RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1. Wybrany obszar.
W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzona została ewaluacja wewnętrzna, która
dotyczyła funkcjonowania placówki- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie w
środowisku lokalnym.
Nacisk położono na realizację następującego założenia:
•

Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

2. Cel ewaluacji wewnętrznej.
Celem ewaluacji wewnętrznej jest analiza funkcjonowania placówki w środowisku
lokalnym z uwzględnieniem podejmowanych działań w odniesieniu do klientów poradni
oraz współpracujących z placówką instytucji.
Cele szczegółowe:
•

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju,

•

Placówka współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku,

•

W działaniach poradni uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska,

•

Placówka podejmuje działania na rzecz środowiska,

•

Poradnia prezentuje i upowszechnia informacje o swojej ofercie oraz
podejmowanych działaniach i osiągnięciach,

•

Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku,

•

Poradnia pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy,

3. Charakterystyka wymagania:
-Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Placówka w sposób
systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Prowadzi się rozpoznanie
potrzeb i zasobów szkół lub placówek oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie
podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
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-Jak wykazały badania, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie w sposób
systematyczny, uwzględniając specyfikę działania, współpracuje ze środowiskiem lokalnym,
z przedszkolami i szkołami. Placówka przygotowuje i na bieżąco uaktualnia ofertę różnych
form wsparcia dla szkół, przedszkoli i rodziców oraz dostarcza ją bezpośrednio (drogą
elektroniczną) na adresy placówek Powiatu Strzelińskiego.
- Specjaliści Poradni wspierają szkoły w prowadzeniu zajęć warsztatowych dla uczniów,
wspierają w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia w
szkole/przedszkolu, współtworzą sieć współpracy i samokształcenia dla specjalistów
(pedagogów, psychologów, logopedów), wspieraja szkołę w prowadzeniu interwencji
kryzysowych, biorą udział w szkoleniach Rad Pedagogicznych, prowadzą badania
przesiewowe dla dzieci (pedagogiczne, logopedyczne, słuchu), organizują wykłady i prelekcje
dla rodziców oraz biorą udział w zespołach wychowawczych i w opracowywaniu IPET.
-Wskaźnikiem pomocy udzielanej szkołom w realizacji ich zadań są również stałe dyżury
psychologów Poradni w szkołach średnich.
-W Poradni stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu. Rodzice i
nauczyciele dzielą się spostrzeżeniami i opiniami nt. działalności Poradni w formie
bezpośredniej (rozmowy z Dyrektorem i specjalistami Poradni, podczas cyklicznych spotkań
w Poradni organizowanych dla pedagogów, psychologów i logopedów – wymiana opinii,
spostrzeżeń i doświadczeń dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej) oraz
pośredniej (w rozmowach z rodzicami, poprzez analizę dokumentacji opracowanej przez
pracowników Poradni i artykułów zamieszczonych na stronach internetowych placówki, w
czasie rozmów z uczniami i ich rodzicami, podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych, spotkań
Zespołu

Wychowawczego,

na

spotkaniach

dyrektorów

z

organem

prowadzącym,

nadzorującym).
- Poradnia, w ramach Ogólnorządowego Programu "Za Życiem", prowadzi również dla dzieci
w wieku 0-6 lat bardzo ciekawe zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, które
obejmują opiekę psychologa, pedagoga, neurologopedy, rehabilitanta, specjalisty integracji
sensorycznej.
- Dodatkową ofertą, z którą w bieżącym roku szkolnym wystąpiła placówka, były cykliczne
spotkania logopedów i zajęcia z arteterapii i z terapii ręki (z arteterapii prowadzone były w
okresie ferii zimowych i przeznaczone dla dzieci i ich rodziców - łącznie wzięły w nich udział
23 osoby). Galeria prac dzieci przez dłuższy czas dostępna była dla odwiedzających Poradnię.
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4. Pytania szczegółowe zawarte w ankietach, skierowane były do klientów poradnirodziców, nauczycieli. W badaniach wzięło udział łącznie 47 ankietowanych ( 29 rodziców
i 18 nauczycieli).
5. Terminarz przeprowadzania czynności ewaluacyjnych
Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej:
1. Małgorzata Grabas

- pedagog/logopeda

2. Agnieszka Grębowicz - psycholog
3. Jadwiga Sahaj

- pedagog

PRZEBIEG

CZAS

ODPOWIEDZIALNI

Przygotowanie planu

Październik-listopad 2018

Zespół ewaluacyjny

ewaluacji wewnętrznej

r.

