
Edukacja 
kulturalna

Repertuar

Miejsce 
Aktywności 
Lokalnej



Zajęcia stacjonarne
↗ uczestnicy zajęć - 724 ankiet
↗ rodzice/opiekunowie - 28 ankiet
↗ instruktorzy - 112 ankiet

Miejsce Aktywności
Lokalnej AKUMULATOR
badanie planowane

Zajęcia online
↗ uczestnicy zajęć - 5 ankiet
↗ rodzice/opiekunowie - 5 ankiet
↗ instruktorzy - 8 ankiet

Lato w Kadrze
↗ uczestnicy zajęć - 5 ankiet
↗ rodzice/opiekunowie - 4 ankiety
↗ instruktorzy - 6 ankiet

Repertuar
okres badania: 12.01.2018 - 28.03.2020; 
łaczna liczba ankiet - 18 100

EWALUACJA W DOMU KULTURY KADR



NOWY ROZDZIAŁ – PANDEMIA – ZAJĘCIA ONLINE

Wszystko poza tym było sprawnie 
i pięknie. Mam nadzieję, że wspólnie 
dotrzemy do tego jak, w razie gdyby wróciły 
zajęcia online (oby nie), usprawnić naszą 
pracę, by była wymierna co faktycznych 
ustaleń godzinowych i atrakcyjna dla 
uczestników na tyle, żeby nie chcieli 
z nich rezygnować!

Paradoksalnie pomimo czasem 
trudności i poświęcenia większych 
nakładów czasu i pracy uważam, 
że dzieci podczas zajęć zdalnych 
bardziej przykładały się do zajęć. 
Były bardzo otwarte na nowe 
propozycje i nie chciały się 
rozłączać i kończyć zajęć :)

6 na 8 instruktorów 
nie miało wcześniejszych 

doświadczeń w nauczaniu 
online

instruktorzy wskazywali 
na czasochłonność przygotowań, 

problemy po obu stronach 
z łączem internetowym, ale też 

organizację przestrzeni w domu

wykorzystywane narzędzia to: 
ZOOM, aplikacja DUO, 
VideoFace, Skype, 
ale też telefon

Dzięki zajęciom zdalnym 
wypracowałam metody pracy 
z uczniami, które sprawdzą się 
i w pracowni, a korekty będą bardziej 
precyzyjne i jednocześnie nie ingerujące
w pracę ucznia. To był bardzo twórczy okres, 
a uczniowie korzystający z tej formy zajęć bardzo 
rozwinęli swój aparat analityczny 
i pogłębili wiedzę techniczną.

zamknięcie instytucji – 
marzec 2020 r.

przejście na 
nauczanie online

liczba 
zajęć – 13

liczba 
uczestników – 156



ANKIETY
UCZESTNICY ZAJĘĆ, RODZICE / OPIEKUNOWIE

motywacja
UCZESTNICY
kontynuowanie nauki

RODZICE / OPIEKUNOWIE
kontynuowanie nauki

plusy
UCZESTNICY
dogodne godziny, elstyczność, oszczędność czasu

RODZICE / OPIEKUNOWIE
oszczędność czasu oraz że w ogóle były zajęcia

wydatki na kulturę 
w ciągu 
najbliższego roku
UCZESTNICY
wyda mniej - 2
wyda podobną kwotę - 3
wyda więcej - 0

RODZICE / OPIEKUNOWIE
wyda mniej - 3
wyda podobną kwotę - 2
wyda więcej - 0problemy

UCZESTNICY
organizacja przestrzeni, brak czasu, 
braki sprzętowe, łącze internetowe

RODZICE / OPIEKUNOWIE
ogranizacja przestrzeni, łącze internetowe, 

obługa narzędzi pracy zdalnej



bardzo dobrze oceniają 
przygotowanie do pracy 
w reżimie sanitarnym 
(przygotowanie sal, środki do 
dezynfekcji, dodatkowe wymogi)

Kontakt i zaangażowanie 
obsługi to wzór dla innych.

Współpraca z wszystkimi 
osobami z domu kultury 
była na wysokim poziomie, 
mimo, że warunki pracy 
były trudniejsze. Wszystko 
udało się sprawnie 
zorganizować i poprowadzić 
zajęcia według planu. 
Bardzo doceniam 
komunikację z domem 
kultury, świadomość, 
żewszystko jest pod 
kontrolą :)

wskazują na czasochłonność 
dezynfekcji, ale z drugiej 
strony podkreślają duże 
wsparcie ze strony serwisu 
sprzątającego

wynagrodzenie było niższe 
niż wcześniej, ale zaznaczają, 
że jest satysfakcjonujące 
biorąc pod uwagę pandemię

wysoko zostali ocenieni pracownicy domu kultury (dostępność, 
pomoc i wsparcie, sprawność komunikacji) – z wyjątkiem 
zespołu księgowości, który uzyskał najniższą ocenę 
ze wskazaniem na dodatkowe formalności, niejasności 
w nowych procedurach, utrudnienia.

