
Sprawozdanie z prac komisji ewaluacyjnej ds. oceny oferty edukacyjnej w 
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Oławie

Skład komisji: mgr Katarzyna Kuncewicz, mgr Marcin Ćwigoń, mgr Jakub Mądrzyk 

Komisja rozpoczęła  pracę od spotkania organizacyjnego, które miało na celu ustalenie 
kolejności podejmowania działań. Opracowano następujący plan pracy:

1. Analizę dokumentów MOS
2. Wywiad z Dyrektorem MOS 
3. Analizę  statutu  MOS w kierunku  określenia  zadań placówki,  oferty  edukacyjnej  i 

sposobów ich realizowania. 
4. Opracowanie  i  przeprowadzenie  ankiety  wśród  kadry  placówki  i  wśród 

wychowanków. Zestawienie uzyskanych wyników i udostępnienie ich kadrze MOS.
5. Opracowanie wniosków do dalszej pracy na podstawie zebranych informacji.
6. Przedstawienie zebranych informacji w formie sprawozdania. 

Ad.1  Dokumentacja  na  której  skupiono  uwagę  dot.  dwóch  głównych  aspektów,  które 
realizowane są w naszej placówce a mianowicie:  
I. Realizacji obowiązku szkolnego na poziomie gimnazjalnym (arkusz edukacyjny)
II.  Przygotowania  do  readaptacji  w  środowisku  rodzinnym  i  społecznym  (program 
wychowawczy)

W przypadku realizacji obowiązku szkolnego podstawowa oferta edukacyjna wynikająca 
z  podstawy  programowej  oraz  ramowego  programu  nauczania  tj.  obowiązkowych  zajęć 
edukacyjnych  takich  jak:  język  polski,  język  angielski,  język  niemiecki,  matematyka, 
informatyka,  chemia,  biologia,  fizyka,  zajęcia  techniczne,  zajęcia  artystyczne, 
plasyka/muzyka, historia, wychowanie fizyczne , religia, socjoterapia;

 wzbogacona jest o zajęcia dodatkowe wynikające z art. 42 ust. 2, pkt 2. KN tj. zajęcia  
plastyczne,  edukacja  filmowa  (zajęcia  wyrównawcze  z  języka  polskiego),  zajęcia 
informatyczne,  zajęcia  wyrównawcze  z  języka  niemieckiego,  kółko historyczne,  zajęcia  z 
języka  angielskiego,  zajęcia  z  aktywności  obywatelskiej,  zajęcia  ogólnorozwojowe  z 
elementami kompensacji oraz pielgrzymki; 

Oprócz tego w placówce prowadzone są również zajęcia tworzone i organizowane przez 
pracowników  pedagogicznych  finansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego   tj.  program korekcyjny  „TUKA/N” dla  młodzieży 
eksperymentującej  ze  środkami  psychoaktywnymi,  „Wspinaj  się  po  własny sukces”  (cykl 
wycieczek  edukacyjno-aktywizujących)  realizowany  w  ramach  lokalnego  programu 
wyrównywania  szans  edukacyjnych,  oraz  „Ortograffiti-pokonam  dysleksję”,  również 
realizowany w ramach powyższego programu.

W  naszej  placówce  od  ubiegłego  roku  szkolnego,  zakwalifikowani  wychowankowie 
uczestniczą  w  terapii  metodą  EEG  Biofeedbeack,  która  ma  na  celu  skuteczne  leczenie 
dysfunkcji neurologicznych, dyslekcji, ADHD oraz poprawy koncentracji i pamięci.

Drugi wymieniony aspekt realizowany jest głównie podczas zajęć popołudnionych, kiedy 
wychowankowie  objęci  są  opieką wychowawców i  przebywają  w interncie.  Wychowanek 
powinien poznaje i przestrzega ustanowione wartości. To właśnie tam znajduje środowisko 
wszechstonnego rozwoju osobowego we wszystkich wymiarach: 

a) intelektualnym  –  poprzez  udział  w  nauce  własnej  nadrabianiu  zaległości 
dydkatycznych, zajęciach wychowawczych i programowych



b) psychicznym – poprzez zajęcia integrujące grupę, specjalistyczną opiekę medyczną i 
farmakologiczną,  socjoterapię  oraz  poprawę  i  podtrzymywanie  stosunków  i  więzi 
rodzinnych

c) społecznym – poprzez  wykonywanie  prac  użytecznych  na  rzecz  grupy,  placówki i 
społeczności  lokalnej,  udział  w  uroczystościach  z  okazji  świąt  narodowych, 
kościelnych i rodzinnych, odpowiedzialności za powierzone mienie, uwrażliwianie na 
słabości ludzkie, niepełnosprawność, choroby i starość oraz destrukcyjnych zachowań 
wywołanych wszelakimi uzalżnieniami

d) zdrowotnym  –  utrwalanie  nawyków  higienicznych,  racjonalne  odżywianie, 
zapobieganie chorobom zakaźnym, profialktyka nałogów oraz nauka radzenia sobie z 
sytuacjami trudnymi i stresogennymi poprzez np. relaksację

e) estetycznym – poprzez prawidłowe kształtowanie estetyki i poczucia piękna, dbania o 
porządek,  czystość  i  schludność  wyglądu,  kulturę  słowa  oraz  kontakt  ze  sztuką  i 
plastką

f) moralnym  –  minimalizowanie  zachowań  nieakceptowanych  społecznie  poprzez 
rozmowy  wychowawcze,  metody  decyzji  grupowej,  przedstawienie  pozytywnych 
wzorców i autorytetów

g) duchowym – umożliwienie wychowankom uczestnictwa w uroczystościach religijnych
Wychowanek  uczy  się  świadomości  i  życiowej  użyteczności  na  danym  etapie 

edukacji.  Powinien  umieć  praktycznie  zastosować  zdobytą  wiedzę  i  umiejętności. 
Wyznaczać sobie cele życiowe i umiejętnie do nich dążyć rzetelną pracą. Powinien stawać 
się coraz bardziej  samodzielny,  kulturalny i  zdyscyplinowany.  Umieć racjonalizować i 
dokonywać słusznych dla siebie i swoich najbliższych wyborów. Wychowanek powinien 
radzić  sobie  z  napotykanymi  problemami  oraz  umiejętnie  budować  satysfakcjonujące 
relacje z ludźmi. 

W  tym  wszystkim  przewodnikiem  wychowanków  po  świecie  moralności  jest 
wychowawca i to na nim spoczywają największe możliwości oddziaływań edukacyjnych i 
wychowawczym w stosunku do młodych ludzi.