Zbieranie informacji

Grudzień - maj 2019 r.

Zespół ewaluacyjny
i pracownicy poradni

Analiza informacji,

Czerwiec 2019 r.

Zespół ewaluacyjny

Lipiec 2019 r.

Zespół ewaluacyjny

Sierpień 2019 r.

Zespół ewaluacyjny

wyciąganie wniosków
Sporządzenie raportu
z ewaluacji
Przedstawienie raportu

Data sporządzenia raportu: 15.07.2019 r.

6. Sposoby prezentacji wyników ewaluacji:
•

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

•

Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej placówki.

7. Analiza przeprowadzonych badań:
Ankieta dla nauczycieli
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Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem Poradni
w środowisku lokalnym. Szczere odpowiedzi Państwa zostaną wykorzystane do celów badawczych dotyczących
doskonalenia tego obszaru działalności Poradni. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o podkreślenie wszystkich
właściwych odpowiedzi. Dziękujemy .
1. Czy znacie Państwo formy pomocy świadczone przez poradnię na rzecz środowiska lokalnego?
□ tak
□ nie
2. Jeśli tak, to z jakimi formami pomocy są Państwo zaznajomieni:
Konsultacje/ porady - psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
Diagnozy - psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne- zakończonej wydaniem
stosownej opinii lub orzeczenia
Diagnozy predyspozycji zawodowych
Diagnozy integracji sensorycznej
Badań przesiewowych- pedagogicznych, logopedycznych, słuchu
Treningu umiejętności wychowawczych rodziców
Interwencje kryzysowe
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
3. W jakim stopniu oferta poradni jest dostosowana do potrzeb Państwa placówki?
Jest w pełni wystarczająca
Jest raczej wystarczająca
Nie jest wystarczająca
4. Jakich zmian w swojej ofercie powinna dokonać poradnia, by w większym stopniu zaspokajać państwa
potrzeby?
Nie ma potrzeby, wyjazdowe w szkołach zajęcia z rodzicami, uczniami i wychowawcami, krótsze terminy
badań, organizacja szkoleń, konsultacje - działania w środowisku, większa dostępność psychologa,
dostarczanie narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji kryzysowej w sferze psychologicznej i pedagogicznej,
5. Czy poradnia odnosi korzyści ze współpracy z Państwem?
tak
nie
brak odpowiedzi
Jeśli tak to jakie?
Znajomość problemów szkolnych podopiecznych poradni, wymiana doświadczeń, informacji dotyczących
aktualnych problemów uczniów, wsparcie działań poradni, osiągnięte efekty terapii, pomoc podczas
diagnozowania, _________________________________________________________________
6. Jakie korzyści w swojej pracy zawodowej odnoszą Państwo dzięki współpracy z poradnią?
diagnoza dzieci, wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, wskazania do pracy, uzyskanie informacji na temat
uczniów, zdiagnozowanie ich problemów, dostosowuje metody i formy pracy, wzbogacenie procesu
diagnostycznego i terapeutycznego, wymiana doświadczeń podczas spotkań grupy wsparcia dla psych i ped,
ukierunkowanie w działaniach dot. pomocy uczniowi, doskonalenie warsztatu pracy, pomoc w rozwiązywaniu
trudności, zmniejszenie problemów wychowawczych, łatwiej zrozumieć ucznia, fachowe porady , wskazówki do
pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozeznanie predyspozycji dzieci i młodzieży, pomoc w
rozwiązywaniu trudnych sytuacji, możliwość konsultacji, wytyczne do pracy
____________________________________________________________________________
7. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie poradni w środowisku lokalnym w skali od 1 do 6 (1-źle, 6-bardzo
dobrze)
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ANKIETA DLA RODZICÓW
Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem Poradni
w środowisku lokalnym. Szczere odpowiedzi Państwa zostaną wykorzystane do celów badawczych dotyczących
doskonalenia tego obszaru działalności Poradni. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o podkreślenie wszystkich
właściwych odpowiedzi. Dziękujemy .
•

