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Cel ewaluacji wewnętrznej
Celem ewaluacji wewnętrznej jest zbadanie modelu pracy realizowanego w placówce, ukierunkowanego na usamodzielnianie wychowanek, zdiagnozowanie
zasadności jego realizacji oraz efektywności w pracy długoterminowej z dzieckiem w placówce.

Temat ewaluacji
Szkoła i placówka realizuje model pracy ukierunkowany na rozwój samodzielności i usamodzielnianie wychowanek.

Zakres ewaluacji
1.
Model usamodzielnienia w placówce odpowiada na realne (aktualne) potrzeby wychowanek.
2.

Pracownicy pedagogiczni podejmują działania zmierzające do usamodzielnienia wychowanek.

3.

Wychowanki aktywnie uczestniczą w realizacji zadań podejmowanych w ramach modelu pracy placówki.

WSTĘP
Badania ankietowe przeprowadzono w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 wśród pracowników pedagogicznych oraz wychowanek Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, a także ich rodziców, rodzin i opiekunów prawnych obecnych podczas Zjazdu Rodziców w dniu 10.06.2017r.
W badaniu zastosowano kwestionariusz ankiety skonstruowany z myślą o ankietowanych – wychowanki, rodzice, pracownicy pedagogiczni. Ankiety miały
charakter anonimowy, a wyniki wykorzystano jedynie do celów badawczych. W badaniach wzięło udział 33 pracowników Ośrodka tj. 13 pracowników szkół –
„nauczyciele”, 19 pracowników internatu – „wychowawcy”, w tym także dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, kierownik ds.
opieki i wychowania, wicedyrektor ds. dydaktycznych (psycholog), 1 psycholog, 1 pedagog, 1 pracownik socjalny, wychowanki – 55, rodzice/opiekunowie
prawni- 27.
W bieżącym roku szkolnym podjęta tematyka badań została zrealizowana w celu usystematyzowania i uzasadnienia podejmowanych działań
wychowawczych oraz podjęcia próby ujęcia ich na kształt modelu pracy placówki.

WSKAŹNIK 1

Model usamodzielnienia w placówce odpowiada na realne potrzeby wychowanek

PYTANIA

1. Jakie Pani/Pana zdaniem są realne potrzeby wychowanek przebywających w MOW?
(zaznacz właściwe)
A:potrzeba bezpieczeństwa
B:potrzeba uznania
C:potrzeba przynależności
D:potrzeba kontaktu z drugą osobą
E: inne (jakie?)………………………………………………………………………………………
2. Czy Pani/Pana zdaniem oddziaływania prowadzone w placówce odpowiadają na potrzeby wychowanek?
(zaznacz właściwe)
tak

/

nie

3. Które z oddziaływań prowadzonych w placówce, Pani/Pana zdaniem, najbardziej odpowiadają na realne potrzeby wychowanek, a które
najmniej?
(zaznacz właściwe)
(gdzie, 1-min, a 5-max)

SZKOŁA

1

2

3

4

5

INTERNAT

A:projekty
klasowe/szkolne

A:kontakt i
zajęcia z
psychologiem

B:przedsięwzięcia samorządu
wychowanek

B:kontakt i
zajęcia z
pedagogiem

C:zajęcia
wychodzące
naprzeciw
zainteresowaniom i
potrzebom
uczennic

C:koła
zainteresowań

D:zajęcia
klasowe z
wychowawcą

D:zajęcia
grupowe i
kontakt
indywidualny
z wychowawcą

1

2

3

4

5

E:dyżury
E:dyżury
porządkowe
porządkowe
wychowanek
wychowanek
w szkole
w grupie
INNE (jakie?) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Jakie umiejętności praktyczne, Pani/Pana zdaniem powinna posiadać wychowanka usamodzielniona?
(zaznacz właściwe)
A:umieć gotować
B:posiadać umiejętność robienia zakupów
C:potrafić sprzątać
D:posiadać umiejętność gospodarowania pieniędzmi
E: inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………..
5.
Jakie
umiejętności
(zaznacz właściwe)

społeczne,

Pani/Pana

zdaniem

powinna

posiadać

A:umiejętność rozmowy
B:umiejętność proszenia o pomoc (zwracania się o pomoc)
C:umiejętność argumentowania (przedstawiania swoich racji)
D:umiejętność planowania (wyznaczania sobie celu; szeregowania problemów według ważności)
E:inne (jakie?)……………………………………………………………………………………….
6. Jakie umiejętności emocjonalne, Pani Pana zdaniem powinna posiadać wychowanka usamodzielniona?
(zaznacz właściwe)
A:umiejętność wyrażania swoich uczuć
B:umiejętność rozumienia czyichś uczuć
C:umiejętność radzenia sobie z gniewem
D:umiejętność wyrażania sympatii
E:inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………..

wychowanka

usamodzielniona?

ODPOWIEDZI

Dodatkowe odpowiedzi:
- potrzeba samorealizacji;
- poznania genezy i zasad funkcjonowania norm społecznych; potrzeba kontaktu z ukochaną osobą jeśli taką ma (mama, ojciec, chłopak itp.)

3. Które z oddziaływań prowadzonych w placówce, Pani/Pana zdaniem, najbardziej odpowiadają na realne potrzeby wychowanek, a które najmniej?

3. Które z oddziaływań prowadzonych w placówce, Pani/Pana zdaniem, najbardziej odpowiadają na realne potrzeby wychowanek, a które najmniej?

3. Które z oddziaływań prowadzonych w placówce, Pani/Pana zdaniem, najbardziej odpowiadają na realne potrzeby wychowanek, a które najmniej?

3. Które z oddziaływań prowadzonych w placówce, Pani/Pana zdaniem, najbardziej odpowiadają na realne potrzeby wychowanek, a które najmniej?
Dodatkowe odpowiedzi:
- projekty realizowane w grupie, wolontariat, atmosfera panująca w placówce, społeczność;
- projekty dające kwalifikacje (paznokcie), projekty Erasmus, dzięki którym mają kontakt z osobami z zagranicy, jak również mogą wyjechać za granicę, co w
ich dotychczasowym życiu było raczej niemożliwe.

Dodatkowe odpowiedzi:
- zadbać o zdrowie, umieć właściwie się ubrać i zadbać o własny wizerunek, dbać o higienę osobistą
- umieć znaleźć pracę.