Ad. 2 Wywiad z Dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przeprowadzono w celu 
uzyskania  informacji  czy  realizowana  oferta  edukacyjna  jest  wystarczająca  i 
satysfakcjonująca z perspektywy osoby zarządzającej placówką. Dyrektorowi MOS zadano 8 
pytań o następującej treści: 

- Jaka forma nauki zdaniem Pani, pozwala wychowankom najszybciej przyswoić wiedzę?
„Nauka przez doświadczenie.  Nie można jednak zapomnieć o metodach aktywnych 

oraz używaniu pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnych technik informatycznych w tym 
audio-wizualnych”
- Jakie umiejętności zdaniem Pani, kształtowane są najczęściej podczas zajęć edukacyjnych?

„Czytania ze zrozumieniem oraz poszukiwania informacji”
-  Jakie  umiejętności  realizowane  podczas  zajęć  edukacyjnych  w  Pani  ocenie  są  dla 
wychowanków najważniejsze?

„Czytanie  ze  zrozumieniem,  używanie  poprawnej  polszczyzny,  formułowanie 
wypowiedzi, logiczne myślenie”
- Czy oferta edukacyjna MOS w Pani opinii pozwala na realizację indywidualnych potrzeb 
wychowanków? Jeśli tak, to w jakim zakresie są one realizowane?

„Indywidualne potrzeby wychowanków MOS są w konflikcie z normami prawnymi i 
społecznymi w tym obyczajowymi. Należy w pierwszej kolejności rozbudzać w nich potrzeby 
akceptowane  społecznie  i  uczyć  norm  prawnych.  Myślę,  że  możemy  zawsze  stworzyć 
bogatszą  ofertę  edukacyjną,  tylko  jest  to  uzależnione  od  finansów  placówki,  oraz  od 



rozbudzonych  zainteresowań  chłopców.  A  cechuje  ich  często  słomiany  zapał.  Zdarza  się 
zatem, że z dużym zaangażowaniem włączają się do nawych zadań tylko jednak na początku. 
Chłopcy są na ogół leniwi,  spędzali  dotąd czas raczej  konformistycznie i  większość zajęć 
wymagających  od  nich  aktywności  spotyka  się  częstokroć  z  ich  oporem.  Zdecydowanie 
wygodniej jest siedzieć na kanapie i oglądać TV, lub grać w internecie. Podsumowując myślę, 
że  oferta  MOS  w  zakresie  realizacji  potrzeb  wychowanka  jest  obszerna  i  wciąż 
nowelizowana.
-  Czy  uważa  Pani,  że  zajęcia  edukacyjne  prowadzone  w  MOS  rozwijają  postawy 
prospołeczne i w jakim stopniu?

„Nasi wychowankowie są na ogół aspołeczni i główny nacisk na każdym rodzaju zajęć 
powinien być kładziony właśnie na kształtowaniu postaw prospołecznych. Wszystko zależy 
od naszej haryzmy i konsekwencji. Są nauczyciele dla których jest to bardzo ważny element 
w pracy z dziećmi, a są nauczyciele którzy nie oddziaływują aż z taką determinacją”
- Co zdaniem Pani, ma największy wpływ na zmianę negatywnych zachowań i rozwój postaw 
prospołecznych wśród podopiecznych?

„Spójność oddziaływań i konsekwencja”
- Czy ilość i różnorodność zajęć w MOS jest w Pani opinii wystarczająca?

„Absolutnie nie. Powinno być ich jeszcze więcej. Jednak myślę, że niewiele więcej 
możemy. Myślę, że wykorzystujemy dość sporo naszych możliwości”
- Czy posiada Pani wiedzę na temat zajęć których brakuje w ofercie edukacyjnej a o którą 
chcieli by poszerzyć zajęcia nauczyciele, wychowawcy oraz wychowankowie?

„Myślę, że brakuje nam zajęć sportowych z dostępem do sali gimnastycznej. Zajęć na 
basenie, ale wkrótce bęzie w Oławie. Zajęć, które wykształtują nabycie nowych, przydatnych 
umiejętności życiowych, które będą mogli wykorzystać wychowankowie w dorosłym życiu 
np.  stolarskich,  technicznych  lub  fotograficznych.  Brakuje  mi  także  zajęć  typowo 
muzycznych.  Od jakiegoś czasu „kuleje” MOS w tym zakresie,  a  żąden z  zatrudnionych 
wychowawców  nie  potrafi  prowadzić  tego  typu  pracy  z  dziećmi.  Wciąż  także  myślę  o 
zajęciach dających w przyszłości możliwości zatrudnienia np. kurs ratownika WOPR. Przed 
nami właśnie być może rozwija się możliwość zdobycia uprawnień wspinaczkowych, ale to 
jeszcze w sferze marzeń i organizacji. No i może jeszcze ogród warzywny.

Wszystko to jednak staje wobec wychowanka niechętnemu jakiejkowiek aktywności. I 
to nas wogóle nie mobilizuje do aktywności czy pracy nad rozwijaniem ich zainteresowań, 
zaspokajaniem potrzeb indywidualnych czy postaw prospołecznych.

Ad.  3.  Na  podstawie  analizy  Statutu  Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii  zebrano 
następujące informacje o zadaniach placówki, ofercie edukacyjnej i sposobach ich realizacji: 
I. Oferta edukacyjna MOS jest odpowiedzią na zadania statutowe ośrodka, dzieli się na dwie 
zasadnicze grupy korelujące ze sobą. Pierwsza z nich dotyczy:
- eliminacji przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowania wychowanków 
do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. 

Zadania te  są realizowane przez:
1)  organizowanie  zajęć  dydaktycznych,  profilaktyczno-wychowawczych, 
terapeutycznych i resocjalizacyjnych 
2)  pomoc  w  planowaniu  kariery  edukacyjnej  i  zawodowej,  z  uwzględnieniem 
możliwości i zainteresowań wychowanków
3)  udzielanie  pomocy  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  w  zakresie  doskonalenia 
umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży

Natomiast druga odnosi się do:
- realizacji obowiązku szkolnego. Celem szkoły w szczególności jest tu: 



1)  kształtowanie  odpowiedzialności  za  własną  edukację,  pomoc  w  nadrobieniu  i 
wyrównaniu zaległości  dydaktycznych,  pomyślne  zakończenie  nauki w gimnazjum, 
przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:

-  osiągnięcie  możliwie  wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im 
zakresie, za pomocą specjalnych metod
- przygotowanie do wyboru  zawodu i kierunku kształcenia. 

