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1.PRZEDMIOT EWALUACJI: 

Szkoła prowadzi dostosowane do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli kształcenie  

na odległość. 

 

2. CEL EWALUACJI: 

Diagnoza i analiza nauczania zdalnego w SP 11 w Mielcu. 

 

3. PYTANIE KLUCZOWE: 

Jak uczniowie, rodzice i nauczyciele odnajdują się w nauczaniu zdalnym? 

 

4. METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE: 

Ankieta - kwestionariusze ankiet on-line. 

5. GRUPA BADAWCZA: 

- uczniowie klas I – III 

- uczniowie klas IV – VIII 

- rodzice uczniów klas I – III 

- rodzice uczniów klas IV – VIII 

- nauczyciele  SP11 w Mielcu. 
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I. WYNIKI I INTERPRETACJA BADAŃ 

I.1. Opracowanie wyników ankiet skierowanych do uczniów klas IV-VIII 

Badaniom ankietowym poddano tylko uczniów z klas starszych IV - VIII, uznając, że 
w imieniu młodszych uczniów z klas I-III wypowiedzą się w odrębnym badaniu ich rodzice. 
Wzięło w niej udział 88 uczniów. Ankieta była anonimowa i zawierała 16 pytań 
pozwalających ocenić potrzeby i oczekiwania uczniów związane z edukacją zdalną.  

Celem ankiety była analiza i diagnoza nauczania zdalnego na terenie naszej szkoły. Do 
ankiety zostali zaproszeni uczniowie, rodzice i nauczyciele. Jej zadaniem było również 
uzyskanie informacji, na jakich zasadach realizowana była nauka online oraz z jakimi 
problemami musieli się zmierzyć uczniowie, rodzice i nauczyciele w ramach nauczania 
zdalnego. Ważnym aspektem w ankiecie były pytania związane z realizacją podstawy 
programowej, dostępem do sprzętu czy Internetu. Jako że nauczanie zdalne okazało się dla 
wszystkich ogromnym i niespodziewanym wyzwaniem, wśród ankietowanych zwrócono 
szczególną uwagę na dobro ucznia, rodzica czy nauczyciela, ponieważ jest on niezwykle 
istotny w rozwoju kompetencji wśród dzieci i młodzieży 

 Uzyskane wyniki stanowią niezwykle ważny punkt widzenia uczniów na temat 
realizacji nauczania zdalnego, gdyż to właśnie uczniowie potrafią wskazać, czy nauczanie na 
odległość było dla nich obciążające oraz jak ta forma pracy sprawdza się w porównaniu z 
tradycyjną edukacją. 

Wyniki badań przedstawiają się następująco: 

1. Wybierz klasę, do której chodzisz. 

W ankiecie wzięli udział: 

- z klasy 4 – 8 uczniów, 9% 

- z klasy 5 - 20 uczniów, 23% 

- z klasy 6 – 23 uczniów, 26% 

- z klasy 7 – 15 uczniów, 17 % 

- z klasy 8 – 22 uczniów, 25 % 

2. Podaj rodzaj sprzętu komputerowego z jakiego korzystałeś /aś podczas nauki zdalnej. 

Uczniowie korzystali podczas nauki zdalnej z: 

- laptopa – 63 uczniów, 50 % 

- telefonu – 27 uczniów, 22% 

- komputera – 22 uczniów, 18% 
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- tabletu – 11 uczniów, 9% 

- sprzętu wyposażonego przez szkołę – 2 uczniów, 2% 

Zdecydowana większość uczniów korzystała w czasie edukacji zdalnej z laptopa 50 %, 
telefonu 22% i komputera 18% uczniów.  