Dodatkowe odpowiedzi:
- umiejętność współpracy, umiejętność brania własnych spraw we własne ręce, a nie tylko prosić i brać od innych ludzi czy instytucji
- umiejętność załatwiania spraw urzędowych i kultury osobistej w miejscach publicznych i nie tylko.

Dodatkowe odpowiedzi:
- umiejętność dostrzegania życzliwości innych, umiejętność cieszenia się z sukcesu nie tylko swojego, ale i bliskich/innych osób.

PODOBIEŃSTWA
Pytanie 1:
- wszyscy ankietowani zgodnie uważają, że najbardziej realną potrzebą wychowanek przebywających w MOW jest potrzeba bezpieczeństwa
(pracownicy internatu: 19 wskazań, pracownicy szkoły: 11);
- na drugim miejscu wszyscy pracownicy pedagogiczni MOW wskazują potrzebę przynależności (pracownicy internatu: 13 wskazań, pracownicy szkoły: 7)
oraz potrzebę kontaktu z drugą osobą (11 wskazań pracownicy internatu, natomiast szkoły 9 wskazań);

Pytanie 2:
- wszyscy pracownicy pedagogiczni są zgodni, że oddziaływania prowadzone w placówce odpowiadają na potrzeby wychowanek (pracownicy internatu: 20
wskazań, pracownicy szkoły: 13);

Pytanie 3:
- zarówno pracownicy internatu, jak i pracownicy szkoły są zgodni, że zajęcia klasowe z wychowawcą są na drugiej co do ważności pozycji wśród zajęć, które
najbardziej odpowiadają na realne potrzeby wychowanek;
- wszyscy pracownicy są zgodni, że dyżury porządkowe, jakie odbywają się w ramach zajęć internatowych (w grupie wychowawczej), najmniej odpowiadają
na realne potrzeby wychowanek (pracownicy internatu: 3 wskazania, pracownicy szkoły: 1 wskazanie);
- zdania pracowników są spójne, że zajęcia grupowe i kontakt indywidualny z wychowawcą są oddziaływaniami najbardziej odpowiadającymi realnym
potrzebom wychowanek (pracownicy internatu: 16 wskazań, pracownicy szkoły: 9 wskazań);

Pytanie 4:
- zarówno pracownicy internatu (20 wskazań), jak i pracownicy szkoły (13 wskazań) wśród umiejętności praktycznych na pierwszym miejscu stawiają
umiejętność gospodarowania pieniędzmi przez wychowanki;
- pracownicy MOW wskazują zgodnie umiejętność gotowania (pracownicy internatu: 20 wskazań, pracownicy szkoły: 12), jako drugą co do ważności wśród
umiejętności wychowanki usamodzielnionej;

- zdaniem większości pracowników pedagogicznych najmniej przydatną umiejętnością praktyczną jest umiejętność sprzątania (pracownicy internatu: 18
wskazań, pracownicy szkoły: 11);

Pytanie 5:
- znaczna większość pracowników pedagogicznych za najważniejszą umiejętność społeczną u wychowanek uważa umiejętność planowania (wyznaczania
sobie celów, szeregowania problemów wg ważności) – pracownicy internatu 19, pracownicy szkoły 12 wskazań;
- drugą w kolejności umiejętnością społeczną jaką powinna posiadać wychowanka, zdaniem pracowników pedagogicznych, jest umiejętność proszenia o
pomoc (zwracania się o pomoc) – pracownicy internatu 17, szkoły 9 wskazań;
RÓŻNICE
Pytanie 1:
- w opiniach pracowników internatu i szkoły największy rozdźwięk odnośnie realnych potrzeb wychowanek pojawił się w odpowiedzi: potrzeba
przynależności - która dla pracowników szkoły jest na ostatnim miejscu (7 wskazań), a dla pracowników internatu jest drugą co do ważności potrzebą (12
wskazań) wychowanki usamodzielnionej;

Pytanie 3:
- projekty klasowe/szkolne (4 wskazania) zgodnie z odpowiedziami pracowników szkoły zostały uznane za te, które najmniej odpowiadają na realne potrzeby
wychowanek, natomiast pracownicy internatu, w tej kategorii, wskazali dyżury porządkowe wychowanek w szkole (3 wskazania);
- pracownicy szkoły są zdania, że przedsięwzięcia samorządu wychowanek najbardziej odpowiadają na realne potrzeby dziewcząt (7 wskazań), podczas gdy
dla pracowników internatu przedsięwzięcia samorządu wychowanek są na równorzędnej, trzeciej pozycji, podobnie jak projekty klasowe/szkolne (4
wskazania);
- zajęcia wychodzące naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom uczennic w ocenie pracowników internatu najbardziej odpowiadają na realne potrzeby

wychowanek (11 wskazań), a dla pracowników szkoły tego typu oddziaływania są dopiero na pozycji trzeciej (5 wskazań);
- najwyższą rangę, na pozycji drugiej przyznało 8 pracowników szkoły zajęciom – koła zainteresowań, natomiast pracownicy internatu temu typowi zajęć
przypisali niższą, trzecią rangę (8 wskazań);
- kontakt i zajęcia z psychologiem w opinii pracowników internatu osiągnęły drugą co do ważności wartość, jako zajęcia odpowiadające na realne potrzeby
wychowanek (10 wskazań pozycja 2), a pracownicy szkoły umiejscowili tego typu oddziaływania na pozycji trzeciej, równorzędnie z kontaktem i zajęciami z
pedagogiem;

Pytanie 5:
- zdaniem pracowników szkoły najważniejszą umiejętnością społeczną u wychowanki jest umiejętność rozmowy (11 wskazań), pracownicy internatu tę
umiejętność stawiają dopiero na trzeciej pozycji (14 wskazań);
- umiejętność argumentowania (przedstawiania swoich racji) u wychowanek w opinii pracowników internatu jest nieco mniej ważna (11 wskazań), aniżeli dla
pracowników szkoły (7 wskazań);

Pytanie 6:
- wśród umiejętności emocjonalnych wychowanki na pierwszej pozycji pracownicy internatu stawiają umiejętność wyrażania swoich uczuć oraz umiejętność
rozumienia czyichś uczuć (po 20 wskazań), a dla pracowników szkoły umiejętność wyrażania swoich uczuć jest na drugiej pozycji (11 wskazań) i podobnie
umiejętność rozumienia czyichś uczuć - 10 wskazań;
- umiejętność wyrażania sympatii w opinii pracowników internatu jest trzecią co do ważności umiejętnością emocjonalną istotną dla wychowanek (10
wskazań), natomiast dla pracowników szkoły jest umiejętnością najmniej ważną (5 wskazania).

