Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego
- lata 2017-2022
W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono ewaluację Programu WychowawczoProfilaktycznego opracowanego na lata 2017-2022 w zakresie jego funkcjonowania
w środowisku Bursy. Zbierano informacje odnośnie stopnia realizacji zadań zawartych
w dokumencie oraz czy realizowane treści spełniają oczekiwania młodzieży. Badaniem zostali
objęci wychowankowie, rodzice, wychowawcy. Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane
do ustalenia mocnych, słabych stron Bursy, wskażą dobre praktyki, jak też pozwolą na refleksje
i podjęcie stosownych działań w celu poprawy pracy w badanym obszarze. Pozwolą
na zdiagnozowanie oczekiwań i potrzeb klientów wobec Bursy oraz na sformułowanie
wniosków i rekomendacji, które wpłyną na poprawę działań placówki.
Pytania kluczowe:
1. Czy Bursa kształtuje postawy wychowanków?
2. Czy Bursa zapewnia bezpieczeństwo?
3. Czy Bursa wspomaga rozwój wychowanków?
4. Czy Bursa dostrzega problemy wychowanków?
5. Czy Bursa umożliwia rozwój zainteresowań?
6. Czy Bursa zapewnia pomoc i wsparcie w razie trudności?
7. Czy Bursa promuje pozytywne postawy wychowanków?
8. Czy działania Bursy są zgodne z wartościami i normami?
9. Czy Bursa współpracuje z rodzicami?
10. Czy Bursa współpracuje ze szkołami?
Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski i rekomendacje.
Wnioski:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Kontynuować prowadzone działania edukacyjne Bursy.
Wzmocnić świadomość wychowanków w zakresie działań profilaktycznych
prowadzonych w placówce. Wzbogacić działania poprawiające bezpieczeństwo
wychowanków, np. spotkania z policjantem.
Kontynuować działania dotyczące wszechstronnego rozwoju wychowanka. Jednak
wzmocnić świadomość wychowanków odnośnie prowadzonych działań,
np. upowszechnienie Kalendarza Imprez i Uroczystości /strona internetowa placówki,
tablica informacyjna/.
Kontynuować działania dotyczące rozpoznania problemów wychowanków.
Wzmocnić świadomość wychowanków odnośnie prowadzonych działań wśród
młodzieży. Wzmocnić poczucie zaopiekowania i zainteresowania ich problemami.
Wspomóc działania promocyjne zajęć oferowanych w placówce, /np. strona
internetowa i FB Bursy/. Zwiększyć świadomość młodzieży w zakresie planowania
i organizacji działań prowadzonych w placówce.

Kontynuować działania wspierające wychowanków w sytuacjach trudnych. Jednak
zwiększyć świadomość wychowanków w tym zakresie, np. cykliczne spotkania
z psychologiem/terapeutą.
Uświadomić młodzieży, że wychowawcy służą im wsparciem i pomocą.
Kontynuować działania wspierające rodziców i młodzież w razie trudności
wychowawczych. Prowadzić działania uświadamiające o możliwości korzystania
ze wsparcia w zakresie problemów wychowawczych.
Kontynuować promowanie pozytywnych i aktywnych postaw wychowanków.
Zachęcać do zaangażowania osoby mało aktywne.
Kontynuować dotychczasowe działania promujące podstawowe wartości i normy
zachowania. Uświadomić wychowanków w zakresie prowadzonych działań
w placówce.
Kontynuować dotychczasowe działania dotyczące współpracy bursy z rodzicami.
Kontynuować dotychczasowe działania dotyczące współpracy bursy ze szkołami.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

Rekomendacje:
1. Prowadzić działania edukacyjne, profilaktyczne, rozwijające zainteresowania
wychowanka.
2. Wzmacniać świadomość wychowanków i rodziców odnośnie działań prowadzonych
w placówce.
3. Wspierać wychowanków i ich rodziców w sytuacjach problemowych.
4. Promować działania realizowane w placówce w ramach Programu Wychowawczo Profilaktycznego.