II. Powyższe zadania realizowane są poprzez: 
1) organizację indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii 
pedagogicznej,  zajęć  psychoedukacyjnych,  rewalidacyjnych,  socjoterapeutycznych, 
profilaktyki społecznej i resocjalizacji
2)  udział  w  zajęciach  sportowych,  turystycznych,  rekreacyjnych  oraz  kulturalno-
oświatowych; zajęcia te są prowadzone w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo.
III. Szczegółowe zadania ośrodka uwzględnione w ofercie edukacyjnej MOS: 
1)  kształtowanie  pożądanych  społecznie  postaw  moralnych  (szacunek  dla  powszechnie 
akceptowanych norm i wartości)
2) niwelowanie zaburzeń zachowania
3) regulowanie sytuacji prawnej i rodzinnej  podopiecznych 
4)  kształtowanie  i  rozwijanie  postaw  patriotycznych,  kultywowanie  tradycji  polskich  i 
religijnych  
5) pomoc w pomyślnym zakończeniu edukacji w gimnazjum (systematyczna praca w ramach 
nauki własnej)
6) rozwijanie samodzielności wychowanków ( w tym samorządności )  
7)  kształtowanie  umiejętności  podejmowania  ważnych,  racjonalnych  decyzji  życiowych 
(wybór drogi dalszego kształcenia, pomoc w zdobyciu zawodu )
8) kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych 
9) działalność prozdrowotną i kształtowanie zdrowego stylu życia
10) stwarzanie warunków do świadomej walki z nałogami ( tytoń, alkohol, narkotyki )
11) działalność sportowo – rekreacyjną 
12) dbałość o estetykę własną i placówki
13) organizowanie wczesnej rewalidacji i resocjalizacji 
14) realizowanie programów nauczania i wychowania 
15) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej
16) umożliwianie rozwoju zainteresowań uczniów
17) nawiązywanie współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi 
18)  współdziałanie  z  rodziną  dziecka,  udzielanie  rodzinie  wszechstronnej  pomocy  w 
wychowaniu dzieci i przygotowaniu do aktywnego życia.

 
Ad. 4 Ankiety opracowane dla wychowanków i kadry pedagogicznej opierały się na kilku 
zasadniczych  problemach  badawczych,  na  które  szukano  odpowiedzi.  W  przypadku 
młodzieży, komisja zamierzała sprawdzić następujące aspekty:

• Jaka forma nauki, zdaniem podopiecznych, pozwala im przyswoić najwięcej wiedzy?
• Jakie umiejętności , zdaniem wychowanków, kształtuje się najczęściej podczas zajęć 

edukacyjnych w MOS?
• Jakie umiejętności,  które mogą być  realizowane na zajęciach edukacyjnych,  są dla 

podopiecznych najważniejsze?
• Czy oferta edukacyjna MOS w opinii badanych pozwala na realizację indywidualnych 

potrzeb? W jakim stopniu realizowane są poszczególne potrzeby wychowanków?
• W jakim stopniu zajęcia prowadzone w MOS rozwijają postawy prospołeczne?



• Co ma, zdaniem badanych, największy wpływ na zmianę ich negatywnych zachowań i 
rozwój postaw prospołecznych?

• Czy ilość i różnorodność zajęć w MOS jest w opinii wychowanków wystarczająca? 
Jak  podopieczni  chcieli  by  ewentualnie  urozmaicić  zajęcia  proponowane  przez 
placówkę? 

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród wychowanków.

Anonimowe  ankiety  zostały  przeprowadzone  wśród  37  uczniów  Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Oławie. Spośród zebranych ankiet do analizy wyselekcjonowano 30. 
Odbiorcami badania byli chłopcy w wieku od 13 do 18 lat, średnia wieku wyniosła 16,13 lat. 
Ankietowani w większości pochodzili z terenów miejskich.

Ankieta miała na celu uzyskanie odpowiedzi na wymienione wyżej pytania badawcze, 
które  składały  się  na  diagnozę  oferty  edukacyjnej  MOS,  jej  dostosowania  do  potrzeb 
wychowanków i kształtowanych w placówce postaw prospołecznych. 

Po  pierwsze  chciano  dowiedzieć  się  jaka  forma  nauki,  zdaniem  podopiecznych, 
pozwala  im  przyswoić  najwięcej  wiedzy.  Spośród  oferty  edukacyjnej  MOS  do  oceny 
wybrano:  lekcje,  kółka  zainteresowań,  dodatkowe  zajęcia  uzupełniające  np.  Ortografitti, 
naukę  własną,  zajęcia  pozalekcyjne,  wyjście  poza  placówkę  np.  wycieczki.  Z  zebranego 
materiału wynika,  iż 53,3% (16 osób) badanych uważa lekcje za najbardziej skuteczną formę 
nauki, 33,3% (10 osób) jest zdania, że wyjście poza placówkę np. podczas wycieczek pozwala 
im przyswoić największą ilość wiedzy, natomiast 10% (3 osoby) wskazują w tej ocenie kółka 
zainteresowań. Należy zwrócić uwagę, iż tylko jedna osoba uważa, że zajęcia pozalekcyjne są 
najskuteczniejsze, natomiast takie formy jak dodatkowe zajęcia uzupełniające i  nauka własna 
nie zostały wskazane przez żadnego z badanych. 

Rys. 
1. 

Wykres przedstawiający procentowy rozkład oceny najskuteczniejszych form nauki w opinii 
wychowanków. 

Jeśli chodzi o opinię wychowanków co do stopnia w jakim ich zdaniem kształtuje się podczas 
zajęć  poszczególne  umiejętności.  Wychowankowie  przyznali,  iż  najczęściej  na  zajęciach 
udaje im się nadrobić zaległości szkolne,  zmienić swoje zachowanie i przygotować się do 
dalszej nauki po gimnazjum. Nieco niżej ocenili rozwój wiedzy o świecie, przygotowanie do 
egzaminów gimnazjalnych i przygotowanie do zawodu. 
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Rys. 2. Histogram przedstawiający rozkład opinii badanych w zakresie tego jakie umiejętności najczęściej 
kształtowane są na zajęciach edukacyjnych w MOS.
W odniesieniu do kwestii tego jakie umiejętności, które mogą być realizowane na zajęciach 
edukacyjnych,  są  dla  podopiecznych  najważniejsze,  uzyskano  następujące  wyniki: 
zdecydowanie  najwyżej  badani  ocenili  przygotowanie  do  zawodu,  zmianę  swego  złego 
zachowania i przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych. Najmniej wychowankom zależy 
natomiast  na  rozwoju  wiedzy o  świecie  i  nauce  języków obcych.  Oceny poszczególnych 
umiejętności przedstawia histogram. 
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Rys. 3. Histogram przedstawiający w jakim stopni dane umiejętności są ważne dla podopiecznych.

