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1. Preliminaria- ustalenia metodologiczne

Badanie było oparte na ilościowej strategii badań z zastosowaniem triangulacji metod
i narzędzi badawczych. Zastosowano dwa kwestionariusze ankiety: dla wychowawców
w internacie i nauczycieli w szkole ( wzory kwestionariuszy zamieszczono w aneksach ).
Badaniu poddano również wychowanki, które przebywają w ośrodku dłużej niż trzy miesiące.
To badanie miało charakter jakościowy, wychowanki kolorowały tzw. mandale zawierające
stwierdzenia, z którymi się zgadzały bądź nie zgadzały, co wyrażały zamalowując pola
w mandalach wg. przyjętego klucza kolorów. Aby zapewnić bezpieczeństwo i anonimowość
w badaniu, badania przeprowadzili studenci Uniwersytetu Śląskiego. W badaniu wzięli udział
wszyscy wychowawcy, nauczyciele oraz wychowanki, które jak wcześniej napisano
przebywają w ośrodku przynajmniej trzy miesiące. W sumie po wstępnej weryfikacji
narzędzi, analizie poddano 12 ankiet wypełnionych przez nauczycieli(3 ankiety nie nadawały
się do analizy), 16 przez wychowawców i 27 kompletów mandali wypełnionych przez
wychowanki (komplety mandali zamieszczono w aneksach). Celem badania była diagnoza
opinii nauczycieli, wychowawców i wychowanek w zakresie oceny działań i jej organizacji
podejmowanych w ośrodku sprzyjających efektywności pracy w placówce. Głównym
problemem badawczym było pytanie: Jak oceniane są działania ośrodka i ich organizacja
w zakresie

osiągania celów placówki? Problemy szczegółowe również sformułowano

w postaci następujących pytań:
- Jak oceniane są działania w zakresie interdyscyplinarnego nabywania wiedzy i umiejętności
przez poszczególne badane podmioty?
- W jaki sposób w procesie przekazywania wiedzy uwzględnia się różnicę potencjałów?
-Jak oceniany jest proces upodmiotowienia wychowanek w organizowaniu i przebiegu
procesu uczenia się?
- Jak funkcjonuje w placówce system samopomocy w opiniach badanych?
- Jak oceniana jest odpowiedzialność za samorozwój wychowanek?
- Jakie są opinie na temat wizji usamodzielniania wychowanek?
Odpowiedzi na zadane pytania będą zawarte w kolejnych częściach raportu. Całość
zostanie zakończona wnioskami.

2. Interdyscyplinarność stosowana w ośrodku w opiniach badanych podmiotów
W opiniach nauczycieli interdyscyplinarność rozumiana jest głównie

jako

umiejętność łączenia wiedzy cząstkowej z różnych przedmiotów, w kontekście zdobywania
wiedzy ogólnej (9 wyborów). Natomiast do wychowawców w internacie skierowane zostało
pytanie o transfer wiedzy nabytej w szkole i wykorzystanie jej w internacie. Odpowiedzi były
zróżnicowane, dominowały jednak trzy. Pierwsze wskazanie to opinia, że wiedza nabyta
w szkole służy orientacji w świecie współczesnym (8 osób), drugie to sąd określający
wykorzystanie wiedzy do prowadzenia gospodarstwa domowego (6 wyborów) oraz
znajomości własnej tożsamości, możliwości, potencjałów ( Kim jestem? Co potrafię?
Do czego jestem zdolna?) - 6 osób. Niższe pozycje zajmowały odpowiedzi w zakresie
nabywania kompetencji społecznych (4 osoby) i samoobsługi (3 osoby). Natomiast
wypowiedź wychowanek, którą można interpretować w zakresie interdyscyplinarności jest
odniesienie się do stwierdzenia zawartego w Mandali A2: To, czego uczę się w szkole na
pewno pomoże mi w życiu, zostało ocenione w połowie za prawdziwe, a w drugiej połowie
za fałszywe. Podsumowując pojęcie interdyscyplinarności jest rozumienie w zależności od
roli jaką dany podmiot pełni w ośrodku. Warto jednak zauważyć że funkcjonowanie
nauczania interdyscyplinarnego w praktyce edukacyjnej w skali ocen od 1 do 6 jest oceniane
średnio przez nauczycieli na poziomie 3,7 (przy N=12), oznacza to, że nawet jeżeli, co
zrozumiałe pojęcie interdyscyplinarności jest różnie interpretowane przez poszczególne
podmioty to i tak wszystkie zgadzają się w ocenie, że w praktyce edukacyjnej realizowane
jest ono połowicznie.

