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I. Informacje podstawowe. 

 

 Uwzględniając podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa wytyczone przez 

MEN na rok szkolny 2019/2020, Dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami określił 

przedmiot ewaluacji. Jest to wymaganie : ocena stopnia realizacji Programu działań 

Wychowawczych i Profilaktycznych. Powołany został zespół ds. ewaluacji wewnętrznej  

w składzie: Beata Solińska, Magdalena Mazurowska, Anna Bakalarek, Grzegorz Walendowski. 

 Opracowano harmonogram ewaluacji, określający etapy podejmowanych działań, 

osoby odpowiedzialne za ich realizację i terminy wykonania, a także cele, przedmiot, zakres  

i metody ewaluacji wewnętrznej. Skupiono się na analizie procesu działań w sferze: 

edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, który zobrazuje nam stopień realizacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Pozwoli nam to również wyodrębnić obszary, w których jest 

nadmiar lub zbyt niska praca - działalność placówki. Informacje uzyskane w trakcie badań 

pozwolą określić stopień skuteczności podejmowanych działań oraz pomogą zaplanować 

kolejne działania wzmacniające wszechstronny rozwój ucznia. 

 

 

1. Cel ewaluacji: 

 Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii różnych środowisk na temat 

realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych na terenie placówki  

w roku szkolnym 2019/2020 skupionych wokół takich obszarów jak : integracja społeczności 

MDK, kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, kształtowanie postaw 

prospołecznych i wychowanie do wartości, animacja życia kulturalnego dzieci i młodzieży, 

współpraca międzykulturowa i międzypokoleniowa, rozwój kreatywności i twórczego 

myślenia, zapobieganie przemocy i agresji . Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej 

ewaluacji zostaną wykorzystane do planowania nowych działań wychowawczo - 

profilaktycznych w nowym roku szkolnym. 

 

 

 



 

2. Pytania kluczowe: 

 Czy w MDK w Kaliszu stwarza się sytuacje, które mają na celu integrację 

uczestników poszczególnych pracowni, ich rodziców i całej społeczności 

MDK? 

 Czy w MDK kształtowane są postawy prozdrowotne i proekologiczne? 

 Czy w MDK kształtowane są postawy prospołeczne i wychowanie do wartości? 

 Czy MDK w Kaliszu podejmuje rolę animatora życia kulturalnego dzieci  

i młodzieży kaliskich placówek oświatowych i środowiska lokalnego? 

 Czy w MDK prowadzona jest współpraca i integracja międzykulturowa  

i międzypokoleniowa? 

 Czy placówka rozwija kreatywność i twórcze myślenie wśród swoich 

wychowanków? 

 Czy kształtowane są i utrwalane nawyki zdrowego stylu życia?  

 Czy w placówce prowadzone są działania zapobiegające problemom przemocy 

i agresji? 

 

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji. 

Przeprowadzono następujące badania: 

 ankietę skierowaną do nauczycieli, rodziców i wychowanków; 

 analizę dokumentacji: Statutu placówki, programu wychowawczego oraz 

profilaktycznego, kalendarza imprez, kalendarza „Galerii Szatnia” 

 wywiad z nauczycielami; 

 analiza materiałów prasowych i internetowych. 

 

3. Terminarz przeprowadzania czynności ewaluacyjnych. 

 Opracowanie projektu ewaluacji -Wrzesień 2019 

 Opracowanie narzędzi ewaluacji i określenie próby badawczej - Październik - Grudzień 

2019 

 Przeprowadzenie badań - Styczeń – Kwiecień 2020 

 Ilościowa i jakościowa analiza wyników – Maj - Czerwiec 2020 



 Sporządzenie raportu końcowego z ewaluacji –Lipiec - Sierpień j 2020 

 Rozpowszechnienie raportu do 31.08.2020.  

 

II. Badania przeprowadzone wśród wychowanków uczęszczających na zajęcia 

MDK w Kaliszu. 

 Ankieta badająca stopień realizacji programu działań wychowawczych  

i profilaktycznych została sporządzona na potrzeby ewaluacji. Ze względu na zawszenie zajęć, 

a następnie realizację nauczania w formie zdalnej, ankieta została przygotowana w aplikacji 

Forms i zamieszczona na stronie MDK za pomocą aktywnego linku. Spłynęło 34 odpowiedzi 

co stanowi 100% grupy badawczej uczestników zajęć. Ankiety wypełniane były dobrowolnie  

i anonimowo. W większości przypadków podkreślano jedną odpowiedź. W niektórych 

przypadkach istniała możliwość wskazania kilku odpowiedzi. 

 

Zadano następujące pytania: 

 

 

 Z powyższego wykresu wynika, że 97% ankietowanych uważa, iż placówka stwarza 

warunki do wspólnej współpracy poprzez podejmowanie działań między poszczególnymi 

pracowniami działającymi w MDK –u. 