Ankietowani  jednocześnie  zaznaczyli,  iż  najważniejsze  jest  dla  nich  przygotowanie  do 
zawodu,  takiej  odpowiedzi  udzieliło  13  osób  (43,3%).  Spośród  innych  umiejętności, 
ocenianych  jako najważniejsze,  pojawiły się:  zmiana  swojego złego zachowania u 9 osób 
(30%),  nauka  języków  obcych  u  4  osób  (13,3%),  przygotowanie  do  dalszej  nauki  po 
gimnazjum u 3 osób (10%), przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych u 1 osoby (3,33%).

Zebrane  dane  świadczą  o  tym,  iż  wychowankowie  najbardziej  oczekują  od  zajęć 
organizowanych w placówce praktycznych umiejętności, które mogli by wykorzystać w pracy 
zawodowej. Ważne jest również dla podopiecznych to, aby zajęcia w których biorą udział 
prowadziły  do  zmiany  ich  negatywnych  zachowań  i  przygotowywały  ich  do  zdania 
egzaminów gimnazjalnych. Nisko natomiast oceniają potrzebę rozwoju wiedzy o otaczającym 
świecie  i  nauki  języków  obcych,  co  świadczy  o  zaniżonych  aspiracjach  edukacyjnych 
wychowanków  MOS,  którzy  bardzo  często  nie  posiadają  rozbudzonych  zainteresowań 
poznawczych ze względu na negatywizm szkolny i obciążenia środowiskowe. 

Następy problem badawczy sprowadzał się do pytania: czy oferta edukacyjna MOS w 
opinii badanych pozwala na realizację indywidualnych potrzeb? W jakim stopniu realizowane 
są poszczególne potrzeby wychowanków? 



W  odpowiedzi  na  tak  postawione  problemy  56,6%  (17  osób)  ankietowanych 
przyznało, iż zajęcia edukacyjne w placówce są okazją do realizacji ich potrzeb.
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Rys.  4.  Wykres  przedstawiający  opinię  badanych  czy  zajęcia  edukacyjne  pozwalają  realizować  ich 
potrzeby.

W zakresie diagnozy jakie poszczególne potrzeby są realizowane podczas zajęć w MOS, pod 
uwagę wzięto zarówno potrzeby edukacyjne jak i psychologiczne, ze względu na specyfikę 
placówki, w której jednocześnie realizowane są założenia oświatowe i wychowawcze. 
Badani  chłopcy  oceniając  w  jakim  stopniu  mogą  realizować  wymienione  potrzeby  na 
zajęciach  edukacyjnych,  przyznali,  iż  zajęcia  umożliwiają  głównie  poprawę  zachowania, 
przygotowanie  do  dalszej  nauki,  są  źródłem  akceptacji  dla  ankietowanych.  W  dalszej 
kolejności (wg. ilości punktów) chłopcy oceniają, że mogą na zajęciach zaspakajać  swoją 
potrzebę:   rozwoju  ważnych  umiejętności,  bezpieczeństwa,  aprobaty  społecznej.  Najniżej 
wychowankowie  ocenili  natomiast  możliwość  realizacji  potrzeby  rozwoju  własnych 
zainteresowań i wsparcia. 
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Rys. 5. Histogram przedstawiający ocenę stopnia w jakim wychowankowie mogą realizować poszczególne 
potrzeby na zajęciach edukacyjnych w MOS. 

Uzyskane  odpowiedzi  świadczą  o  tym,  iż  w  ocenie  chłopców,  zajęcia  edukacyjne  w 
wystarczający sposób umożliwiają im przygotowywanie się do dalszej nauki po ukończeniu 
gimnazjum,  wpływają  też  na  poprawę  ich  zachowania,  są  dla  podopiecznych  źródłem 
akceptacji  otoczenia.  Natomiast  zajęcia  edukacyjne  w  MOS  nie  są  dla  podopiecznych 
wystarczającą  okazją  do  realizacji  swoich  zainteresowań  i  nie  przynoszą  podopiecznym 
wsparcia. Ta prawidłowość może wynikać z faktu, iż wychowankowie zaspakajają potrzebę 
wsparcia w inny sposób na terenie placówki. Warto podkreślić równocześnie, iż podopieczni 
MOS charakteryzują się bardzo wąskim kręgiem zainteresowań, małą motywacją do rozwoju 



swoich talentów z tego powodu mogą nie dostrzegać potrzeby samorealizacji na zajęciach 
edukacyjnych. 

Następną kwestią jaką komisja badała za pomocą ankiety,  było zagadnienie postaw 
prospołecznych kształtowanych podczas zajęć w MOS. Wychowankowie oceniali  w jakim 
stopniu mogą rozwijać poszczególne zachowania aprobowane społecznie poprzez udział w 
zajęciach. Znamienne jest to, iż badani w zasadzie wysoko ocenili wszystkie prospołeczne 
postawy zawarte w ankiecie, co oznacza,  iż ich zdaniem zajęcia MOS są dobrą okazją do 
rozwoju  poszczególnych  zachowań.  Rozkład  oceny  wychowanków  przedstawia  poniższy 
wykres,  z  którego  wynika,  iż  chłopcy  uważają,  iż  poprzez  udział  w  zajęciach  mogą 
kształtować głównie odpowiedzialność za swoje czyny i decyzje, samodzielność i zaradność, 
koleżeństwo,  pogłębiają  swoją  znajomość  zasad  społecznych  i  umiejętności  ich 
przestrzegania oraz gotowość do pomocy innym. Najniżej w tej klasyfikacji wypały: kultura 
osobista i zaspakajanie swoich potrzeb w aprobowany społecznie sposób. Szczególną więc 
uwagę należało by zwrócić uwagę na potrzebę kształtowania kultury osobistej na zajęciach 
edukacyjnych. 
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W odniesieniu do poprzedniej kwestii w ankiecie badano również zagadnienie, co zdaniem 
wychowanków może mieć największy wpływ na ich zmianę zachowania w kontekście zajęć 
organizowanych  w  placówce.  Co  może  przyczyniać  się  do  kształtowania  postaw 
prospołecznych?  Wychowankowie  przyznali,  iż  szczególnie  skuteczne  dla  nich  są 
konsekwencje  wyciągane  za  złe  zachowanie  oraz  rozmowa  indywidualna  z  kadrą  MOS. 
Wysoko  również  oceniają  temat  i  treści  poruszane  na  zajęciach.  W  dalszej  kolejności 
pojawiają się: udział w codziennym życiu klasy i grupy, udział w specjalistycznych zajęciach 
(profilaktycznych,  socjoterapeutycznych  itp.),  prezentowanie  konkretnych  przykładów 
pozytywnych  zachowań ludzi  znanych  oraz wykłady,  pogadanki  prowadzone przez kadrę. 
Najmniejsze  znaczenie  dla  kształtowania  postaw  prospołecznych  i  zmiany  złego 
postępowania  wychowanków,  ich  zdaniem,  ma  udział  w  apelach,  przedstawieniach, 
konkursach oraz akcentowanie ważnych wydarzeń ze świata. 