Czy Poradnia bierze udział w działaniach na rzecz środowiska?
□ tak

•

□ nie

□ nie wiem

Z jakich form współpracy z lokalnym środowiskiem oferowanych przez Poradnię, korzystacie lub
korzystaliście Państwo:
□ Konsultacji/ porady - psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
□ Diagnozy - psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej- zakończonej wydaniem stosownej
opinii lub orzeczenia
□ Diagnozy predyspozycji zawodowych
□ Diagnozy integracji sensorycznej
□ Badań przesiewowych- pedagogicznych, logopedycznych, słuchu
□ Treningu umiejętności wychowawczych rodziców
□ Interwencje kryzysowe
□ Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

•

W jakich działaniach podejmowanych przez Poradnię chcieliby Państwo uczestniczyć:
□ Konsultacji/ porady - psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
□ Diagnozy - psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej- zakończonej wydaniem stosownej
opinii lub orzeczenia
□ Diagnozy predyspozycji zawodowych
□ Diagnozy integracji sensorycznej
□ Badań przesiewowych- pedagogicznych, logopedycznych, słuchu
□ Treningu umiejętności wychowawczych rodziców
□ Interwencje kryzysowe
□ Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

•

Czy Państwa dziecko/ Państwo chętnie bierzecie udział w tych działaniach?
□ tak
□ nie
□ nie mam zdania

•

Czy oferowane działania są atrakcyjne i wartościowe dla dzieci/ Państwa?
□ tak
□ nie
□ nie mam zdania

•

Jakie widzicie Państwo korzyści dla siebie i swojego dziecka wynikające z podejmowanych działań?
□ rozwijanie się intelektualne,
□ umiejętność współpracy w grupie,
□ odpowiedzialność,
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□ samodzielność,
□ satysfakcja,
□ zdobywanie nowych umiejętności,
□ ciekawe spędzanie wolnego czasu
□ nabywanie doświadczenia,
□ nawiązanie współpracy z rówieśnikami spoza szkoły,
□ inne__________________________________________________.
•

Z jakimi instytucjami i organizacjami podejmuje współpracę Poradnia?
□ Rodzice
□ Urząd Gminy/Miasta, Starostwo
□ Ośrodek Pomocy Społecznej,
□ Policja/ Straż Miejska,
□ Kuratorzy Sądowi,
□ Szkoły, przedszkola,
□ Dom Dziecka
□ Organizacje i stowarzyszenia pozarządowe,
□ Inne__________________________________________________.

•

Czy są Państwo informowani o formach i efektach współpracy Poradni ze środowiskiem lokalnym?
□ tak
□ nie

•

Jeżeli tak, to w jaki sposób się Państwo dowiadujecie?
□ przez dyrekcję/ pracowników Poradni
□ informacje na stronie internetowej Poradni
□ notatki w gazetach lokalnych
□ inne____________________________________________________________

•

W jakim stopniu mogą Państwo wpływać na zakres współpracy Poradni ze środowiskiem lokalnym?
□ w ogóle
□ w niewielkim stopniu
□ mam znaczne możliwości, na przykład________________________________

•

Jakie zasoby środowiska (instytucje, organizacje, itp.) zdaniem Państwa, powinny być wykorzystane do
współpracy z Poradnią (prosimy o wymienienie jakie)?
□ na przykład______________________________________________________

•

Czy Pani/Pana zdaniem Poradnia jest wystarczająco promowana w środowisku lokalnym?
□ tak

□ nie

□ nie mam zdania

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANKIET
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1. NAUCZYCIELE
Czy znacie Państwo formy pomocy świadczone przez poradnię na rzecz środowiska lokalnego?
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3.W jakim stopniu oferta poradni jest dostosowana do potrzeb Państwa placówki?

5%
Jest w pełni
wystarczająca

34%

Jest raczej wystarczająca
Nie jest wystarczająca
61%

4.

Jakich zmian w swojej ofercie powinna dokonać poradnia, by w większym stopniu zaspokajać
państwa potrzeby?
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17%

5.

Czy poradnia odnosi korzyści ze współpracy z Państwem?
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6.
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5% 5%
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7.

Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie poradni w środowisku lokalnym w skali od 1 do 6 (1-źle, 6bardzo dobrze
0% 0%

22%
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ANKIETA DLA RODZICÓW
1.

Czy Poradnia bierze udział w działaniach na rzecz środowiska?
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2.

Z jakich form współpracy z lokalnym środowiskiem oferowanych przez Poradnię, korzystacie lub
korzystaliście Państwo:
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W jakich działaniach podejmowanych przez Poradnię chcieliby Państwo uczestniczyć:
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4.

Czy Państwa dziecko/ Państwo chętnie bierzecie udział w tych działaniach?

0%
4%

tak
nie
nie mam zdania

96%

5.

Czy oferowane działania są atrakcyjne i wartościowe dla dzieci/ Państwa?

0%
4%

tak
nie
nie mam zdania

96%
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6.

Jakie widzicie Państwo korzyści dla siebie i swojego dziecka wynikające z podejmowanych działań?

rozwijanie się intelektualne,
umiejętność współpracy w grupie,

15%

51%

odpowiedzialność,

67%

samodzielność,

67%
satysfakcja,

83%

zdobywanie nowych umiejętności,

33%
ciekawe spędzanie wolnego czasu

33%

17%

nabywanie doświadczenia,

50%

50%
nawiązanie współpracy z
rówieśnikami spoza szkoły,
inne___________________________
_______________________.

7.

Z jakimi instytucjami i organizacjami podejmuje współpracę Poradnia?
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8.

Czy są Państwo informowani o formach i efektach współpracy Poradni ze środowiskiem lokalnym?

brak odpowiedzi
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0%

9.
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Jeżeli tak, to w jaki sposób się Państwo dowiadujecie?
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10. W jakim stopniu mogą Państwo wpływać na zakres współpracy Poradni ze środowiskiem lokalnym?
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11. Jakie zasoby środowiska (instytucje, organizacje, itp.) zdaniem Państwa, powinny być wykorzystane do
współpracy z Poradnią
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12. Czy Pani/Pana zdaniem Poradnia jest wystarczająco promowana w środowisku lokalnym?
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8. Wnioski z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.
1. Poradnia podejmuje współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami w środowisku
lokalnym (na pierwszy plan wysuwają się szkoły i przedszkola), przy dużym zaangażowaniu
w różnorodne przedsięwzięcia i jest pozytywnie postrzegana w środowisku.
2. Wpływa to korzystnie na wizerunek placówki, usprawnienia jej pracę, a także uwrażliwia i
uspołecznia uczniów i ich rodziców, buduje umiejętność pracy na rzecz środowiska i
współpracy, a pracownikom daje satysfakcję z niesienia pomocy innym. Współpraca ma
znaczenie i sens jeśli przynosi korzyści współpartnerom.
3. Wydarzenia organizowane przez placówkę cieszą się sporym zainteresowaniem zarówno
rodziców (opiekunów), nauczycieli, jak i uczniów: dzień otwarty, konsultacje specjalistówpsycholog, pedagog, neurologopeda, zajęcia psychoterapeutyczne, badania przesiewowepedagogiczne, logopedyczne, słuchu, diagnozy predyspozycji zawodowych, integracji
sensorycznej, warsztaty plastyczne- arteterapia, terapia ręki, TZA (trening zastepowania
agresji), trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.
4. Działania i inicjatywy podejmowane przez Poradnię przyczyniają się do pozytywnego
wizerunku placówki w środowisku lokalnym. Ma to bezpośrednie przełożenie na
zainteresowanie udziałem dzieci, młodzieży i rodziców w uczestnictwie w zajęciach.
Rozwija i pogłębia ich zainteresowania oraz angażuje w działania na rzecz placówki i
środowiska lokalnego. Kształtuje pozytywne postawy prospołeczne.
9. Zalecenia dotyczące dalszej współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Strzelinie ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju:
•

Kontynuacja prowadzonych działań;

•

Samokształcenie, podnoszenie kwalifikacji kadry, aby wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom rodziców i wymogom współczesnego świata.
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•

Zachęcanie nauczycieli i rodziców do bezpośredniego dzielenia się opiniami,
sugestiami i spostrzeżeniami nt. działalności Poradni (np. w formie ankiety
elektronicznej dostępnej na stronach Poradni).
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