3. Co sądzisz na temat zdalnego nauczania ? 

a). Było mi trudno uczyć się w ten sposób – wypowiedziało się 42 uczniów, 43% 

b). Podoba mi się ta forma nauki – wypowiedziało się 22 uczniów, 23%  

 c). Szło mi lepiej niż szkole – wypowiedziało się 20 uczniów, 21% 

d). Inne – wypowiedziało się 13 uczniów, 13% 

 

 

Opinie uczniów 
Aspekt pozytywny Aspekt negatywny 

- na początku było dziwne ale teraz się 
przyzwyczaiłam do takiego trybu życia i nie 
tęsknie za szkołą; 
- było dobrze, nie sprawiała mi problemu.; 
- szło mi lepiej w szkole; 
- podoba mi się ta forma nauki, ale chyba 
wiarygodniejsze wyniki np. sprawdzianów 
uzyskujemy w szkole ponieważ na zdalnym 
nauczaniu mogliśmy nawet na sprawdzianie 
szybko wyszukać coś w Internecie a 
nauczyciel się nie domyślał; 
 

- inaczej niż w szkole, no i niewygodnie; 
- Było dobrze, ale wolę chodzić do szkoły; 
- nie nauczyłam się niczego ale mi się 
podobało; 
- mam gorsze oceny niż w szkole i było 
trudno bo różne inne sprzęty mnie 
rozpraszały; 
- trudno mi było skupić uwagę na lekcji, 
ponieważ było dużo rozpraszaczy; 
- Były sytuację łatwe i trudne.; 
- Brak motywacji do pracy; 
- Nie było źle, ale wolę naukę w szkole. ; 

 

Zdecydowana większość badanych uczniów (43%) miała trudności w uczeniu się na 
zdalnym nauczaniu, (21 %) jest zadowolona z jakości zdalnego nauczania- było lepiej niż w 
szkole, 23% podobała im się ta forma nauki prowadzona przez nauczycieli naszej szkoły, 
natomiast 13% uczniów wypowiedzi były inne. 

4. Jaka forma pracy w nauczaniu zdalnym odpowiadała Ci najbardziej? 

Odpowiedzi uczniów: 

a). Lekcje online na żywo np. Teams – 48 uczniów 55% 

b). Lekcje na platformie MOODLE – 22 uczniów 25% 
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c). Interaktywne gry i zabawy dydaktyczne weryfikujące – 8 uczniów 9% d). Filmy/ linki 
przesłane przez nauczyciela – 5 uczniów 6% 

e). Praca z podręcznikiem i instrukcją – 4 uczniów 4% 

f). Inne – 1 uczeń 1% 

- nie wiem bo rzadko uważałam na lekcji 

 

 

W zebranych wśród uczniów informacji wynika, że większość tj. 55% odpowiedziało, że 
preferuje lekcje online na żywo na platformie TEAMS, 25 % woli lekcje prowadzone na 
platformie MOODLE, pozostała mniejszość uczniów woli pracę z podręcznikiem 4%, filmy, 
linki przesłane przez nauczyciela 6%, interaktywne gry i zabawy dydaktyczne weryfikujące 
9% uczniów.  

5. Kiedy pracowałeś w domu to: 

a). Brakowało mi kontaktu z kolegami i koleżankami – 43 uczniów, 21% 

 b). Miałem/am problemy z koncentracją – 33 uczniów, 16% 

c). Bardzo się stresowałem/am – 31 uczniów, 15% 

d). Miałem/am problem z planowaniem codziennej nauki – 24 uczniów, 12% 

e). Brakowało mi możliwości wyjścia z domu – 24 uczniów, 12% 

f). Doskonale planowałem/am swoją pracę, żeby o niczym nie zapomnieć – 23 uczniów, 11% 

g). Brakowało mi kontaktu z nauczycielami – 19 uczniów, 9% 

h). Często pomagali mi rodzice i rodzeństwo – 8 uczniów, 4%  
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Zdecydowana większość uczniów opowiedziała się podczas pracy w domu za brakiem 
kontaktu z kolegami i koleżankami 21%, problemy z koncentracją 16%, stres 15%, brak 
możliwości wyjścia z domu 12%, problem z planowaniem codziennej nauki 12%. Natomiast 
z doskonałym planowaniem nauki , żeby o niczym nie zapomnieć opowiedziało się 11% 
uczniów, brakiem kontaktu z nauczycielami 9% i częstą pomocą rodziców i rodzeństwa 4% 
opowiedziało się uczniów. 