Ostatnią  kwestią  jaką  starała  się  zbadać  komisja  w  ankiecie  skierowanej  do 
wychowanków  było  zagadnienie:  Czy  ilość  i  różnorodność  zajęć  w  MOS  jest  w  opinii 
podopiecznych  wystarczająca?  Jak  uczniowie  chcieli  by  ewentualnie  urozmaicić  zajęcia 
proponowane przez placówkę?



Zdecydowana  większość  ankietowanych  przyznaje,  iż  różnorodność  i  ilość  zajęć 
organizowanych  w  placówce  jest  wystarczająca,  tak  twierdzi  70%  (21  osób),  odmiennie 
uważa tylko 30% (9 osób). Ewentualne propozycje wzbogacenia i zmodyfikowania dotyczą 
najczęściej  potrzeby  wprowadzenia  przygotowania  do  zawodu  lub  praktyk  (11  osób), 
zwiększenia  ilości  zajęć  informatycznych,  organizowania  zajęć  poza  placówką, 
zorganizowania zajęć muzycznych , zajęć filmowych oraz innych kółek zainteresowań. 

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród kadry pedagogicznej MOS

Udział  w ankiecie  wzięło  12  członków kadry  pedagogicznej:  6  wychowawców,  4 
nauczycieli, pedagog i psycholog.

Ankieta miała za zadanie udzielić odpowiedzi na następujące kwestie:
1. Które z form oferty edukacyjnej MOS są realizowane przez kadrę placówki? Jakie 

formy zajęć obok lekcji i nauki własnej prowadzą pracownicy MOS?
2. Czy  zdaniem  kadry  MOS  oferta  edukacyjna  placówki  odpowiada  potrzebom 

wychowanków?
3. W jakim stopniu, zdaniem kadry placówki, zajęcia edukacyjne umożliwiają realizację 

poszczególnych potrzeb wychowanków?
4. Czy zdaniem kadry MOS oferta edukacyjna umożliwia realizację zadań placówki?
5. Które z zawartych w statucie placówki zadań kadra realizuje w swojej pracy? Jakie 

zadanie są postrzegane przez pracowników jako najważniejsze?
6. Jak w opinii badanych należało by zmodyfikować ofertę edukacyjną placówki w celu 

usprawnienia realizacji jej zadań?
7. W jakim stopniu  kadra  placówki  kształtuje  w swojej  pracy poszczególne  postawy 

prospołeczne?
8. W jaki sposób pracownicy kształtują zachowania prospołeczne wśród wychowanków i 

które  z  metod  uważają  za  najskuteczniejsze?  Kiedy  dochodzi  najczęściej  do 
świadomego kształtowania pożądanych postaw? 

Ad. 1. Najczęściej realizowaną formą oferty edukacyjnej MOS w świetle wyników ankiet są:
- zajęcia pozalekcyjne (11 zaznaczeń na 12),
- lekcje i zajęcia nauki własnej (7 zaznaczeń na 12),

Zajęcia  rewalidacyjno-kompensacyjne  oraz  wycieczki  przedmiotowe  uzyskały  po  3 
zaznaczenia, natomiast kółka zainteresowań 1 zaznaczenie.
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Rysunek 1. Formy realizowania oferty edukacyjnej MOS przez kadrę pedagogiczną.



Szczegółowa forma oferty edukacyjnej MOS realizowana przez kadrę prezentuje się w 
następujący  sposób  (zestawienie  nie  uwzględnia  zajęć  realizowanych  w trakcie  jednostek 
lekcyjnych i nauki własnej):
- kółko zainteresowań – kółko historyczne, 
- zajęcia z doradztwa zawodowego, 
- zajęcia ekologiczne, 
- zajęcia czytelnicze, 
- zajęcia Biofeedback,
- Ortograffiti,
- zajęcia z edukacji seksualnej,
- zajęcia socjoterapii, 
- zajęcia korekcyjne TUKAN,
- zajęcia profilaktyczne uzależnień, 
- zajęcia korekcyjne z j. polskiego,
- zajęcia czytelnicze, 
- zajęcia plastyczne,
- arteterapia, 
- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu „Trzymaj formę”,
- rozgrywki tenisa stołowego, 
- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego,
- zajęcia informatyczne i zajęcia wyrównawcze,
- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
- zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Ad.  2.  W  świetle  wyników  ankiet  oferta  edukacyjna  MOS  odpowiada  potrzebom 
wychowanków – 11 odpowiedzi twierdzących (jedna z osób wypełniających ankietę pominęła 
to pytania).

Ad.  3.  Kadra  pedagogiczna  realizując  zajęcia  edukacyjne  stara  się  przede  wszystkim 
zapewnić wychowankom realizację następujących potrzeb:
- rozwój zainteresowań i talentów,
- wsparcie,
- aprobata społeczna,
- akceptacja,
- bezpieczeństwo,
- rozwój umiejętności życiowych,
- niwelowanie zaburzeń,
- przygotowanie do dalszej edukacji.

Nauczyciele i wychowawcy oceniali realizację poszczególnych wartości w skali od 1 
do 4, gdzie 1 oznaczało brak realizacji danej potrzeby, a 4 jej całkowita realizacje. Żadna z 
powyższych wartości nie została sklasyfikowana jako 1.