WNIOSKI I ZALECENIA

Wyniki ankiet wskazują, że w opinii pracowników pedagogicznych oddziaływania prowadzone w placówce odpowiadają na realne potrzeby
wychowanek. Pracownicy są także zgodni, że wiodącą potrzebą wychowanek przebywających w MOW jest potrzeba bezpieczeństwa. W
zakresie umiejętności praktycznych, ankietowani udzielali spójnych odpowiedzi, a za najbardziej istotną dla wychowanki usamodzielnionej
uznali umiejętność gospodarowania pieniędzmi. Może to wynikać stąd, że ta umiejętność praktyczna jest wyjściową do realizowanego modelu
usamodzielnienia w placówce. Jest to spójne z wyborami respondentów, że umiejętność planowania (wyznaczania sobie celów, szeregowania
problemów według ważności) jest najistotniejszą umiejętnością społeczną, jaką powinna posiadać wychowanka usamodzielniona. Ten
kompatybilny tok rozumowania pracowników pedagogicznych MOW o pracy z wychowanką całościowo domyka model pracy (wskaźniki w
modelu).
Zastanawiającym jest fakt, że zarówno pracownicy internatu, jak i pracownicy szkoły tak naprawdę nie potrafią określić wiodącego zakresu
umiejętności emocjonalnych, w jaki powinna być wyposażona wychowanka usamodzielniona (patrz różnice pyt. 6) i wszystkie proponowane
umiejętności emocjonalne są mniej więcej na równorzędnym poziomie w opinii ankietowanych. Można przypuszczać, że wynika to z
ukierunkowania się w pracy wychowawczej na równoczesne zaspokajanie wszystkich potrzeb dziecka dla jego harmonijnego poziomu rozwoju
emocjonalnego, bądź też z braku dobrej diagnozy wychowanki – stąd na każdą umiejętność emocjonalną kładzie się jednakowy nacisk.
Wszyscy ankietowani pracownicy są zgodni, że oddziaływaniami prowadzonymi na terenie internatu, które najbardziej odpowiadają na
realne potrzeby wychowanek są zajęcia grupowe i kontakt indywidualny z wychowawcą. Natomiast za najmniej efektywne oddziaływania w
pracy z dzieckiem według wszystkich pracowników pedagogicznych są dyżury porządkowe. Można snuć przypuszczenia, że są to oddziaływania
najmniej wynikające z nabytych doświadczeń, posiadanych zasobów i wcześniejszych nawyków wychowanek, stąd spotykające się z ich
największym oporem.
Należałoby się zastanowić, skąd wynika zaistniała sytuacja, że według ankietowanych pracowników szkoły oddziaływaniami najbardziej
odpowiadającymi na realne potrzeby wychowanek są działania podejmowane przez wąską grupę osób – samorząd, z kolei zajęcia
wyrównawcze (według ankietowanych z internatu najistotniejsze), za które odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący, schodzą na dalszy plan
oddziaływań. Pomimo corocznej pracy metodą projektu w placówce, pracownicy szkoły wskazali tę metodę pracy jako najmniej odpowiadającą
na realne potrzeby wychowanek. Być może warto pochylić się nad zasadnością obligatoryjnej tematyki prowadzonych projektów w palcówce,
by dostosować tą formę oddziaływań do realnych potrzeb wychowanek i wspomóc efektywność pracy.

WSKAŹNIK 2
Pracownicy pedagogiczni podejmują działania zmierzające do usamodzielnienia wychowanek

PYTANIA

7.
W
jaki
sposób
do samodzielnego życia?
(zaznacz właściwe)

pracownicy

pedagogiczni

pomagają

wychowankom

A:rozmowy indywidualne
B:projekt
C:kontrakt wychowawczy (internat/szkoła)
D:zajęcia grupowe
E: inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………..
8. Czy Pani/Pan organizuje zajęcia, które przygotowują wychowankę do samodzielności?
(zaznacz właściwe)
tak

/

nie

w

przygotowaniu

ich

9. W jaki sposób Pani/Pan odpowiada na realne potrzeby wychowanek?
(zaznacz właściwe)
A:organizacja zajęć ustrukturalizowanych
B:wprowadzanie w obowiązki życia codziennego
C:uczenie gospodarowania pieniędzmi
D:wdrażanie do umiejętnego spędzania czasu wolnego
E:rozmowy indywidualne
F:praca społecznością korekcyjną
G:inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………
10.
Jakie
metody
jej usamodzielnieniu?
(zaznacz właściwe)

pracy

z

wychowanką

Pani/Pana

zdaniem

sprzyjają

najbardziej

A:kontrakt wychowawczy (szkoła/internat)
B:projekt
C:wolontariat
D:udział w imprezach
E:inne (jakie?)……..………………………………………………………………………………….
11. Jakiego typu zajęcia zmierzające do usamodzielnienia wychowanek podejmuje Pani/Pan?
(zaznacz właściwe)
A:zajęcia ustrukturalizowane
B:organizacja wycieczek wyjazdów
C:praca wolontarystyczna, współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi
D:zajęcia indywidualne
E:inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………
12. Jakie elementy powinny posiadać działania wychowawcze, aby stanowiły działania zmierzające do usamodzielnienia wychowanki?
(zaznacz właściwe)

A:diagnoza problemów dziecka
B: diagnoza potrzeb emocjonalnych, praktycznych, społecznych dziecka
C: skonstruowanie planu pracy z dzieckiem
D:realizacja założonego planu pracy
E:inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………
13. Jakie specyficzne cechy Pani/Pana zdaniem powinny posiadać działania wychowawcze będące podstawą pracy zmierzającej do
usamodzielnienia?
(zaznacz właściwe)
A:równorzędne wspieranie i edukowanie (partnerstwo)
B:prowadzenie i kierownictwo ze strony dziecka (podążanie za dzieckiem)
C:dobrowolność korzystania z działań wychowawczych (autonomia dziecka)
D:praca oparta na relacji z dorosłym prowadzącym (praca korekcyjno-terapeutyczna)
E:inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………

ODPOWIEDZI

Dodatkowe odpowiedzi:
- przede wszystkim czynności praktyczne na grupie i warsztatach oraz pomoc w ukończeniu klasy/szkoły, co pomaga w dalszym życiu.
.

