzymujących promocję do klasy programowo wyższej,

•rozwój zdolności i zainteresowań wychowanek, np.: tańcem, zdrowym stylem życia,

•włączanie w życie kulturalne i społeczne wychowanek.

Według wychowawców w Ośrodku prowadzi się analizę wyników ewaluacji wewnętrznej m.in. poprzez:

•zespołowe opracowywanie wyników ankiet,

•opracowywanie wniosków z obserwacji,
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•prowadzenie rozmów z rodzicami i wychowankami oraz z nauczycielami szkół.

Analiza danych zastanych wykazała, że w Ośrodku prowadzona jest, m.in. ewaluacja wewnętrzna. 

Obszar badania:  Działania prowadzone przez placówkę są monitorowane i analizowane, a w

razie potrzeby modyfikowane.

W Ośrodku monitoruje się i analizuje podejmowane działania . Dyrektor wymienił obszary poddawane

monitorowaniu, które związane były z:

•bezpieczeństwem,

•edukacją,

•przygotowaniem do życia w rodzinie.

Wychowawcy wskazali działania oraz sposoby ich monitorowania, m.in.:

•organizacja:

-pracy wychowawczej – analiza dokumentacji i ocena postępów dziewcząt,

-procesu edukacyjnego - analiza dokumentacji przebiegu (zeszyt kontaktów szkoła – internat, analiza ocen),

-wyjazdów, wycieczek, imprez,

•sprawowanie opieki następczej - badanie losów absolwentek,

•współpraca z:

-rodzicami - analiza ankiet, pozyskiwanie informacji zwrotnych w trakcie bezpośrednich spotkań z nimi,

-specjalistami - dokumentacja podejmowanych oddziaływań pedagogicznych i psychologicznych,

•udzielanie pomocy materialnej rodzinom wychowanek oraz kontrolowanie sposobu wykorzystania tej pomocy -

analiza ankiet skierowanych do rodziców, uzyskiwanie informacji zwrotnych. 

Obszar badania:  Działania podjęte w efekcie wdrażania wniosków z zewnętrznych i

wewnętrznych badań oraz analiz przyczyniają się do rozwoju placówki. 

W Ośrodku podejmowane są działania wynikające z badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wychowawcy podali przykłady wniosków opracowanych na podstawie wyników tych badań, np.:

•postępująca dezintegracja rodziny wpływa na wzrost problemów u młodych dziewcząt,

•niewykształcone pozytywne wzorce zachowań związane z prawidłowym funkcjonowaniem społecznym

wpływają na rozwój nieprawidłowych postaw,

•nieumiejętność konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych powoduje powstawanie konfliktów

i antagonizmów oraz zachowań agresywnych względem siebie,

•brak umiejętności spędzania czasu wolnego zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi wpływa

na wyrabianie niewłaściwych zachowań i nawyków,

•trudności wynikające z zaniedbań środowiskowych bądź dydaktycznych wpływają, m.in. na problemy z nauką,

•pojawiające się problemy wychowawcze, zagrożenie demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniami

wpływa na sposób organizacji pracy z dziewczętami.

Dyrektor i wychowawcy powiedzieli, że na podstawie wyżej wymienionych wniosków w placówce, np.:

•zwiększono częstotliwość:

-spotkań formacyjnych, np. związanych z przygotowaniem wychowanek do Sakramentu Chrztu Św.

-warsztatów umiejętności wychowawczych oraz uczących konstruktywnych metod pokonywania trudności

i sposobów rozładowywania napięć,

•wdrożono wychowanki do prawidłowego pełnienia ról społecznych,
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•zorganizowano:

-terapię rodzin oraz uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym KARAN, Poradni Leczenia Uzależnień,

-zajęcia kształtujące relaksacyjne, metodą „małych kroczków”, umiejętności społeczne oraz rozwijające

zdolności artystyczne, muzyczne, sportowe, taneczne, teatralne,

-wolontariat (Dom Spokojnej Starości Nestoria w Piasecznie, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie),

-ferie zimowe (Karpacz, Piechowice Biały Dunajec),

-wyjazdy integracyjne,

-zielone szkoły,

-wypoczynek letni (Darłówek Wschodni, Sarbinowo),

-konsultacje indywidualne z nauczycielami,

-wakacyjne obozy naukowe (Nowe Bystre),

•nawiązano współpracę z instytucjami oraz specjalistami wspierającymi rodzinę (Ośrodek Pomocy Społecznej,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie i Konstancinie - Jeziorna, asystent rodziny, kurator),

•realizowano program profilaktyki opracowany w Ośrodku przez wychowawców „Przystanek Dorosłość”,

•zapoznawano wychowanki z prawami i obowiązkami oraz wartościami moralnymi,

•uświadamiano konieczność ponoszenia konsekwencji swoich czynów:

•opracowano:

-kontrakty, np. regulujące wyjazdy weekendowe,

-programy profilaktyczne,

•rozwijano zainteresowania wychowanek,

•uczono umiejętnego organizowania czasu wolnego,

•zwiększono liczbę godzin zajęć wyrównawczych,

•stosowano wzmocnienia pozytywne,

•stopniowano trudności,

•dostosowano wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanek.

Ponadto wychowawcy dodali, że wszystkie podejmowane w ośrodku działania wpłynęły na jego rozwój

ponieważ, np.:

•zmniejszyła się liczba:

-wychowanek eksperymentujących z środkami zmieniającymi świadomość i nieradzących sobie z negatywnymi

emocjami,

•zwiększyła się liczba:

-uczennic otrzymujących promocję do klasy programowo wyższej oraz kontynuujących naukę w szkole

ponadgimnazjalnej,

-rodzin zaangażowanych we współpracę z placówką oraz gotowych na powrót córki do domu,

-dziewcząt, które poprawnie zaczynają funkcjonować w środowisku oraz potrafią nawiązywać właściwe relacje

międzyludzkie,

-wychowanek uczestniczących w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i aktywnie oraz zdrowo spędzających

czas wolny.

•wzmocniono u wychowanek poczucie własnej wartości oraz wiarę w siebie i swoje możliwości.
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