Najkorzystniej zostały ocenione:
- realizacja potrzeby przygotowania do dalszej edukacji (w 9 przypadkach została oceniona na 
3, a w 2 na 4),
- wsparcie (w 6 przypadkach ocenione 3, w 5 na 4).

W przypadku oceny pozostałych potrzeb pojawiły się oceny ich realizacji w stopniu 2, 
z tym że w większości przypadków ocen tych było niewiele (w granicach do 2 wskazań):
- aprobata społeczna (1 wskazanie na 2, od 40 do 60% wskazań na 3, od 30 do 40% wskazań 
na 4),



- akceptacja (1 wskazanie na 2, od 40 do 60% wskazań na 3, od 30 do 40% wskazań na 4),
- bezpieczeństwo (1 wskazanie na 2, ok. 20% wskazań na 3, ponad 60% wskazań na 4),
- rozwój umiejętności życiowych (1 wskazanie na 2, od 40 do 60% wskazań na 3, od 30 do 
40% wskazań na 4),
- niwelowanie zaburzeń (2 wskazania na stopień realizacji 2, około 50% na 3, ok. 35% na 4).

Najczęściej na 2 oceniano realizację potrzeby rozwoju zainteresowań i talentów – 4 
wskazania na stopień realizacji 2, 6 na 3 i tylko jedno wskazanie na 4. 

Ad.  4.  Na  pytanie  czy  oferta  edukacyjna  MOS  pozwala  na  realizację  zadań  placówki 
twierdząco odpowiedziało 10 ankietowanych, 1 osoba udzieliła odpowiedzi twierdzącej, 1 nie 
udzieliła odpowiedzi na powyższe pytanie.
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Rysunek 2. Realizacja zadań MOS w świetle odpowiedzi ankietowanych.

Ad. 5. Spośród badanych w ankiecie  statutowych zadań MOS-u wszystkie  realizowane są 
minimum w 50%. Hierarchię realizacji zadań przedstawia poniższe zestawienie:

a. w przedziale od 75 do 100% wskazań:
-  przygotowanie  wychowanków do życia  zgodnego z aprobowanymi  społecznie  normami, 
kształtowanie pożądanych postaw moralnych,
- eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzonych zachowań podopiecznych,
- realizowanie programów nauczania i wychowania,
- pomoc w nadrobieniu zaległości edukacyjnych, pomyślne zakończenie nauki w gimnazjum,
-  organizowanie  zajęć  sportowych,  turystycznych,  rekreacyjnych  oraz  kulturalno-
oświatowych,
- działalność prozdrowotna, kształtowanie zdrowego stylu życia,
- podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej.

b. w przedziale od 50 do 75% wskazań:
-  organizowanie  specjalistycznych  zajęć  m.in.  resocjalizacyjnych,  profilaktycznych, 
dydaktycznych, terapeutycznych itp. nastawionych na kształtowanie umiejętności życiowych 
podopiecznych,
- współpraca z rodzicami/opiekunami wychowanków,
- pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości
i  zainteresowania wychowanków,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami wspomagającymi np. Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Specjalistyczne.

c. w przedziale od 25 do 50% wskazań:
- monitorowanie sytuacji rodzinnej i prawnej podopiecznych (kontakt z rodziną i instytucjami 
typu sąd, policja).

d. w przedziale od 0 do 25% wskazań:
- brak.



Tabela 1. Realizacja szczegółowych zadań statutowych MOS.

L.p. Działanie statutowe: Wskazania 
ankietowanych:

1 Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzonych 
zachowań podopiecznych 10

2
Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z 
aprobowanymi społecznie normami, kształtowanie 

pożądanych postaw moralnych
11

3

Organizowanie specjalistycznych zajęć m.in. 
resocjalizacyjnych, profilaktycznych, dydaktycznych, 
terapeutycznych itp. nastawionych na kształtowanie 

umiejętności życiowych podopiecznych

7

4 Organizowanie zajęć sportowych, turystycznych, 
rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych 8

5
Pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, 

z uwzględnieniem możliwości
i  zainteresowania wychowanków,

6

6 Współpraca z rodzicami/opiekunami wychowanków 7

7
Monitorowanie sytuacji rodzinnej i prawnej 

podopiecznych (kontakt z rodziną i instytucjami typu 
sąd, policja)

5

8 Działalność prozdrowotna, kształtowanie zdrowego 
stylu życia 8

9 Pomoc w nadrobieniu zaległości edukacyjnych, 
pomyślne zakończenie nauki w gimnazjum 9

10 Realizowanie programów nauczania i wychowania 10
11 Podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej 8

12

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami 
wspomagającymi np. Poradnia

Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodki Pomocy 
Społecznej, Poradnie Specjalistyczne

6

Do najważniejszych  zadań statutowych  realizowanych  podczas  zajęć  edukacyjnych 
ankietowani zaliczyli:
- eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzonych zachowań podopiecznych (38%),
- pomoc w nadrobieniu zaległości edukacyjnych, pomyślne zakończenie nauki w gimnazjum 
(21%),
-  przygotowanie  wychowanków do życia  zgodnego z aprobowanymi  społecznie  normami, 
kształtowanie pożądanych postaw moralnych (19%),
-  organizowanie  specjalistycznych  zajęć  m.in.  resocjalizacyjnych,  profilaktycznych  oraz 
współpraca z rodzicami/opiekunami wychowanków (po 10%),
- pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości
i  zainteresowania wychowanków (2%).
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Rysunek 3. Zadania statutowe MOS najczęściej realizowane podczas zajęć edukacyjnych.

Ad.  6.  Ankieta  dała  możliwość  przedłożenia  propozycji  modyfikacji  oferty  edukacyjnej 
placówki  w  celu  usprawnienia  realizacji  jej  zadań.  Ankietowani  przedstawili  następujące 
propozycje:
- zwiększenie liczby zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,
- zwiększenie zastosowania metod aktywizujących,
- zwiększenie liczby wycieczek przedmiotowych,
- zwiększenie nacisku na samodzielną realizację zadań przez wychowanków,
- zwiększenie ilości pracy indywidualnej korekcyjno- kompensacyjnej z wychowankami,
- zwiekszenie efektywności takich zajęć jak nauka własna,
- poprawienie organizacji i  logistyki pracy (np. terminów wizyt u specjalistów, organizacji 
wyjść, planowania godzin pracy),
- lepsze monitorowanie osiągnięć wychowanków,
- zmniejszenie wymagań przy jednoczesnym zwiększeniu konsekwencji przy ocenianiu ich 
realizacji,
-  modyfikacja  programów  nauczania  pod  kątem  jakości  -  przy  zmniejszeniu  ilości  dla 
zrealizowania najważniejszych celów i eliminowania największych deficytów, 
- wprowadzenie działań i zadań interdyscyplinarnych,
-  przydzielenie określonym wychowawcom i nauczycielom dokładnych zadań okresowych 
związanych z ofertą edukacyjną z możliwymi terminami ich realizacji.