Dodatkowe odpowiedzi:
- wdrażanie do brania odpowiedzialności za własne decyzje i wybory;
- zajęcia dodatkowe o tematyce dopasowanej do zainteresowań, umożliwiające rozwój teoretyczny i praktyczny wychowanek.

Dodatkowe odpowiedzi:
- zajęcia z doradztwa zawodowego, projekty europejskie; wdrażanie do prowadzenia gospodarstwa domowego i dbania o siebie i otoczenie; życie codzienne,
umiejętność pracy i współpracy (gotowanie, sprzątanie), rozmowy z wychowanką, umiejętność słuchania i wyciągania wniosków
- zajęcia grupowe dotyczące obszarów usamodzielnienia;
- przykład własny, zajęcia praktyczne (wspólne), przez działanie.

Dodatkowe odpowiedzi:
- czynności praktyczne zmierzające do większej samodzielności i pewności siebie; zajęcia teoretyczne rozwijające samodzielne myślenie.

Dodatkowe odpowiedzi:
- działania intuicyjne mające na celu podniesienie samooceny wychowanek lub zweryfikowanie ich zachowań i wyegzekwowanie pożądanych
- ewaluacja działań i diagnozy.

Dodatkowe odpowiedzi:
- "Dla każdego co innego" - i dla dziecka, i dorosłego;
- czasem pozwolić się pomylić, później nie skreślać wychowanki, tylko pomóc wyciągnąć właściwe wnioski do dalszej pracy nad swoim zachowaniem.

PODOBIEŃSTWA
PYTANIE 7:
- pracownicy pedagogiczni są zdania, że rozmowy indywidualne są najistotniejsza i najczęściej stosowaną formą przygotowania wychowanek do
samodzielnego życia – pracownicy internatu: 18 wskazań, pracownicy szkoły: 11 wskazań;
- w opinii pracowników, kontrakt wychowawczy jest drugą co do ważności formą pomocy w usamodzielnieniu;
- najmniej efektywną formą przygotowania wychowanek do samodzielności w opinii pracowników pedagogicznych jest projekt;

Pytanie 8:
- większość pracowników pedagogicznych jest zgodna, że organizują zajęcia, które przygotowują wychowankę do samodzielności;

Pytanie 9:
- pracownicy pedagogiczni w największym stopniu odpowiadają na realne potrzeby wychowanek poprzez rozmowy indywidualne (pracownicy internatu: 17
wskazań, pracownicy szkoły: 11 wskazań);
- podobnie nauczyciele i wychowawcy, dopiero na czwartej co do ważności pozycji stawiają ‘wprowadzenie wychowanek w obowiązki życia codziennego’
(pracownicy internatu: 14 wskazań, pracownicy szkoły: 2 wskazania);

Pytanie 10:
- metodą najbardziej sprzyjająca w usamodzielnieniu wychowanek w opinii pracowników pedagogicznych jest wolontariat (pracownicy internatu: 16
wskazań, pracownicy szkoły: 11 wskazań);

Pytanie 11:
- w grupie najważniejszych zajęć zmierzających do usamodzielnienia wychowanek podejmowanych przez pracowników pedagogicznych w placówce są
zajęcia indywidualne (pracownicy internatu pozycja 1 - 17 wskazań, pracownicy szkoły pozycja 2 - 5 wskazań);
- zajęcia ustrukturalizowane zarówno dla pracowników internatu (14 wskazań), jak i pracowników szkoły (5 wskazań), są drugą co do ważności formą
prowadzenia zajęć zmierzającą do usamodzielnienia wychowanek;

Pytanie 12:
- za najbardziej istotne elementy działań wychowawczych, aby stanowiły działania zmierzające do usamodzielnienia wychowanek pracownicy pedagogiczni
uznali diagnozę potrzeb emocjonalnych, praktycznych, społecznych dziecka (pozycja nr 1 pracownicy internatu – 19, pracownicy szkoły 9);
- dla pracowników szkoły (9 wskazań – pozycja 1) i pracowników internatu (16 wskazań – pozycja 2) równorzędne są diagnoza problemów dziecka i
skonstruowanie planu pracy z dzieckiem;
- zarówno pracownicy internatu (15 wskazań- pozycja 3), jak i pracownicy szkoły (8 wskazań – pozycja 2) za najmniej istotny element, które powinny
posiadać działania, aby stanowiły działania zmierzające do usamodzielnienia wychowanki uznali realizację założonego planu pracy;

Pytanie 13:
- w opinii pracowników pedagogicznych wśród specyficznych cech, jakie powinny posiadać działania wychowawcze będące podstawą pracy zmierzającej do
usamodzielnienia wychowanek znalazły się odpowiednio:
I równorzędne wspieranie i edukowanie (partnerstwo) – pracownicy internatu 15, pracownicy szkoły 9;
II praca oparta na relacji z dorosłym prowadzącym (praca korekcyjno-terapeutyczna) – pracownicy internatu 14, pracownicy szkoły 6;
III dobrowolność korzystania z działań wychowawczych – pracownicy internatu 9, pracownicy szkoły 2.

RÓŻNICE
Pytanie 7:
- dla pracowników szkoły zajęcia grupowe znajdują się wśród dwóch najistotniejszych przedsięwzięć, poprzez które pomagają wychowankom w
przygotowaniu ich do samodzielnego życia (6 wskazań), a dla pracowników internatu są na pozycji dalszej (14 wskazań);

Pytanie 8:
- jeden z pracowników szkoły i jeden z pracowników internatu jest zdania, że nie organizuje zajęć, które miałyby przygotowywać wychowankę do
samodzielności;

Pytanie 9:
- uczenie gospodarowania pieniędzmi jest drugim co do ważności sposobem odpowiedzi na realne potrzeby wychowanek realizowanych przez pracowników
internatu (16 wskazań – pozycja 2), natomiast tylko jeden pracownik szkoły (pozycja 5) wskazał ten sposób realizacji;
- zaledwie dwóch pracowników szkoły (pozycja 4) odpowiada na realne potrzeby wychowanek poprzez pracę społecznością korekcyjną, z kolei pracownicy
internatu uważają ten sposób za drugi najbardziej ważny w pracy z wychowanką (16 wskazań – pozycja 2);