 

 

 Spośród wielu działań prowadzonych w MDK, mających na celu integrację uczestników  

i całej społeczności placówki, wychowankowie twierdzą iż najczęściej brali udział w: 

 Balach, koncertach, przedstawieniach itp.  – 36%; 

 Wspólne wycieczki – 26%; 

 Warsztaty tematyczne – 23%; 

 Wymiana międzynarodowa – 10%. 

 

 

 

 

 Zdecydowana większość ( 91%) uczestników twierdzi, że wyżej wymienione działania 

przyczyniły się do wzajemnej integracji. 

 



 

 

 79% ankietowanych wskazuje, że działania prowadzone w placówce są ukierunkowane 

na kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Zauważyć należy, iż 18% 

ankietowanych nie potrafi odpowiedzieć na pytanie czy kształtowane są takie postawy. Należy 

zatem zwrócić uwagę na jeszcze szerszym rozpropagowaniem takich działań i dotarciem do jak 

największej liczby uczestników. 

 

 

 W tym pytaniu respondenci – uczestnicy zajęć – mogli wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź. Wielu z nich ( 82%) wskazuje, że takie działania jak konkursy plastyczne m in.  

„Wolność bez nałogów” czy „Cztery pory roku” kształtują postawy proekologiczne  

i prozdrowotne , oraz dostarczają im informacji na ten temat. Połowa ankietowanych wskazuje 

także na warsztaty o tematyce recyklingowej prowadzone w placówce. 29% uczestników 

deklaruje, że udział w „Eko – kiermaszu” organizowanym cyklicznie w MDK-u rozwija ich 

postawy ekologiczne. Uczestnicy zajęć MDK wskazywali także na takie działania jak: 



warsztaty z dogoterapii i hipoterapii, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia kreatywno – 

sensoryczne oraz działania w ramach ferii zimowych i półkolonii letnich. 

 

 

 W MDK w Kaliszu prowadzonych jest wiele działań, które mają na celu kształtowanie 

postaw społecznych i wychowanie do wartości. Również odpowiadając na to pytanie, 

ankietowani uczestnicy zajęć mogli wybrać kilka odpowiedzi. Wielu respondentów (62%) 

wskazuje, że bardzo ważnym aspektem w kształtowaniu postaw społecznych i wartości jest 

dbanie o wspólne dobro ( pracownie, sprzęt itp.) . Także uczestnictwo w wydarzeniach 

organizowanych wspólnie z Miastem zostało wysoko ocenione przez wychowanków ( 59%). 

Blisko 50% ankietowanych, jako te działania, które kształtują postawy społeczne i wartości 

wskazuje: poznawanie dóbr kultury poprzez organizowanie wspólnych wyjść do teatru, galerii, 

opery lub na koncert, a także wspólne działania artystyczne, w których wszyscy biorą 

odpowiedzialność za rezultat danego projektu. Dla 24 % ankietowanych ważny jest także udział 

w akcjach charytatywnych.  

 Ponad to postawy i normy społeczne, a także wartości są kształtowane poprzez udział 

wychowanków w wielu konkursach np. o tematyce patriotycznej ( plastycznych, 

recytatorskich), przedstawieniach teatralnych, koncertach, oraz innych wydarzeniach 

organizowanych przez MDK, a także we współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

 



 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury pełni rolę animatora życia kulturalnego dzieci i młodzieży 

kaliskich placówek oświatowych i środowiska lokalnego. Spośród oferty działań uczestnicy 

wskazywali na swój udział w następujących: konkursach ( plastycznych, recytatorskich, 

muzycznych) , wystawach, koncertach oraz przeglądach tanecznych. 12% ankietowanych 

twierdzi iż nie brało udziału w żadnych działaniach kulturalnych proponowanych przez MDK. 

Należy zatem w większym stopniu motywować i zachęcać do działań artystycznych w ramach 

danej pracowni oraz w szerszym zakresie informować o nich. Ważna jest również ocena  

i bieżące monitorowanie potrzeb, oraz oczekiwań wszystkich wychowanków placówki. 

 

 

 Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w badaniu zgodnie twierdzą, że Młodzieżowy 

Dom Kultury w Kaliszu jest miejscem, które sprzyja rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień. 

 

 



 

 94% respondentów uważa, że zajęcia, w których biorą udział rozwijają ich kreatywność  

i twórcze myślenie. Wielu uczestników odpowiada, iż podczas zajęć rozwijają swą wyobraźnię. 

Dla wielu wspólne działanie, czerpanie z doświadczenia innych przy realizacji projektów 

artystycznych wpływa na rozwijanie kreatywności.  Duża grupa twierdzi, że udział w zajęciach 

jest inspiracją do samodzielnego działania, poszukiwań nowych rozwiązań i środków wyrazu. 

 Uczestnicy zauważają również, że stosowanie na zajęciach przez nauczycieli metod 

aktywizujących rozwija ich kreatywność i umiejętność twórczego myślenia. 