Ad.  7.  Do  najczęściej  kształtowanych  postaw  wśród  wychowanków  podczas  zajęć 
edukacyjnych należą:
- nieagresywne rozwiązywanie konfliktów oraz odpowiedzialność za własne czyny i decyzję 
(po 9 wskazań na 4 /co oznacza całkowitą realizację/, po 2 na 3),
- kultura osobista (8 wskazań na 4, 3 na 3),
- znajomość i umiejętność przestrzegania norm społ. (7 wskazań na 4, 4 na 3).

W przedziale ocen od 4 do 3 (czyli zakres realizacji od 100 do 75% i od 75 do 50%) 
zaznaczono również następujące postawy:
- samodzielność i zaradność oraz zaspakajanie swoich potrzeb w sposób społ. akceptowalny 
(po 5 wskazań na 4, po 6 na 3),
- umiejętność pomagania innym (4 wskazania na 4, 7 na 3),



- koleżeństwo (3 wskazania na 4, 8 na 3).
Natomiast przy ocenie postaw takich jak: tolerancja, patriotyzm oraz podejmowanie 

inicjatyw i aktywności pojawiły się wskazania na 2 czyli realizację tej postawy w przedziale 
od 25 do 50%. W przypadku tolerancji było to jedno wskazanie, a w pozostałych przypadkach 
po 2. Pozostałe oceny tych postaw plasowały się w przedziale od 50 do 100%.

Ad. 8 Sposoby kształtowania postaw prospołecznych wśród wychowanków:
- piętnowanie negatywnych postaw  wychowanków (11 wskazań),
- rozmowa indywidualna z wychowankiem (11 wskazań),
- odpowiedni dobór tematu i treści prowadzonych zajęć (10 wskazań),
- wykład, pogadanka, perswazja (9 wskazań),
- akcentowanie ważnych wydarzeń społecznych (9 wskazań),
- angażowanie podopiecznych w działania prospołeczne (7 wskazań),
- świadome kreowanie życia klasy lub grupy (6 wskazań),
- prezentowanie pozytywnych wzorców np. z literatury, życia publicznego (5 wskazań),
- organizowanie zajęć specjalistycznych (np.psychoedukacja socjoterapia) (4 wskazania),
-  inne  (1 wskazanie)  -  kształtowanie  własnych  relacji  z  wychowankami,  odpowiednie 

„dawkowanie”  konsekwencji  w  określonych  sytuacjach,  posługiwanie  się  elementami 
heurystyki na zajęciach, próba zmiany postrzegania roli i znaczenia edukacji.   
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Rysunek 4. Sposoby kształtowania postaw prospołecznych u wychowanków.

Za  najskuteczniejsze  metody  kształtowania  pożądanych  postaw  u  wychowanków 
ankietowani uznali:

- rozmowa indywidualna z wychowankiem (9 wskazań),
- angażowanie podopiecznych w działania (8 wskazań),
-  odpowiedni  dobór tematu  i  treści  prowadzonych  i  piętnowanie  negatywnych  postaw 

wychowanków (4 wskazania),
- prezentowanie pozytywnych wzorców i świadome kreowanie życia klasy lub grupy (po 

3 wskazania),
-  wykład,  pogadanka,  perswazja  i  organizowanie  zajęć  specjalistycznych  (po  2 

wskazania),
- inne (1 wskazanie).



25%

22%
11%

11%

8%

8%
6% 6% 3%

Rozmow a indyw idualna z w ychow ankiem
Angażow anie podopiecznych w  działania prospołeczne
Odpow iedni dobór tematu i treści prow adzonych zajęć
Piętnow anie negatyw nych postaw   w ychow anków
Prezentow anie pozytyw nych w zorców  
Św iadome kreow anie życia klasy lub grupy
Wykład, pogadanka, persw azja
Organizow anie zajęć specjalistycznych
Inne

Rysunek 5. Preferowane sposoby kształtowania postaw prospołecznych.

W  świetle  wyników  ankiet  najczęściej  do  kształtowania  postaw  prospołecznych  u 
wychowanków w opinii nauczycieli i wychowawców dochodzi podczas:

- zajęć pozalekcyjnych i wycieczek, wyjść poza placówkę (po 7 wskazań),
- zajęć programowych (6 wskazań),
- lekcji, nauki własnej i uroczystości okolicznościowych ( po 3 wskazania),
- przerw (2 wskazania),
- inne (1 wskazanie) - w czasie wolnym od zajęć, podczas czynności codziennych,
- godziny wychowawczej (0 wskazań).
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Rysunek 6. Kształtowanie postaw prospołecznych w kontekście typu zajęć edukacyjnych.

Wnioski:

A. Najczęściej realizowaną formą oferty edukacyjnej w MOS są: 
- zajęcia pozalekcyjne,
- lekcje, 
- zajęcia nauki własnej.
Oferta edukacyjna MOS (wyjąwszy powyżej wymienione) jest bogata – 20 rodzajów 

zajęć pozalekcyjnych.



W opinii ankietowanych pracowników oferta zaspakaja potrzeby wychowanków – w 
opinii 84%.
Najbardziej skuteczną formą nauki w opinii wychowanków jest dla nich lekcja i wycieczka, 
ze względu na ten fakt należało by zwiększyć ilość wycieczek przedmiotowych, które stały by 
się  okazją  dla  podopiecznych  do nabywania  nowej  wiedzy i  rozwijały  by  ich  mały  krąg 
zainteresowań szkolnych. Zdecydowana większość ankietowanych wychowanków przyznaje 
równocześnie, iż różnorodność i ilość zajęć organizowanych w placówce jest wystarczająca, 
tak twierdzi 70% (21 osób), odmiennie uważa tylko 30% (9 osób). Ewentualne propozycje 
wzbogacenia i zmodyfikowania dotyczą najczęściej  potrzeby wprowadzenia przygotowania 
do zawodu lub praktyk (11 osób).