Pytanie 10:
- w odczuciu pracowników szkoły zarówno projekt (3 wskazania pozycja 3) i kontrakt wychowawczy (2 wskazania pozycja 4), są nieco mniej istotną metodą
pracy z wychowanką sprzyjającą jej usamodzielnieniu, aniżeli w opinii pracowników internatu, gdzie projekt znalazł się na pozycji 2 (15 wskazań), a kontrakt
wychowawczy na pozycji 3 (14 wskazań);
- zdaniem pracowników internatu udział w imprezach jako metoda pracy z wychowanką, najmniej sprzyja jej usamodzielnieniu (9 wskazań pozycja 4),

natomiast pracownicy szkoły tę metodę uznali za drugą co do ważności w pracy z wychowanką (4 wskazania pozycja 2);

Pytanie 11:
- praca wolontarystyczna, współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi to działania zmierzające do usamodzielnienia wychowanek, które
najczęściej podejmują pracownicy szkoły (8 wskazań, pozycja 1), z kolei dla pracowników internatu ten typ zajęć jest prowadzony dopiero w trzeciej
kolejności (13 wskazań);

Pytanie 13:
- wśród specyficznych cech działań wychowawczych będących podstawą pracy zmierzającej do usamodzielnienia pracownicy internatu (15 wskazań)
wymieniają jako najważniejsze prowadzenie i kierownictwo dziecka (podążanie za dzieckiem), a pracownicy szkoły tą cechę uważają za najmniej ważną w
pracy z dzieckiem (1 wskazanie pozycja 4).
WNIOSKI I ZALECENIA

Większość pracowników pedagogicznych podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia wychowanek. Pomoc wychowankom w
przygotowaniu ich do samodzielnego życia w opinii pracowników polega głównie na rozmowach indywidualnych. Ankietowani pracownicy
internatu wskazują kolejno: uczenie gospodarowania pieniędzmi i praca społecznością korekcyjną, jako ich odpowiedź na realne potrzeby
wychowanek. Natomiast pracownicy szkoły po uczeniu gospodarowania pieniędzmi, w drugiej kolejności stawiają sobie za zadanie wdrażanie
wychowanek w umiejętność spędzania czasu wolnego. Zastanawiającym jest fakt, że zaledwie połowa ankietowanych pracowników
pedagogicznych deklaruje organizację zajęć ustrukturalizowanych w odpowiedzi na realne potrzeby wychowanek. Wyniki ankiet z pytań
wcześniejszych wskazują, że tego typu zajęcia są formą zajęć grupowych, które przecież w opinii ankietowanych najbardziej odpowiadają na
realne potrzeby wychowanek (patrz pytanie nr 3). Dodatkowo wyniki w zakresie typu zajęć wychowawczych podejmowanych przez
pracowników pedagogicznych, zmierzających do usamodzielnienia wychowanek potwierdzone zostały w odpowiedziach na pytanie 11 (tylko
połowa pracowników pedagogicznych praktykuje ich organizację). Pracownicy internatu ponownie przyznali, że najczęściej organizują zajęcia
indywidualne zmierzające do usamodzielnienia wychowanek.

Wśród metod pracy z wychowanką sprzyjających najbardziej jej usamodzielnieniu pracownicy pedagogiczni jednomyślnie wskazują
wolontariat. To wskazanie wzbudza zdumienie, gdyż jest to jedna z metod pracy z wychowanką, jaka jest najbardziej pozbawiona swoistości i
struktury jako takiej. Dodatkowo praca metodą wolontariatu przekłada się jedynie intuicyjnie i intencjonalnie na efektywność pracy w grupie
wychowawczej i w grupie usamodzielniającej.
Opinie ankietowanych skłaniają do wnioskowania, że metodą pracy z wychowanką stosowaną najrzadziej w pracy w szkole jest kontrakt
wychowawczy, natomiast w pracy wychowawczej w internacie jest to udział w imprezach. Być może warto byłoby przeanalizować kalendarz
imprez internatowych i zestawić go z kalendarzem imprez szkolnych.
Zdaniem pracowników pedagogicznych działania wychowawcze powinny posiadać takie elementy, jak diagnoza problemów dziecka,
diagnoza potrzeb emocjonalnych, praktycznych i społecznych oraz skonstruowanie planu pracy z dzieckiem, aby stanowiły działania, które
zmierzają do usamodzielnienia wychowanki. Z opinii pracowników wnioskować można, że zarówno dla pracowników internatu, jak i
pracowników szkoły realizacja założonego planu pracy stwarza największe problemy w realizacji działań zmierzających do usamodzielnienia.
Wyniki uzyskane w pytaniu 12 można odnieść do odpowiedzi pracowników z pytań 4,5,6. Skłania to do zastanowienia się nad jakością
opracowywanych planów pracy z dzieckiem, które powinny opierać się na rzetelnej diagnozie problemów i potrzeb dziecka (patrz pytanie
4,5,6), indywidualizacji planu pracy wychowawczej oraz rzeczowych założeń, do których dostosowane są odpowiednie działania. Wówczas
realizacja założonego planu pracy jest mniej intuicyjna, a bardziej mierzalna i dostosowana do potrzeb, możliwości i zainteresowań konkretnego
dziecka.
Działania wychowawcze będące podstawą pracy zmierzającej do usamodzielnienia, zdaniem ankietowanych, powinny posiadać szereg
specyficznych cech, takich jak równorzędne wspieranie i edukowanie, praca oparta na relacji z dorosłym prowadzącym, dobrowolność
korzystania z działań wychowawczych. Największa dysproporcja w opinii pracowników pedagogicznych pojawiła się w pytaniu 13 odpowiedź b,
co może wskazywać, że działania wychowawcze prowadzone przez nauczycieli są pozbawione prowadzenia i kierownictwa ze strony dziecka
(podążanie za dzieckiem). Przywołując w tym miejscu zdanie pracowników szkoły dotyczące oddziaływań, które w ich opinii najmniej
odpowiadają na realne potrzeby wychowanek (patrz pytanie 3) warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób prowadzone są oddziaływania
wychowawcze metoda projektu. Pracownicy internatu natomiast, za oddziaływania, które są jednymi z najbardziej odpowiadających na realne
potrzeby wychowanek wskazali koła zainteresowań, niemniej jednak kwestia dobrowolności korzystania z tychże działań (autonomia dziecka
) jest ograniczona ze względu na wąską ofertę placówki.