3. Nauczanie z uwzględnieniem różnicy potencjałów

Nauczyciele w pełni rozumieją specyfikę placówki szkolnej funkcjonującej w ramach
ośrodka w tym zakresie. Jedenaście na dwanaście osób stwierdza, iż: „Realizuje program,
jednak wymagania różnicuje szczególnie w sytuacjach doceniania trudu, starania się,
zainteresowania

przy

braku

kapitału

intelektualnego”.

Stan

pełnego

rozumienia

dostosowania treści kształcących do poziomu możliwości dzieci egzemplifikuje wypowiedź
nauczyciela: Nauczyciele mają większą wiedzę na temat możliwości intelektualnych
i potencjału dziewczyn niż wychowawcy.

Jeżeli chodzi o wychowawców pracujących w internacie to charakterystyczne
są dla nich (wybór 100%) następujące sądy ”staram się diagnozować możliwości dziewczyn
i dostosować zadania i wymagania do nich” oraz „codzienność internatowa sama narzuca
obowiązki i zadania, które trzeba podejmować natychmiast, dlatego pełna refleksja na temat
przydzielania zadań w zależności od możliwości jest niemożliwa”. Ciekawe jest również
stwierdzenie jednego z wychowawców, który postrzega różnice potencjałów, jako wartość
dodatnią-„ różnice potencjałów można wykorzystać w realizacji zadań zespołowych np. jedno
zadanie realizowane jest przez dwie wychowanki z różnym potencjałem”.
W percepcji wychowanek szkoła jawi się jako instytucja niesprawiedliwego oceniania
w 60% wyborów, co oczywiście może być subiektywnym odczuciem ponieważ uczennice
w pełni mogą nie rozumieć co jest sprawiedliwe w kontekście uwarunkowań zróżnicowanych
potencjałów , bądź po prostu są niesprawiedliwie oceniane. Natomiast bardziej zgadzają się
ze stwierdzeniem „Jeżeli czegoś nie rozumiem to nauczyciel docenia to, że pytam i jestem
zainteresowana”. W tym zakresie wybory nauczycieli i wychowanek są zbliżone. Bardzo
dobrze oceniają wychowanki pomoc wychowawców w internacie w zakresie wstawiennictwa
w „kłopotliwych sytuacjach szkolnych” (żaden fragment pola nie jest zaczerniony).
Reasumując pedagodzy różnicują wymagania, co jest doświadczane przez dziewczyny
natomiast należałoby podjąć dyskusję nad kryterium oceniania w szkole biorąc pod uwagę
ich opinie.

4. Rola wychowanek w organizowaniu i przebiegu procesu
uczenia się

Nauczyciele najwyżej oceniali wpływ wychowanek na wybór samorządu 4,9,
negocjowanie terminu sprawdzianów 4,8, negocjowanie terminu poprawiania ocen 4,8 oraz
wybór wycieczek- 4,5. Zdecydowanie niższą średnią ocen otrzymały odpowiedzi dotyczące
negocjacji w zakresie domagania się nagrody (3,5) oraz negocjowania w zakresie
niwelowania kary (3,2). Z powyższego wynika, że zasada ortodydaktyki dotycząca dominacji
wychowania

nad

nauczaniem

nie

jest

stosowana

w

obszarach

wychowawczo

najważniejszych (kary i nagrody), natomiast uczennice są upodmiotowione w tych, które nie
naruszają władzy autorytetu formalnego.

Wychowawcom internatu zadano pytanie dotyczące preferencji roli prezentowanej
wobec