 

 

 Wszyscy ankietowani wychowankowie wyrażają opinię, że MDK jest placówką,  

w której mają poczucie bezpieczeństwa. 



  

 

 94% ankietowanych potwierdza, że nie spotkało ich zachowanie agresywne, lub 

stosowanie jakiejkolwiek przemocy ze strony innych uczestników. Dwoje respondentów 

odpowiedziało jednak twierdząco na to pytanie. Należy zatem ciągle mieć na uwadze 

monitorowanie zachowań uczestników w trakcie zajęć, podczas wspólnych projektów, 

wycieczek, nieustannie przypominając o poszanowaniu innych osób. 

 

 

 

 Niestety aż 82% ankietowanych uczestników twierdzi, że nie brało udziału  

w działaniach zapobiegających problemom przemocy i agresji. Jednakże z badania 

przeprowadzonego wśród nauczycieli wynika, iż prowadzone są takie działania jak:  

 Prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy, we 

współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami; 

 Otaczanie szczególną opieką nowych oraz najmłodszych wychowanków MDK;  

 Kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów  

i zachowania się w sytuacjach problemowych; 

 Kształtowanie umiejętności asertywnego komunikowania własnych potrzeb i praw.  

 Nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się oraz kultury wypowiedzi; 

 Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez kontakt z opiekunami. 

 



 Nasuwa się zatem wniosek iż, należy wyeksponować te działania i uświadomić 

uczestnikom te, które realizowane są w ramach danej pracowni. Odbywa się także wiele 

konkursów także przedstawień, które mają na celu niwelowanie zachowań agresywnych, także 

cyberprzemocy, które należy w większym stopniu promować wśród społeczności MDK. 

 

 

  

 56% ankietowanych bierze udział w działaniach mających na celu profilaktykę 

uzależnień czy zdrowego stylu życia, jednak także spora część - 44% - nie brała udziału  

w takich działaniach. Należy zatem w większym stopniu zachęcać dzieci i młodzież do udziału 

w takich działaniach, a także poszerzyć ich ofertę, tak aby każdy mógł wybrać odpowiadającą 

mu formę. 

 

 

III. Badania przeprowadzone wśród rodziców wychowanków uczęszczających na 

zajęcia MDK w Kaliszu. 

 Ankieta skierowana do rodziców wychowanków MDK została również przygotowana 

w aplikacji Forms i zamieszczona na stronie placówki za pomocą aktywnego linku. Spłynęło 

35 odpowiedzi co stanowi 100% grupy badawczej rodziców uczestników zajęć. Ankiety 

wypełniane były dobrowolnie i anonimowo. W większości przypadków podkreślano jedną 

odpowiedź. W niektórych przypadkach istniała możliwość wskazania kilku odpowiedzi. 



 

 

 Podobnie jak wychowankowie tak i ich rodzice w znacznej większości ( ponad 90%) 

stwierdzają, iż w placówce organizowane są działania, które mają na celu integrację całej 

społeczności skupionej wokół MDK. Ze względu jednak na 9% osób, które nie mają zdania  

w tym obszarze lub twierdza, iż prowadzone działania nie przyczyniają się do integracji 

społeczności MDKowskiej, rekomenduje się intensyfikację promocji takich działań, wśród 

rodziców, a także pozyskanie informacji i pomysłów na takie działania wychodzące od nich 

samych.  

 

 

 Odpowiadając na to pytanie rodzice mogli wybrać kilka możliwości i ich odpowiedzi 

są bardzo zbliżone do odpowiedzi ich dzieci. W czołówce wymienianych działań znajdują się 

m in.:  



 Organizowanie bali np. z okazji Andrzejek lub Dnia Babci i Dziadka, koncertów, 

przedstawień, wystaw; 

 Przygotowanie wspólnych projektów między pracowniami np. spektakle, koncerty, 

wystawy; 

 Poprzez organizowane wycieczki, wyjazdy np. do Opery, Teatru, na konkursy itp; 

 Prowadzenie warsztatów i zajęć otwartych z udziałem rodziców; 

 Zakończenia roku szkolnego w poszczególnych pracowniach z wręczeniem dyplomów. 

 

 

 

 

 Podobnie jak u wychowanków znaczna większość rodziców uważa, że w placówce 

kształtowane są postawy prozdrowotne i proekologiczne poprzez różnorodne działania. 

Zauważyć jednak należy że 18% wychowanków i 11% rodziców nie posiadają wiedzy na ich 

temat. Należy zatem zwrócić uwagę na jeszcze szerszym rozpropagowaniem takich działań  

i dotarciem do jak największej liczby uczestników jak i ich rodziców, a także konkretnym ich 

nazwaniu i uświadomieniu o udziale w nich, gdyż jak się okazało w wywiadzie 

wychowankowie biorą udział w takich działaniach lecz nie widzą związku z kształtowaniem 

tych postaw ( np. brak świadomości iż konkurs plastyczny „ Wolność bez nałogów” ma wymiar 

prozdrowotny i profilaktyczny, natomiast warsztaty plastyczne z wykorzystaniem materiałów 

recyklingowych kształtują postawy proekologiczne). 