WSKAŹNIK 3

Wychowanki aktywnie uczestniczą w realizacji zadań podejmowanych w ramach modelu pracy placówki

PYTANIA

1. Czy aktywnie uczestniczysz w zajęciach organizowanych w placówce?
(zaznacz właściwe)
tak / nie
2. W jakich zajęciach uczestniczysz najchętniej?
(zaznacz właściwe)
(gdzie, 1-min, a 5-max)
SZKOŁA

A:projekty
klasowe/szkolne

1

2

3

4

5

INTERNAT
A:kontakt i
zajęcia z
psychologiem

1

2

3

4

5

B:przedsięwzięcia
samorządu
wychowanek

B:kontakt i
zajęcia z
pedagogiem

C:zajęcia
wychodzące
naprzeciw
zainteresowaniom
i potrzebom
uczennic

C:koła
zainteresowań

D:zajęcia klasowe
z wychowawcą

D:zajęcia
grupowe i
kontakt
indywidualny z
wychowawcą

E:dyżury
E:dyżury
porządkowe
porządkowe
wychowanek
wychowanek w
w szkole
grupie
INNE (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Jak ogólnie oceniasz swój udział w zajęciach organizowanych w placówce?
(zaznacz na skali)
(gdzie, 1-min, a 5-max)
1

2

3

4

5

4. Jakie umiejętności praktyczne Twoim zdaniem powinna posiadać wychowanka usamodzielniona?
(zaznacz właściwe)

A:umieć gotować
B:posiadać umiejętność robienia zakupów
C:potrafić sprzątać
D:posiadać umiejętność gospodarowania pieniędzmi
E: inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………….
5.
Jakie
umiejętności
(zaznacz właściwe)

społeczne

Twoim

zdaniem

powinna

posiadać

wychowanka

A:umiejętność rozmowy
B:umiejętność proszenia o pomoc (zwracania się o pomoc)
C:umiejętność argumentowania (przedstawiania swoich racji)
D:umiejętność planowania (wyznaczania sobie celu; szeregowania problemów według ważności)
E:inne (jakie?)……………………………………………………………………………………………………...
6. Jakie umiejętności emocjonalne Twoim zdaniem powinna posiadać wychowanka usamodzielniona?
(zaznacz właściwe)
A:umiejętność wyrażania swoich uczuć
B:umiejętność rozumienia czyichś uczuć
C:umiejętność radzenia sobie z gniewem
D:umiejętność wyrażania sympatii
E:inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………..
7. Jakie działania i zajęcia, Twoim zdaniem, pozwalają na to, abyś zdobyła wybrane przez Ciebie umiejętności?
(zaznacz właściwe)
A:zajęcia metodą projektu - projekt
B:zajęcia indywidualne z dorosłym
C:udział w wolontariacie
D:udział i organizacja imprez

usamodzielniona?

E:program usamodzielnienia (gotowanie, sprzątanie, itp.)
F:inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………
8. Czy bierzesz udział w tych zajęciach?
(zaznacz właściwe)
tak / nie
9. Czy sama podajesz pomysły na zajęcia w placówce?
(zaznacz właściwe)
tak / nie
Jeśli tak – Jakiego rodzaju są to pomysły? ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Jeśli nie – To proszę uzasadnij swoją odpowiedź ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….....................
10. Czy Twoje pomysły są akceptowane?
(zaznacz właściwe)
tak / nie
Uzasadnij swoją odpowiedź – Jak myślisz dlaczego? …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
ODPOWIEDZI

2. W jakich zajęciach uczestniczysz najchętniej?

2. W jakich zajęciach uczestniczysz najchętniej?

2. W jakich zajęciach uczestniczysz najchętniej?

2. W jakich zajęciach uczestniczysz najchętniej?

Dodatkowe odpowiedzi:
- JEŚLI TAK – jakiego rodzaju są to pomysły:
- wyjścia grupowe
- basen
- gra w siatkówkę
- gra w piłkę nożną
- zabawy na boisku

- zajęcia sportowe
- wycieczki na rowery
- gry i zabawy
- zajęcia sportowe
- zajęcia teatralne
- kółko taneczne
-zabawa, np. w kalambury
- wyjścia całej społeczności
- noce z filmami
- wyjścia do szkół środowiskowych
- zajęcia plastyczne
- rozmowy indywidualne
- wspólna współpraca w grupie
- wolontariaty
- wyjścia i wolontariaty – żeby pokazać się innym ludziom z lepszej strony
- JEŚLI NIE – proszę uzasadnij swoja odpowiedz:
Proponowane odpowiedzi wychowanek:
- brak pomysłów (25 wskazań)
- brak ochoty (10 wskazań)
- brak kreatywności
- boje się opinii innych na temat moich pomysłów
- nie lubię mówić o swoich pomysłach
- brak oferty dla moich zainteresowań
- brak ochoty na integrację z szersza grupą
- bo samorząd sam robi zajęcia
- koleżanki źle oceniają moje pomysły
- bo nie wiem czy będzie się podobało/interesowało kogoś

Dodatkowe odpowiedzi:
Uzasadnij swoja odpowiedź – jak myślisz dlaczego:
- myślę, że moje pomysły są akceptowane, ponieważ niektóre z nich są ciekawe (lepsze) i inne osoby, będą chciały w nich uczestniczyć (6 wskazań)
- bo dziewczyny są wyrozumiałe i szanują czyjeś pomysły
- ponieważ dziewczyny są chętne i wychowawczy również chcą, abyśmy się integrowały
- myślę, że dziewczyny mają jakąś rozrywkę i nie musza siedzieć w ośrodku
- każdy pomysł jest brany pod uwagę
- bo dziewczyny nie są egoistkami
- bo inni tego nie akceptują, bo im się nie chce, bo są leniwi (4 wskazania), bo im zawsze coś nie pasuje

PODOBIEŃSTWA
Pytanie 1:
- więcej niż połowa wychowanek aktywnie uczestniczy w zajęciach organizowanych w placówce – w grupie wiekowej 13-16 lat jest to 21 osób, a w grupie 1718 lat 25. Około 30 % wychowanek deklaruje, że nie bierze aktywnego udziału w zajęciach, jakie odbywają się w placówce;