B. Potrzeby wychowanków w zdecydowanej większości są realizowane. Należy zwiększyć 
nacisk na podniesienie poziomu zaspokojenia następujących potrzeb wychowanków:

- rozwój zainteresowań i talentów,
- niwelowanie zaburzeń.
W  świetle  ankiet  realizacja  tych  dwóch  potrzeb  wypadły  najsłabiej,  aczkolwiek 

zdobyły odpowiednio ponad 60% i ponad 80% wskazań realizacji w przedziale powyżej 50%. 
Uzyskane  odpowiedzi  ankiet  dla  wychowanków  świadczą  o  tym,  iż  w  ocenie 

chłopców, zajęcia edukacyjne w wystarczający sposób umożliwiają im przygotowywanie się 
do dalszej nauki po ukończeniu gimnazjum, wpływają też na poprawę ich zachowania, są dla 
podopiecznych źródłem akceptacji otoczenia. Natomiast zajęcia edukacyjne w MOS nie są 
dla podopiecznych wystarczającą okazją do realizacji swoich zainteresowań i nie przynoszą 
podopiecznym  wsparcia.  Zebrane  dane  świadczą  o  tym,  iż  wychowankowie  najbardziej 
oczekują od zajęć organizowanych w placówce praktycznych umiejętności, które mogli by 
wykorzystać w pracy zawodowej. Ważne jest również dla podopiecznych to, aby zajęcia w 
których biorą udział prowadziły do zmiany ich negatywnych zachowań i przygotowywały ich 
do zdania egzaminów gimnazjalnych. Nisko natomiast oceniają potrzebę rozwoju wiedzy o 
otaczającym  świecie  i  nauki  języków  obcych,  co  świadczy  o  zaniżonych  aspiracjach 
edukacyjnych  wychowanków  MOS,  którzy  bardzo  często  nie  posiadają  rozbudzonych 
zainteresowań poznawczych ze względu na negatywizm szkolny i obciążenia środowiskowe. 

C. Realizacja zadań statutowych MOS przedstawia się w stopniu dobrym lub bardzo dobrym 
(wszystkie uwzględnione w ankiecie zadania są realizowane w minimum 50%). 

Można zwiększyć nacisk na następujące zadania:
-  monitorowanie  sytuacji  rodzinnej  i  prawnej  podopiecznych  (kontakt  z  rodziną  i 

instytucjami typu sąd, policja).
Do najważniejszych zadań MOS w opinii ankietowanych należą:
- eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzonych zachowań podopiecznych (38%),
-  pomoc  w  nadrobieniu  zaległości  edukacyjnych,  pomyślne  zakończenie  nauki  w 

gimnazjum (21%),
- przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z aprobowanymi społecznie normami, 

kształtowanie pożądanych postaw moralnych (19%).
Plasują się one w czołówce realizowanych przez kadrę zadań.

D. Ankietowani przedstawili następujące propozycje zmodyfikowania oferty zajęć w MOS 
celem zwiększenia efektywności działań:

- zwiększenie liczby zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,
- zwiększenie zastosowania metod aktywizujących,
- zwiększenie liczby wycieczek przedmiotowych,
- zwiększenie nacisku na samodzielną realizację zadań przez wychowanków,



-  zwiększenie  ilości  pracy  indywidualnej  korekcyjno-  kompensacyjnej  z 
wychowankami,
- zwiekszenie efektywności takich zajęć jak nauka własna,
-  poprawienie  organizacji  i  logistyki  pracy  (np.  terminów  wizyt  u  specjalistów, 
organizacji wyjść, planowania godzin pracy),
- lepsze monitorowanie osiągnięć wychowanków,
-  zmniejszenie  wymagań  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  konsekwencji  przy 
ocenianiu ich realizacji,
- modyfikacja programów nauczania pod kątem jakości - przy zmniejszeniu ilości dla 
zrealizowania najważniejszych celów i eliminowania największych deficytów, 
- wprowadzenie działań i zadań interdyscyplinarnych,
-  przydzielenie  określonym  wychowawcom  i  nauczycielom  dokładnych  zadań 
okresowych związanych z ofertą edukacyjną z możliwymi terminami ich realizacji.

E.  Zdecydowana  większość  postaw  prospołecznych  jest  sukcesywnie  kształtowana  wśród 
wychowanków. Należy zwiększyć nacisk na następujące postawy prospołeczne:

- tolerancja, 
- patriotyzm,
- podejmowanie inicjatyw i aktywności.

Jednocześnie  badani  chłopcy  przyznali,  iż  poprzez  udział  w  zajęciach  mogą  kształtować 
głównie odpowiedzialność za swoje czyny i decyzje, samodzielność i zaradność, koleżeństwo, 
pogłębiają  swoją  znajomość  zasad  społecznych  i  umiejętności  ich  przestrzegania  oraz 
gotowość  do  pomocy  innym.  Najniżej  w  tej  klasyfikacji  wypały:  kultura  osobista  i 
zaspakajanie  swoich  potrzeb  w  aprobowany  społecznie  sposób.  Szczególną  więc  uwagę 
należało by zwrócić uwagę na potrzebę kształtowania kultury osobistej na zajęciach.

F.  Za  najskuteczniejsze  sposoby  kształtowania  postaw  prospołecznych  wychowanków 
ankietowani pracownicy uznali: 

- piętnowanie negatywnych postaw  wychowanków,
- rozmowa indywidualna z wychowankiem,
- odpowiedni dobór tematu i treści prowadzonych zajęć,
- wykład, pogadanka, perswazja,
- akcentowanie ważnych wydarzeń społecznych,
- angażowanie podopiecznych w działania prospołeczne.
Najczęściej postawy te kształtowane są podczas:
- zajęć pozalekcyjnych i wycieczek, 
- wyjść poza placówkę,
- zajęć programowych.

Zdaniem wychowanków szczególnie skuteczne dla nich są konsekwencje wyciągane za złe 
zachowanie oraz rozmowa indywidualna z kadrą MOS. Wysoko również oceniają  temat  i 
treści poruszane na zajęciach.
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Rysunek 7. Poziom zaspokojenia potrzeb u wychowanków.



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rozw ój
zainteresow ań i

talentów

Wsparcie Aprobata społeczna Akceptacja

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bezpieczeństw o Rozw ój umiejętności
życiow ych

Niw elow anie
zaburzeń

Przygotow anie do
dalszej edukacji

Realizowana w stopniu 4 (całkowita realizacja)

Realizowana w stopniu 3

Realizowana w stopniu 2

Realizowana w stopniu 1 (brak realizacji)

Rysunek 8. Stopień realizacji zadań statutowych MOS.