 



 

 

 Podobnie jak wychowankowie rodzice uważają iż w czołówce działań które kształtują 

postawy i dostarczają informacji o zdrowiu i ekologii są: 

 Tematyczne konkursy plastyczne np. „ Wolność bez nałogów” czy „ Cztery pory roku”; 

 Organizowanie warsztatów z wykorzystaniem materiałów recyklingowych; 

 Organizowanie EKO – kiermaszu. 

 Rodzice zwracają również uwagę na takie działania jak: realizacja zajęć gimnastyki 

korekcyjnej i kreatywno – sensorycznych, a także zagospodarowanie czasu wolnego poprzez 

organizację letniego i zimowego wypoczynku w formie Akademii kilkulatka, półkolonii 

letnich. 

 

 

 W znakomitej większości rodzice są zgodni, iż w placówce kształtowane są postawy 

prospołeczne i wychowanie do wartości. Tylko 6% nie posiada wiedzy na temat takich działań. 

 



 

 

 Rodzice uczestników zajęć wskazują na następujące działania, które ich zdaniem 

kształtują postawy prospołeczne i wychowają do wartości: 

 Wdrażanie do poszanowania własności swojej i innych , dbanie o czystość i wystrój 

pracowni oraz MDK; 

 Poprzez uwrażliwienie wychowanków MDK na potrzeby innych, włączanie w akcje 

charytatywne; 

 Poprzez wyrabianie szacunku dla tradycji, wartości patriotycznych przez organizowanie 

konkursów o tematyce patriotycznej, koncertów, wystaw; 

 Inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu społeczno – 

kulturalnym MDK, Miasta i regionu, przedsięwzięciach ogólnopolskich; 

 Kształtowanie nawyku korzystania z dóbr kultury np. wyjścia i wyjazdy do Opery, 

Teatru, Galerii Sztuki itp. 

 Realizacja artystycznych projektów interdyscyplinarnych, a przez to wyrabianie 

nawyku współdziałania i odpowiedzialności za wspólną pracę. 

 

Dla porównania wychowankowie najbardziej cenili następujące działania: 

 Wdrażanie do poszanowania własności swojej i innych , dbanie o czystość i wystrój 

pracowni oraz MDK; 

 Inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu społeczno – 

kulturalnym MDK, Miasta i regionu, przedsięwzięciach ogólnopolskich; 

 Kształtowanie nawyku korzystania z dóbr kultury np. wyjścia i wyjazdy do Opery, 

Teatru, Galerii Sztuki itp. 

 Realizacja artystycznych projektów interdyscyplinarnych, a przez to wyrabianie 

nawyku współdziałania i odpowiedzialności za wspólną pracę; 



 Poprzez wyrabianie szacunku dla tradycji, wartości patriotycznych przez organizowanie 

konkursów o tematyce patriotycznej, koncertów, wystaw. 

 

 

 

 Wszyscy rodzice są zgodni, że zajęcia prowadzone w placówce sprzyjają rozwijaniu 

zainteresowań, zamiłowań i indywidualnych zdolności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Odpowiedzi wychowanków 

 

 Dla porównania umieszczono również wykres odpowiedzi uczestników zajęć. 

Zauważyć można, iż zarówno rodzice jak i uczestnicy twierdzą, że udział w zajęciach ma pływ 

na rozwój wyobraźni. Wysoko ocenione przez obydwie grupy zostało także inspirowanie do 

samodzielnego działania oraz wspólne działanie. Rodzice wskazują także wykorzystanie metod 

aktywujących jako element rozwijający kreatywność ich dzieci. 14% ankietowanych rodziców 

uważa iż zajęcia nie rozwijają kreatywności. 

 



 

 Wszyscy ankietowani rodzice oceniają iż ich dzieci w Młodzieżowym Domu Kultury 

czują się bezpiecznie. 

 

 

 Niemal wszyscy ankietowani rodzice twierdzą że ich dzieci nie spotkały się w placówce 

z problemem agresji i przemocy. 

 

 



 Znaczna część rodziców nie posiada wiedzy na ten temat czy w placówce prowadzone 

są działania zapobiegające problemom przemocy i agresji. Również ze wcześniej szych analiz 

wiemy, że 82% wychowanków odpowiedziało, że nie brało działu że nie brało udziału  

w działaniach zapobiegających problemom przemocy i agresji. Powtarza się zatem wniosek iż, 

należy takie działania uświadomić i wyeksponować na konkretnych przykładach dla 

uczestników jak i ich rodziców. 