NOWY ROZDZIAŁ – PANDEMIA – ZAJĘCIA W REŻIMIE SANITARNYM – INSTRUKTORZY

ponowne otwarcie – LIPIEC 2020 r.

propozycja zajęć i warsztatów 

dla dzieci/młodzieży 

i dorosłych – LATO W KADRZE

liczba zajęć – 10

liczba uczestników – 91



UCZESTNICY
tematyka/oferta; obecność w Warszawie; instruktorka; 
chęć nauki

RODZICE / OPIEKUNOWIE
tematyka; polecenie; zagospodarowanie czasu dziecka;
słabość do Kadru

motywacja

nowy sezon

UCZESTNICY
wyda mniej niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy - 1 wskazanie
wyda podobną kwotę jak w ciągu ostatnich 12 miesięcy - 1 wskaznie
wyda więcej niż w ciągu 12 miesięcy - 3 wskazania

RODZICE / OPIEKUNOWIE
wyda mniej niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy - 1 wskazanie
wyda podobną kwotę jak w ciągu ostatnich 12 miesięcy - 3 wskaznia
wyda więcej niż w ciągu 12 miesięcy - 0 wskazań

wydatki 
na kulturę 
w ciągu 
najbliższego 
roku

UCZESTNICY
80% pozytywnie
20% neutralnie

RODZICE / OPIEKUNOWIE
100% pozytynie

przygotowanie 
do reżimu 
sanitarnego

UCZESTNICY
tak - 5 wskazań (wszyscy)

RODZICE / OPIEKUNOWIE
tak - 1 wskazanie
nie - 3 wskazania 

UCZESTNICY
tak - 3 wskazania
raczej tak - 2 wskazania
nie - 0 wskazań

RODZICE / OPIEKUNOWIE
tak - 0 wskazań
raczej tak - 1 wskazanie
nie - 3 wskazania

korzystanie 
z oferty KADRU 
w przedziale 
wrzesień 2019 r. – 
marzec 2020 r.

ANKIETY
LATO W KADRZE



Przybywa uczestników zajęć z MOKOTOWA z 50% w semestrze zimowym sezonu
2018/19 do 63% w semestrze zimowym sezonu 2019/20 r.

Maleje uczestników zajęć z innych dzielnic z 23% do 12%

Na poziomie płci: w każdym badaniu przeważały kobiety (59%, 58%, 54%), udział 
mężczyzn na niskim poziomie (18%, 15%, 18%)

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że KADR – w przypadku zajęć z edukacji kultural-
nej – spełnia wymagania uczestników. Posiada wykwalifikowaną kadrę instruktorów, 
która prowadzi zajęcia na wysokim poziomie (4,7%, 4,8%, 4,7%)

 „Skąd uczestnicy czerpali wiedzę o ofercie edukacyjnej?” –

↗ rodzina i znajomi;

↗ internet – strona www i Facebook domu kultury;

↗ informator i ulotki w wersji papierowej;

↗ podczas dnia otwartego;

↗ od pracowników domu kultury.

ANKIETY – UCZESTNICY ZAJĘĆ, ZAJĘCIA STACJONARNE



Bardzo zaangażowani instruktorzy. 
Syn zawsze nie chce 
wychodzić z zajęć. Chłopcy wyglądają 
na zadowolonych (niestety nie ma 
dziewczynek uczestniczek).

kto zdecydował 
o wyborze zajęć? 

50% rodzic/opiekun; 
19% wspólna decyzja; 

31% dziecko

rodzice / opiekunowie 
patrzą na zajęcia 
poprzez pryzmat: 

↗ rozwoju dziecka (uczy się języka, poprawia    
 sprawność ruchową, rozwija wyobraźnię, 
 uczy się skupienia, rozwija pasje);

↗ zadowolenia (radość, szczęście);

↗ profesjonalnych prowadzących (ciekawe    
 pomysły, materiały przekazywane do domu,   
 dostosowane do wieku i rozwoju dziecka).

ANKIETY – RODZICE / OPIEKUNOWIE, ZAJĘCIA STACJONARNE



dla instruktorów NAJWAŻNIEJSZĄ 
PRZESŁANKĄ pracy w domu kultury to 

UCZESTNICY zajęć – ich rozwój, 
zadowolenie, możliwości rozwoju

instruktorzy w ankiecie najwyżej oceniają atmosferę 
w miejscu pracy (4,7 punktu), zaś najniżej – stopień 

integracji instruktorów (2,5 punktu)

Co sprawiło, że instruktorzy chcą nadal 
współpracować z KADREM?

↗ potencjał rozwoju grup i uczestników

↗ możliwość rozwoju

↗ nowoczesny budynek i infrastruktura

↗ przyjazne miejsce i dobra atmosfera

↗ warunki współpracy – życzliwa i profesjonalna kadra

ANKIETY – INSTRUKTORZY, ZAJĘCIA STACJONARNE