procesów

wychowawczych

zachodzących

w

grupie

(od

totalitarnej

do anarchistycznej). Zaskakujące jest, że 100% respondentów określiło swoją postawę jako
demokratyczną. Potwierdzają to również wypowiedzi dodatkowe: „Wychowanki uczone są
samorządności, odpowiedzialności, mają wpływ na jakość życia w placówce, a przede
wszystkim w grupie wychowawczej. Wychowawca jest członkiem społeczności grupowej” ;
jak również: „ musimy być wychowawcami pomiędzy autorytaryzmem, a demokracją
w zależności od tego w jakim stadium rozwojowym jest grupa”. Warto jednak przywołać
nieco odmienną wypowiedź, która jednak obrazuje tęsknoty totalitarne wychowawcy:
„Z mojego doświadczenia wynika, że im szybciej wychowanka zostanie wdrożona do roli
„wychowanki”, bo taką de facto jest w ośrodku ( to jest jej tożsamość) na jej etapie życia, tym
szybciej zrozumie, jak ważny to etap, w którym powinna jako osoba dojrzała podejmować
dojrzałe decyzję”. W tej wypowiedzi daje się zauważyć pewien resentyment za totalizmem
postawy charakterystycznym dla totalnych instytucji z lat 70 –tych ubiegłego wieku.
Jest to jednak wypowiedz odosobniona, generalnie wychowawcy postrzegają siebie w roli
spolegliwych opiekunów zdolnych do dialogu w każdym wymiarze ,również w organizowaniu
i przebiegu procesu uczenia się.
Opinie wychowanek w tym zakresie są zróżnicowane w większości uważają,
że ich propozycje dotyczące nauki w szkole nie są poważnie brane pod uwagę.
Samorząd uznają za istotnego przedstawiciela własnych interesów jednak w kontekście
poprzedniej opinii ich członków traktują w kategoriach plebiscytu popularności, czy” biura
organizacji imprez dodatkowych Równocześnie bardzo pozytywnie oceniają swój własny
wkład w funkcjonowanie internatu w którym również przebiega proces uczenia się.
Warto również zauważyć, że podmiotem najgorzej ocenianym w ośrodku jest gabinet
psychologów (70% zaczernienia pola). Nie jest odbierany jako szansa na wsparcie czy rozwój
ale konieczność odwiedzin w sytuacjach trudnych bądź grupowo planowanych.
Oczywiście jest to tylko próba interpretacji autorów raportu. Przyczyny takiej niskiej oceny z
pewnością są bardziej złożone, tym niemniej należy podjąć trud w zmianie percepcji roli
psychologów

w ośrodku.

Ostatecznie wychowanki ogólnie w 50% zgadzają się ze stwierdzeniem „Wiem, że
oprócz kadry ośrodka mój głos ma znaczenie”.

5. System samopomocy uczniowskiej

Nauczyciele bardzo krytycznie oceniają system samopomocy uczniowskiej organizowanej
przez internat, średnia ocena 2,3. Natomiast wychowawcy w internacie uznają,
że „dziewczyny są solidarne i pomagają sobie” (10 wyborów) oraz, że „zgodnie z teorią
wymiany, wychowanki pomagają sobie instrumentalnie”. Warto również przytoczyć dwie
wypowiedzi

wykraczające

poza

kategorię odpowiedzi. Pierwsza dotyczy aspektu

wychowawczego samopomocy: „motywujemy wychowankę do udzielania pomocy słabszym
w ramach pracy nad sobą”. Druga dotyczy aspektu diagnostycznego procesów grupowych:
„w zależności od etapu procesu grupowego (wzajemnego przywiązania) wychowanki
w mniejszym lub w większym stopniu pomagają sobie w nadrabianiu zaległości szkolnych”.
W opiniach wychowanek generalnie pojawia się ocena, iż otrzymują wsparcie ze strony
środowiska rówieśniczego, ale nie mogą zgodzić się ze stwierdzeniem, że: „najbardziej mogą
liczyć na koleżanki z grupy i klasy”. Wydaje się, że tę opinię można interpretować
pozytywnie, z jednej strony dziewczyny doświadczają wsparcia rówieśniczego , z drugiej mają
świadomość konieczności dążenia do autonomii niezależnie od więzi społecznych.
Uwagę należy zwrócić na fakt największej rozbieżności w opiniach nauczycieli
i wychowawców ,,różnice w percepcji tych samych podmiotów w zakresie udzielania sobie
wzajemnej pomocy”.

6. Wychowanki jako podmiot odpowiedzialny za własny rozwój

W opiniach nauczycieli wychowanki z jednej strony: „nie myślą o własnej przyszłości,
nie precyzują planów, żyją teraźniejszością, uczestniczą rytualnie w kołach zainteresowań
i w taki sposób korzystają z zasobów bibliotecznych” (6 wyborów). Z drugiej uznają, że:
„ im bliżej osiągania pełnoletniości, tym zwiększa się poziom odpowiedzialności wychowanek
za własny rozwój” (6 wyborów). Wybory nauczycieli można zinterpretować tak, że poziom
odpowiedzialności zależy od długości przebywania w ośrodku ( pozytywne wpływy
wychowawcze) skorelowanej z fazami rozwoju w okresie adolescencji ( im bliżej dorosłości
tym więcej odpowiedzialności).