 

 

 

 Większość rodziców twierdzi, że w placówce prowadzone są działania profilaktyczne 

w wyżej określony sposób. Należy jednak je w znacznym stopniu promować na stornie 

internetowej i fanpageu placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Badania przeprowadzone wśród nauczycieli MDK w Kaliszu. 

 

 W badaniu uczestniczyło 23 nauczycieli zatrudnionych w placówce co stanowi 100% 

grupy badawczej. Ankieta została przygotowana w aplikacji Forms i udostępniona 

nauczycielom. 

 

Zadano następujące pytania: 

 

 

 

 Wszyscy ankietowani deklarują działania, które mają na celu integrację wszystkich 

wychowanków przynależących do różnych pracowni działających w MDK, a także ich 

rodziców i sympatyków placówki. Odwołując się do wcześniejszej analizy ponad 90% 

uczestników zajęć oraz rodziców potwierdza, że w placówce prowadzone są działania mające 

na celu integrację społeczności oraz dające szansę współpracy pomiędzy pracowniami. 

 

 



 70 % ankietowanych w celu integracji przygotowuje prezentacje dorobku pracowni  

i kół: wystawy, pokazy, konkursy, koncerty, a także w przygotowaniu wspólnych projektów 

artystycznych między pracowniami ( koncerty, wystawy, spektakle itp.) . 57% uczestniczy  

w organizowaniu imprez dla wychowanków takich jak bale, zabawy, festyny, kiermasze itp. 

Znaczna część ankietowanych angażuje się w takie działania jak:  

 Organizowanie dla wychowanków wycieczek, wyjazdów np. do opery, teatru, na 

konkursy, wycieczki; 

 Promowanie osiągnięć wychowanków MDK o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim: 

konkursy, współpraca z mediami, strona internetowa MDK, fanpage; 

 Współpraca międzynarodowa: konkursy o zasięgu międzynarodowym, wymiana 

międzynarodowa, itp. 

     

 Spośród wielu działań prowadzonych w MDK, mających na celu integrację uczestników  

i całej społeczności placówki, wychowankowie twierdzą iż najczęściej brali udział w: 

• balach, koncertach, przedstawieniach itp.  – 36% 

• wspólne wycieczki – 26% 

• warsztaty tematyczne – 23% 

 

 

 

 

 91% respondentów deklaruje, że w swoich planach pracy uwzględniają działania mające 

na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. 



 

 Nauczyciele MDK w Kaliszu wymieniają następujące działania ukierunkowane na 

kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, w których biorą udział: 

 Organizacja letniego i zimowego wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego dla 

wychowanków MDK w ramach Akademii kilkulatka, półkolonii letnich ( 78%) 

 Organizacja Eko – festynu ( 40%) 

 Przygotowaniu konkursu „Wolność bez nałogów” oraz „ Cztery pory roku” ( 48%). 

Z wcześniejszych badań przeprowadzonych wśród uczestników wynika, iż najchętniej 

angażują się oni w takie działania jak:  

 Tematyczne konkursy plastyczne np. „ Wolność bez nałogów” czy „ Cztery pory roku”; 

 Organizowanie warsztatów z wykorzystaniem materiałów recyklingowych; 

 Organizowanie EKO – kiermaszu. 

 

Wykres przedstawiający odpowiedzi uczestników 



 

 Wszyscy nauczyciele podejmują także działania mające na celu kształtowanie postaw 

prospołecznych i wychowanie do wartości. Ma to również potwierdzenie w odpowiedziach 

udzielanych przez wychowanków i ich rodziców. 

 

 

 

 Nauczyciele wskazują na następujące działania realizowane w celu uzyskania wyżej 

wskazanych celów. 91% udzielonych odpowiedzi dotyczy wyrabiania nawyku współdziałania 

i współtworzenia. 87 % respondentów wskazuje na wdrażanie do poszanowania własności 

swojej i innych, dbanie o czystość i wystrój pracowni oraz wizerunek MDK, a także 

inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym 

MDK, miasta i regionu, przedsięwzięciach ogólnopolskich i międzynarodowych. Równie 

wysoko klasyfikuje się promowanie zasad dobrego wychowania -  83%.  

 Wymienić należy także pozostałe działania prowadzone w znacznej większości przez 

nauczycieli w placówce:  



 Realizacja interdyscyplinarnych projektów artystycznych, uczenia odpowiedzialności 

za wspólną pracę; 

 Kształtowanie szacunku, tolerancji i wyrabianie nawyku pomocy dla 

niepełnosprawnych kolegów; 

 Wyrabianie szacunku dla tradycji, wartości patriotycznych i symboli narodowych; 

 Kształtowanie nawyku korzystania z dóbr kultury (wyjścia do kina, teatru, filharmonii, 

galerii sztuki); 

 Uwrażliwianie wychowanków na potrzeby innych, włączanie w akcje charytatywne. 