Pytanie 2:
- wszystkie dziewczęta twierdzą zgodnie (bez względu na grupę wiekową), że przedsięwzięcia samorządu wychowanek są działaniami, w których
wychowanki uczestniczą najmniej chętnie (29 wskazań);
- respondentki uważają podobnie, że mniejszą ochotę wykazują względem kontaktu i udziału w zajęciach organizowanych przez psychologa (28 wskazań);
- spośród zajęć szkolnych wychowanki najchętniej biorą udział w: projektach klasowych/szkolnych, zajęciach klasowych z wychowawcą (pierwsza i druga
pozycja według ważności);
- najchętniej spośród zajęć internatowych, dziewczęta biorą udział w kołach zainteresowań (pierwsza pozycja) oraz dyżurach porządkowych (druga i trzecia
pozycja);

Pytanie 3:
- wszystkie dziewczęta (bez względu na ich wiek) biorące udział w zajęciach organizowanych w placówce oceniają swój udział na średnim poziomie,
pomiędzy 3 a 4;

Pytanie 4:
- ankietowane wychowanki twierdzą podobnie, że wśród umiejętności praktycznych, które powinna posiadać wychowanka usamodzielniona, są:

umiejętność gospodarowania pieniędzmi (28 wskazań: grupa wiekowa 17-18 lat; 24 wskazania grupa wiekowa 13-16 lat), a w drugiej kolejności umiejętność
gotowania (21 wskazań: grupa wiekowa 17-18 lat ; 25 wskazania grupa wiekowa 13-16 lat);

Pytanie 5:
- wśród najważniejszych umiejętności społecznych, jakie zdaniem respondentek powinna posiadać wychowanka usamodzielniona, znalazły się umiejętność
planowania (wyznaczania sobie celu, szeregowania problemów według ważności) (23 wskazań: grupa wiekowa 17-18 lat ; 20 wskazania grupa wiekowa 1316 lat) oraz umiejętność rozmowy (22 wskazań: grupa wiekowa 17-18 lat ; 20 wskazania grupa wiekowa 13-16 lat);

Pytanie 6:
- wychowanki są zgodne, że do najważniejszych umiejętności emocjonalnych, w jakie powinna być wyposażona wychowanka usamodzielniona należą:
umiejętność radzenia sobie z gniewem (24 wskazań: grupa wiekowa 17-18 lat ; 21 wskazania grupa wiekowa 13-16 lat), umiejętność wyrażania swoich uczuć
(24 wskazań: grupa wiekowa 17-18 lat ; 20 wskazania grupa wiekowa 13-16 lat);

Pytanie 7:
- zdaniem ankietowanych wychowanek wśród działań i zajęć, które pozwalały im na zdobycie wybranych umiejętności znalazły się: program
usamodzielnienia (gotowanie, sprzątanie itp.) (19 wskazań: grupa wiekowa 17-18 lat ; 14 wskazania grupa wiekowa 13-16 lat), udział w wolontariacie (17
wskazań: grupa wiekowa 17-18 lat ; 13 wskazania grupa wiekowa 13-16 lat), zajęcia metodą projektu – projekt (12 wskazań: grupa wiekowa 17-18 lat ; 13
wskazania grupa wiekowa 13-16 lat);
Pytanie 8:
- większość wychowanek bierze udział w proponowanych zajęciach w placówce pozwalających im na zdobycie wybranych przez nich umiejętności (26
wskazań: grupa wiekowa 17-18 lat ; 19 wskazania grupa wiekowa 13-16 lat;);

Pytanie 9:
- większa część ankietowanych wychowanek twierdzi, że nie podaje pomysłów na zajęcia jakie miałyby odbywać się w placówce (17 wskazań: grupa wiekowa
17-18 lat ; 19 wskazania grupa wiekowa 13-16 lat), tylko nieliczne podejmuje tego typu próby (11 wskazań: grupa wiekowa 17-18 lat ; 8 wskazania grupa
wiekowa 13-16 lat).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RÓŻNICE
Pytanie 2:
- dziewczęta z młodszej grupy wiekowej uznały, że dyżury porządkowe są dla nich zajęciem, w którym uczestniczą na trzecim miejscu, natomiast ich starsze
koleżanki nie podzielają tego zdania (stawiają dyżury na czołowej pozycji);
- wśród zajęć internatowych dla dziewcząt z młodszej grupy wiekowej istotne są zajęcia grupowe i kontakt z wychowawcą grupy (druga co do ważności
pozycja), natomiast dla dziewcząt ze starszej grupy wiekowej najważniejszy jest to kontakt z pedagogiem;
Pytanie 10:
- aż 24 wychowanki z grupy wiekowej 17-18 lat uważa, że proponowane przez nich pomysły są akceptowane, z kolei 20 wychowanek z grupy wiekowej 13-16
lat podaje, że proponowane przez nich pomysły nie są w ogóle brane pod uwagę.

WNIOSKI I ZALECENIA

Wychowanki aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w placówce, a swój udział oceniają na średnim poziomie. Umowny podział
na grupy wiekowe nie przełożył się na uzyskane wyniki (grupa jest jednorodna).
Dziewczęta mają sprecyzowany zakres umiejętności społecznych, praktycznych i emocjonalnych, w jakie powinna być wyposażona
wychowanka usamodzielniona. Co ciekawe wskazane umiejętności praktyczne i społeczne mieszczą się w ramach modelu pracy placówki i