Wychowawcy w zakresie wdrażania do odpowiedzialności wysoko ocenili
dokonywanie wyborów takich: wybór jadłospisu (4,5), wybór koła zainteresowań (4,5).
Wynik średni związany jest z decyzją o wyborze szkoły (3,9). Natomiast niżej zostały oceniane
wybory w zakresie organizacji czasu wolnego (3,3) oraz podejmowania pracy zarobkowej
(3,2). Wydaje się, iż wyniki nie są zaskakujące biorąc pod uwagę ciężar gatunkowych
rodzajów wyborów.
Wychowanki mają ograniczone zaufanie, że to czego nauczą się w szkole będzie im
przydatne w życiu. Równocześnie bardzo połowicznie zgadzają się z opinią, że mogą liczyć
tylko na siebie, choć zdecydowanie – jakby zaprzeczają- uznają: „Już wiem, że wszystko
zależy ode mnie”. Interpretując tą sprzeczność logiczną zauważamy, jaki podmiot w badaniu
uczestniczy, ambiwalentność sądów i wyborów w wieku adolescencji jest naturalną fazą
rozwoju. Chwiejność emocjonalna i kryzysy tożsamościowe są naturalnymi czynnikami
rozwoju młodzieży, tym niemniej brak zaufania do treści nauczania wśród uczennic nie
należy bagatelizować. Na każdym etapie kształcenia należy uzasadniać celowość
podejmowanego trudu uczenia się, na tyle, na ile jest to możliwe.

7. Wizja szkoły i internatu dotycząca usamodzielnienia wychowanek

Sprawozdanie na temat wyników badań w tym fragmencie analizy może otworzyć
radykalny sąd jednego z respondentów: nie istnieje wspólna wizja usamodzielniania
wychowanek w oparciu o szkołę i internat. Otóż nauczyciele ocenili własną wizję
usamodzielniania wychowanek średnio na ocenę 4,6 przy równoczesnej ocenie tego
co robią wychowawcy w internacie na ocenę: 2,3.
Wychowawcy internatu ocenili wspólność wizji, na poziomie 3,3, czyli wyżej
niż nauczyciele. Te wyniki wydają się nie korespondować z ocenami wychowanek, które
dobrze oceniają kompetencje społeczne niezbędne do uczestnictwa w społeczeństwie
otwartym, szczególnie w takich zakresach jak: wiara w osiągnięcie sukcesu życiowego,
odpowiedzialność za własne wybory, gotowość do przyjmowania pomocy, pokonywania
niepowodzeń. Ale również dbałość o siebie i umiejętność prowadzenia gospodarstwa
domowego. Można wnioskować, że dziewczyny lepiej oceniają swoje kompetencje społeczne
niż ci którzy ich tego uczą. Niezależnie jednak od tego istnieje silna potrzeba wypracowania
wspólnej wizji usamodzielniania wychowanek.

Wnioski końcowe

Badania triangulacyjne mają taką zaletę, że można stosować różne metody w
stosunku do różnych podmiotów. Równocześnie wyniki badań są trudniejsze do
jednoznacznego porównania i są narażone na subiektywizm interpretacyjny. Biorąc pod
uwagę owe ograniczenia sformułowano następujące wnioski dla zwiększenia efektywności
pracy placówki w badanym zakresie:
• Należy opracować wspólną wizję (szkoła i internat) usamodzielniania wychowanek.
• Należy poprawić komunikację pomiędzy kadrą szkoły i internatu celem lepszego
zrozumienia specyfiki priorytetów przyjętych przez przedstawicieli tych podmiotów
instytucjonalnych.
• Należy dokonać zmiany w pracy psychologów, ponieważ ich wizerunek w opiniach
wychowanek jest w dużej mierze negatywny.
• W zakresie interdyscyplinarności należy zoperacjonalizować wiedzę programową
w taki sposób aby była wiedzą przydatną w nabywaniu kompetencji społecznych
nawet kosztem rezygnacji z niektórych partii materiału, jeżeli to możliwe.
• Należy w dalszym ciągu rozwijać świadomość kadry dotyczącą pracy z osobami
o bardzo zróżnicowanym potencjale intelektualnym i społecznym.
• Istnieje konieczność dalszego demokratyzowania szkoły w tych zakresach, w których
jest to możliwe.
• Zasadnym wydaje się być zbudowanie systemu samopomocy uczniowskiej, który
mógłby funkcjonować

równocześnie w szkole i internacie (np. stworzenie statusu

lidera pomocy).
• Należy stworzyć grupę usamodzielnienia, ponieważ tylko w taki sposób można uczyć
odpowiedzialnych wyborów sposobów spędzania czasu wolnego i podejmowania
pracy zarobkowej.
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