 

 

Wykres przedstawiający odpowiedzi wychowanków 

 

Wykres przedstawiający odpowiedzi rodziców 

 



 Z powyższego zestawienia widzimy iż najczęstsze odpowiedzi wskazywane przez 

wszystkie grupy badanych to:  

 Wdrażanie do poszanowania własności swojej i innych; 

 Inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu społeczno – 

kulturalnym MDK, miasta i regionu, przedsięwzięciach ogólnopolskich  

i międzynarodowych; 

 Inspirowanie wychowanków do współdziałania poprzez realizacje wspólnych 

projektów artystycznych; 

 Kształtowanie nawyku korzystania z dóbr kultury; 

 Wyrabianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie szacunku do tradycji, wartości 

patriotycznych; 

 Uwrażliwianie na potrzeby innych. 

 

 

 

 

 

 Zdaniem respondentów placówka pełni rolę animatora życia kulturalnego dzieci  

i młodzieży, dysponując różnorodną ofertą działań skierowanych do dzieci i młodzieży 

kaliskich szkół, przedszkoli oraz środowiska lokalnego. 

 



 

Według ankietowanych nauczycieli placówka realizuje role animatora życia kulturalnego 

poprzez następujące działania: 

 Otwartość na propozycje wspólnych działań między placówkami i ze środowiskiem 

lokalnym; 

 Utrzymywanie dobrych relacji ze środowiskiem lokalnym i promowanie wizerunku 

MDK, jako miejsca służącemu rozwojowi kulturalnemu dzieci i młodzieży; 

 Wypracowanie wspólnych zasad i form twórczej współpracy ze środowiskiem 

lokalnym; 

 Organizacja imprez będących odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie placówek 

oświatowych i środowiska lokalnego; 

 Współtworzenie i realizowanie „KALENDARZA IMPREZ” z ofertą dla dzieci  

i młodzieży, nauczycieli szkół z Kalisza i Powiatu Kaliskiego oraz placówek kulturalno 

– oświatowo – wychowawczych; 

 Badanie i ocena potrzeb oraz oczekiwań środowisk szkolnych i miejskich. 

 

 Z badaniach prowadzonych wśród uczestników wynika iż, najczęściej biorą oni u dział 

w następujących propozycjach oferowanych przez placówkę: 

 Konkursy organizowane przez MDK samodzielnie lub we współpracy z innymi 

placówkami i organizacjami ( konkursy plastyczne, taneczne, muzyczne, recytatorskie 

itp.); 

 Koncerty; 

 Wystawy; 

 Przeglądy taneczne i teatralne. 

 Należy pamiętać także o tym iż, MDK w Kaliszu prowadzi szeroka ofertę zajęć 

całorocznych dedykowaną dzieciom i młodzieży uczęszczającym do kaliskich szkół  



i przedszkoli. Są to zajęcia : plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, krawieckie, szkutnicze, 

językowe itp. 

 

 

 

 Zdaniem zdecydowanej większości nauczycieli w MDK realizowane są działania 

mające na celu integrację międzykulturową i międzypokoleniową poprzez: 

 Współorganizowanie przedsięwzięć adresowanych do dzieci i młodzieży, m. in. 

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, Festiwal 

Działań Artystycznych „Sztuka Kuka”, Regionalne Spotkania Taneczne „Tylko dance 

ma Sens”, Kaliski Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; 

 Organizacja zajęć i imprez o charakterze wielopokoleniowym, np. Akademia 

Kilkulatka, Zespół Pieśni i Tańca „Patrimonium”, Kaliski Chór Nauczycielski, 

kiermasze, warsztaty, koło gier planszowych; 

 Współpraca z instytucjami wspierającymi integrację międzykulturową m.in.: Miejska 

Biblioteka Publiczna, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny UAM w Kaliszu, CKiS, 

ODN w Kaliszu, Studium Animatorów Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna  

w Kaliszu; 

 Organizację wymiany międzynarodowej, oraz udział w projektach międzynarodowych. 



 

 

 Zarówno nauczyciele, rodzice i sami wychowankowie są w zgodni, że placówka sprzyja 

rozwijaniu kreatywności, zainteresowań i zamiłowań wychowanków. 

 

 

 

 78 % ankietowanych wskazuje tu na rozbudzanie w uczniach pasji i chęci tworzenia 

przez udział w różnorodnych inspirujących warsztatach, imprezach, konkursach, występach 

oraz wyjazdach. 73 % także podejmuje działania mające na celu rozwijanie wyobraźni 

dziecięcej, ciekawości poznawczej przez zachęcanie do zadawania pytań, a także 57% 

przekazywanie wiedzy w ciekawy i interesujący sposób, zapraszanie autorytetów z określonych 

dziedzin. 

 Zarówno wychowankowie jak i ich rodzice wysoko oceniają rozwijanie wyobraźni 

poprzez uczestniczenie w zajęciach. Zauważają także duże znaczenie wspólnego działania  

i czerpanie inspiracji z doświadczenia innych. Zarówno wychowankowie i ich rodzice 

wskazują, iż istotny wpływ na rozwój kreatywności i umiejętności twórczego myślenia mają 

metody aktywizujące stosowane przez nauczycieli podczas zajęć. 