domykają jego ramy. Znalazły się wśród nich: umiejętność gospodarowania pieniędzmi (umiejętności praktyczne) oraz umiejętność planowania
(umiejętności społeczne). Wychowanki dodatkowo wskazują, że nie mniej ważne są umiejętność gotowania (umiejętności praktyczne) i
umiejętność rozmowy (umiejętności społeczne). Ankietowane wyraźnie podają jakie umiejętności emocjonalne są dla nich najistotniejsze –
umiejętność radzenia sobie z gniewem i umiejętność wyrażania swoich uczuć. Wydaje się to być cenna wskazówka dla pracowników
pedagogicznych, dla których to pytanie sprawiło sporo trudności.
Program usamodzielnienia (gotowanie, sprzątnie itp.) najbardziej pozwala, zdaniem ankietowanych, na zdobycie przez nich wybranych
umiejętności. Respondentki w dalszej kolejności wskazują udział w wolontariacie i udział w zajęciach metodą projektu, jako te działania które
umożliwiają im pozyskiwanie wybranych umiejętności.
Warto w tym miejscu odwołać się do odpowiedzi pracowników pedagogicznych, którzy uważają, że tylko wolontariat stanowi działanie
pozwalające nabyć wychowance wybrane umiejętności (patrz pytanie 10 – ankieta dla pracowników pedagogicznych). Na uwagę zasługuje
również fakt, jak ważne dla wychowanek są zajęcia metodą projektu, natomiast w opinii pracowników szkoły są to oddziaływania, które niejako
najmniej odpowiadają na realne potrzeby wychowanek (patrz pytanie 3 - ankieta dla pracowników pedagogicznych).
Dziewczęta chętnie biorą udział w zajęciach, które są im proponowane w placówce. Niestety zastanawiającym jest fakt, że tylko nieliczne
z nich same podają pomysły na charakter, specyfikę i rodzaj zajęć. Wśród propozycji dziewcząt dominują zajęcia ustrukturalizowane (gry i
zabawy sportowe, zajęcia tematyczne), wyjścia poza teren placówki.

Rekomendacje
Wskaźnik 1
1. Pracownicy pedagogiczni potwierdzili swoją znajomość podstaw modelu usamodzielniania realizowanego w MOW w Radzionkowie, gdyż wskazali
kluczowe umiejętności praktyczne i społeczne dla wychowanki usamodzielnionej (gospodarowanie pieniędzmi i umiejętność planowania).
Należałoby dopełnić model pracy z wychowankami w opinii pracowników pedagogicznych, mianowicie skoncentrować się na zasobach i deficytach
w umiejętnościach emocjonalnych dziecka.
2. Usprawnienie prac metodą projektu – przeprowadzenie szkolenia, opracowanie jednolitej, adekwatnej dokumentacji projektowej obowiązującej
w placówce, dostosowanie tematu odpowiedniego dla grupy, klasy (dobrowolność tematyki), realizacja projektów wspólnie przez pracowników
szkoły i internatu - co mogłoby być wskazówką do budowania potrzeby przynależności i spójności grupy oraz podążania za pomysłami dziecka.
3. Kierując się odpowiedziami respondentów i wychodząc naprzeciw ich opiniom, należałoby sformalizować prace wolontarystyczne podejmowane
przez wychowanki przebywające w MOW. Pozwoli to na pełne wykorzystanie pracy metodą wolontariatu, nie tylko dla określenia celu, czasu i
miejsca odbywającego się wolontariatu, ale także nadania mu sensu i znaczenia dla całej grupy wychowawczej. Istotą miałoby być tutaj przełożenie i
korzystanie z wolontarystycznej pracy wychowanki na zewnątrz na pracę wychowawczą z grupą.
Wskaźnik 2
1. Metodą pracy z wychowanką stosowaną najrzadziej w pracy w szkole jest kontrakt wychowawczy, natomiast w pracy wychowawczej w internacie
jest to udział w imprezach. Warto byłoby przeanalizować kalendarz imprez internatowych i zestawić go z kalendarzem imprez szkolnych. Unifikacja
kalendarza imprez szkoła-internat wprowadziłaby dodatkowe ogniwo współpracy i ponadto mogłaby być realizowana metodą projektu. Realizacja
imprez we współpracy szkoła-internat umożliwiłaby nauczycielom zebrać dodatkowe doświadczenie i być może pozwoli na oddanie prowadzenia i
kierownictwa ze strony dziecka (podążanie za dzieckiem) w imprezach.
2. Być może warto zastanowić się nad rozszerzeniem, wzbogaceniem oferty kół zainteresowań, gdyż dziewczęta najchętniej w nich uczestniczą. Są one
obarczone ograniczeniem dobrowolności udziału (autonomia dziecka).

3. W opiniach pracowników pedagogicznych pojawia się stwierdzenie, że ‘realizacja planu pracy wychowawczej z dzieckiem stwarza największe
problemy w realizacji działań zmierzających do usamodzielnienia’. Warto odnieść się do podstaw – rzetelnej diagnozy potrzeb i umiejętności,
sytuacji dziecka i tylko wówczas efekty odpowiednio dostosowane do działań będą mocno zindywidualizowane, a przez to efektywniejsze w realizacji
założonego planu pracy.
4. Wśród metod pracy z wychowanką, które najbardziej sprzyjają jej usamodzielnieniu, pracownicy pedagogiczni jednomyślnie wskazują wolontariat.
Należałoby się zastanowić nad opracowaniem systemu działań wolontariatu w placówce, gdzie osoby odpowiedzialne koordynowałyby współpracę
z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi. Dodatkowo warto, aby działania związane z wolontariatem stanowiły obowiązkowy punkt planu pracy
wychowawczej każdej z grup, tak aby indywidulna praca w wolontariacie dziewcząt znalazłaby przełożenie na pracę w grupie wychowawczej.
Wskaźnik 3
1. W organizacji zajęć i realizacji działań wychowawczych w placówce warto stwarzać warunki do prowadzenia i kierownictwa zajęć ze strony dziecka
oraz pamiętać o wzmacnianiu autonomii samego dziecka.
2. Nauczanie umiejętności miękkich (m.in. kreatywność, zarządzanie sobą w czasie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole) poprzez
aranżowanie i wykorzystywanie sytuacji społecznych w pracy z grupą wychowawczą.
3. Wprowadzenie do tygodniowego planu pracy z grupą wychowawczą zajęć ustrukturalizowanych dla wzrostu spójności grupowej,
poczucia przynależności do grupy oraz wzrostu samej akceptacji jednostki przez grupę, większej znajomości grupy. Ponadto umożliwi to
wychowawcom nadawanie działaniom wychowawczym specyficznych cech, aby zintensyfikować ich charakter zmierzający do usamodzielnienia
wychowanek (np. prowadzenie i kierownictwo ze strony dziecka i in.; patrz odp. na pyt. 13, Ankieta dla pracowników pedagogicznych).
4. Dziewczęta wskazują, że udział w wolontariacie oraz zajęcia realizowane metodą projektu są działaniami ich zdaniem najbardziej sprzyjającymi
usamodzielnieniu. Tą opinię można traktować jako sugestię w kierunku pracowników pedagogicznych, aby tego typu działania posiadały swój
charakter, strukturę, plan i ściśle określony cel.
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