 



 

 

 

 W zdecydowanej większości nauczyciele deklarują, że prowadzą działania przeciw 

zrachowaniom niepożądanym, które mogłyby występować w placówce. Jednocześnie na 

pytanie „czy w placówce czujesz się bezpiecznie? ”  wszyscy wychowankowie dopowiedzieli 

twierdząco, a także 96% ankietowanych nie spotkało się z problemem przemocy i agresji ze 

strony innych uczestników. 

 

 Nauczyciele deklarują iż biorą udział następujących działaniach zapobiegającym 

występowaniu zachowań niepożądanych: 

 Prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy, we 

współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami; 

 Otaczanie szczególną opieką nowych oraz najmłodszych wychowanków MDK;  

 Kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów  

i zachowania się w sytuacjach problemowych; 

 Kształtowanie umiejętności asertywnego komunikowania własnych potrzeb i praw.  

 Nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się oraz kultury wypowiedzi; 

 Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez kontakt z opiekunami. 

 



 Należy jednak przypomnieć, że 82% ankietowanych uczestników twierdzi, że nie brało 

udziału w działaniach zapobiegających problemom przemocy i agresji. 

 Nasuwa się zatem wniosek iż, należy wyeksponować te działania i uświadomić 

uczestnikom te, które realizowane są w ramach danej pracowni. Odbywa się także wiele 

konkursów także przedstawień, które mają na celu niwelowanie zachowań agresywnych, także 

cyberprzemocy, które należy w większym stopniu promować wśród społeczności MDK. 

 Należy bardziej skonkretyzować te działania w formie np. „ Skrzynka pytań  

i problemów” wystawiona w przestrzeni wspólnej MDK, konkurs na piosenkę lub jej tekst 

dotyczący problemom przemocy szeroko rozumianej, konkurs plastyczny „ STOP 

PRZEMOCY” , warsztaty teatralne o tematyce dotyczącej tolerancji, szacunku, empatii. 

 Takie działania należy szeroko upowszechniać i przede wszystkim przekazywać do 

wiadomości rodziców, gdyż oni również aż w 66% nie mieli wiedzy na temat takich działań 

prowadzonych w placówce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. W wyniku ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Kaliszu nasuwają się następujące wnioski: 

 

1. W placówce podejmowane są działania, które mają na celu integrację uczestników oraz całej 

społeczności, a także stwarza się szansę współpracy między pracowniami i podejmowaniu 

wspólnych inicjatyw m in. przez: organizowanie bali np. z okazji Andrzejek lub Dnia Babci  

i Dziadka, koncertów, przedstawień, wystaw, przygotowanie wspólnych projektów między 

pracowniami np. spektakle, koncerty, wystawy, poprzez organizowane wycieczki, wyjazdy np. 

do Opery, Teatru, na konkursy itp., prowadzenie warsztatów tematycznych z towarzyszeniem 

rodziców, zakończenia roku szkolnego organizowane w poszczególnych pracowniach, 

wymiana międzynarodowa. 

2. MDK dba o kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych wśród swoich 

wychowanków poprzez różnorodne działania np. organizację EKO kiermaszu, przygotowanie 

konkursów tematycznych takich jak „ Wolność bez nałogów” oraz „ Cztery pory roku”, 

warsztaty z użyciem materiałów recyklingowych, prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej 

ora zajęć kreatywno – sensorycznych, a także zagospodarowaniu czasu wolnego podczas ferii 

zimowych i półkolonii letnich. 

3. Kształtowane są postawy prospołeczne i wychowanie do wartości poprzez uwrażliwianie 

wychowanków o poszanowanie dobra wspólnego, uwrażliwianie wychowanków na potrzeby 

innych ( włączanie w akcje charytatywne), wyrabianie nawyku korzystania z dóbr kultury, 

wyrabianie szacunku do tradycji oraz wartości patriotycznych, inspirowanie do udziału w wielu 

działaniach społeczno – kulturalnych na terenie Miasta, regionu, a także udział  

w przedsięwzięciach ogólnopolskich i międzynarodowych, wdrażania do współdziałania  

i współtworzenia.  

4. Placówka podejmuję odpowiedzialna rolę animatora życia kulturalnego dzieci i młodzieży 

skupionych w placówkach oświatowych, co potwierdza ich deklaracja o licznym udziale  

w wielu przedsięwzięciach oferowanych przez MDK. ( konkursy, koncerty, wystawy, 

warsztaty, przeglądy). Należy pamiętać także o tym iż, MDK w Kaliszu prowadzi szeroka 

ofertę zajęć całorocznych dedykowaną dzieciom i młodzieży uczęszczającym do kaliskich 

szkół i przedszkoli. Są to zajęcia : plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, krawieckie, 

szkutnicze, językowe itp. 

 

5. Placówka sprzyja rozwijaniu zainteresowań i zamiłowań wychowanków, a także rozwija 

kreatywność i umiejętność twórczego myślenia m in. poprzez: wspólne działania nastawione 

na wymianę doświadczeń, rozbudzanie w uczniach pasji i chęci tworzenia przez udział  

w różnorodnych inspirujących warsztatach, imprezach, konkursach, występach oraz 

wyjazdach, poprzez zastosowanie metod aktywizujących, rozwijanie wyobraźni dziecięcej, 

ciekawości poznawczej przez zachęcanie do zadawania pytań. 



6.  MDK w Kaliszu realizuje także współprace międzypokoleniową i międzykulturową poprzez 

takie działania jak:  

• Współorganizowanie przedsięwzięć adresowanych do dzieci i młodzieży, m. in. 

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, Festiwal Działań 

Artystycznych „Sztuka Kuka”, Regionalne Spotkania Taneczne „Tylko dance ma Sens”, 

Kaliski Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; 

• Organizacja zajęć i imprez o charakterze wielopokoleniowym, np. Akademia 

Kilkulatka, Zespół Pieśni i Tańca „Patrimonium”, Kaliski Chór Nauczycielski, kiermasze, 

warsztaty, koło gier planszowych; 

• Współpraca z instytucjami wspierającymi integrację międzykulturową m.in.: Miejska 

Biblioteka Publiczna, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny UAM w Kaliszu, CKiS, ODN  

Kaliszu, Studium Animatorów Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna w Kaliszu; 

• Organizację wymiany międzynarodowej, oraz udział w projektach międzynarodowych. 

 

7. Zarówno wychowankowie jak i rodzice potwierdzają, że placówka jest bezpieczna, a także 

deklarują że nigdy nie spotkali się z agresja i przemocą ze strony kolegów i koleżanek. 

8. Choć nauczyciele deklarują, że prowadzą działania zapobiegające problemom przemocy  

i agresji, to znaczna część wychowanków twierdzi, iż nie brała w nich udziału, natomiast 

rodzice nie maja wiedzy na temat takich działań. 

9.  Rodzice w większości wskazują, że w placówce prowadzone są działania profilaktyczne, 

lecz 20% nie posiada na ich temat wiedzy, natomiast połowa ankietowanych uczestników 

deklaruje , że brała w nich udział. 

 

VI. Rekomendacje: 

1. W nowym roku szkolnym zintensyfikować działania informacyjne wśród rodziców  

i uczestników dotyczące: realizacji w MDK zadania z zakresu profilaktyki cyberprzemocy, 

uzależnień różnego typu, sposobów dbania o bezpieczeństwo uczniów. 

2.  Należy przypomnieć, że 82% ankietowanych uczestników twierdzi, że nie brało udziału 

w działaniach zapobiegających problemom przemocy i agresji. 

 Nasuwa się zatem wniosek iż, należy wyeksponować te działania i uświadomić 

uczestnikom te, które realizowane są w ramach danej pracowni. Odbywa się także wiele 

konkursów, przedstawień, które mają na celu niwelowanie zachowań agresywnych, także 

cyberprzemocy, które należy w większym stopniu promować wśród społeczności MDK. 

 Należy bardziej skonkretyzować te działania w formie np. „ Skrzynka pytań  

i problemów” wystawiona w przestrzeni wspólnej MDK, konkurs na piosenkę lub jej tekst 

dotyczący przemocy szeroko rozumianej, konkurs plastyczny „ STOP PRZEMOCY” , 

warsztaty teatralne o tematyce dotyczącej tolerancji, szacunku, empatii. 



3.  56% ankietowanych bierze udział w działaniach mających na celu profilaktykę 

uzależnień czy zdrowego stylu życia, jednak także spora część - 44% - nie brała udziału  

w takich działaniach. Należy zatem w większym stopniu zachęcać dzieci i młodzież do udziału 

w takich działaniach, a także poszerzyć ich ofertę, tak aby każdy mógł wybrać odpowiadającą 

mu formę np. :  

 Konkurs na plakat promujący sport 

 Plakat promujący zdrowe odżywianie 

 Spotkanie z dietetykiem 

 Spotkanie ze znanym sportowcem 

 Wystawa plastyczna promująca ideę krwiodawstwa itp. 

 Rekomenduje się także , konkretne ich nazwanie i uświadamianie o udziale w nich, gdyż 

jak się okazało w wywiadzie, wychowankowie biorą udział w takich działaniach, lecz nie widzą 

związku z kształtowaniem tych postaw ( np. brak świadomości, że konkurs plastyczny  

„ Wolność bez nałogów” ma wymiar prozdrowotny i profilaktyczny, natomiast warsztaty 

plastyczne z wykorzystaniem materiałów recyklingowych kształtują postawy proekologiczne).  

 