 

6. Jak oceniasz obciążenie nauką zdalną. 

a). zdecydowanie za duże – 38 uczniów, 43% 

b). odpowiednia ilość – 28 uczniów, 32%  

c). tyle samo co w szkole – 20 uczniów, 23% 

d). za mało – 2 uczniów, 2%  

Większość uczniów 43% uważa, że zdecydowanie za duże jest obciążenie nauką zdalną, 
32% jest to odpowiednia ilość, 23% tyle samo co w szkole, 2% uczniów uważa, że za mało 
jest obciążona nauką zdalną. 

7. Na jakie problemy najczęściej napotykałeś/aś w czasie nauki zdalnej ? 

a). Problemy techniczne związane z komputerem – 54 uczniów, 25% 

b). Problemy ze zrozumieniem nowego materiału – 36 uczniów, 17% 

 c). Problemy do wysłanych materiałów (brak odpowiednich programów, drukarki) – 24 
uczniów, 11% 

 d). Trudności w komunikacji z nauczycielem podczas zajęć (brak mikrofonu, kamerki) – 21 
uczniów, 10% 

e). Nie miałem/am żadnych problemów – 11 uczniów, 7% 
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f). Nieumiejętność samodzielnej pracy (planowania i znajomości różnych metod uczenia się) 
– 12 uczniów, 6% 

g). Problemy związane z dostępem do komputera – 8 uczniów, 4% 

h). Problemy z obsługą komputera – 7 uczniów, 3% 

i). Inne – 4 uczniów, 2% 

Uczniowie wskazali, że najczęściej napotykanym problemem w czasie nauki zdalnej były: 

1. Problemy techniczne związane z komputerem – 25% uczniów, 

2. Problemy ze zrozumieniem nowego materiału – 17% uczniów,  

3. Problemy do wysłanych materiałów (brak odpowiednich programów, drukarki) – 11% 
uczniów,  

4. Trudności w komunikacji z nauczycielem podczas zajęć (brak mikrofonu, kamerki) – 10% 
uczniów,  

Mniejsze problemy stanowiły: 

1. Nieumiejętność samodzielnej pracy (planowania i znajomości różnych metod uczenia 
się) – 6% uczniów,  

2. Problemy związane z dostępem do komputera – 4% uczniów,  

3. Problemy z obsługą komputera – 3% uczniów, 

 

Zdecydowanie nie miało żadnych problemów – 17% uczniów. 

 

 

Zdecydowana większość ankietowanych podkreśliła w swoich odpowiedziach, że 
nauczyciele przesyłali zbyt wiele zadań do samodzielnego realizowania, co spowodowało, 
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że niektóre treści były niezrozumiałe. Ważne więc jest, aby oprócz zadawania materiału 
omówić go, sprawdzić czy przedyskutować.  

Zaskakujący jest natomiast wynik dotyczący kwestii związanych z problemami technicznymi 
z komputerem.  

8. W organizacji Twojej nauki online najwięcej trudności sprawiało Ci: 

Odpowiedzi uczniów w porządku malejącym - od najczęściej do najrzadziej wybieranych:  

- zmotywowanie się do działania – 43/ 19% uczniów,  

- presja czasu – 39/ 17% uczniów, 

- duża ilość zadań do odesłania – 33/ 15% uczniów,  

- systematyczne, samodzielne planowanie twojej nauki – 30/ 13% uczniów,  

- wykonanie poszczególnych zadań – 22/ 10% uczniów,  

- hałasy w domu – 19/ 8% uczniów,  

- wczesne wstawanie na pierwsze lekcje – 15/ 7% uczniów, 

- nauka zdalna nie sprawiała mi trudności – 14/ 6% uczniów, 

- hałasy u innych uczniów – 11/ 5% uczniów, 

-  Inne – 0 uczniów 

 

 

 

 

9. Jeśli nie rozumiałeś/aś nowych treści podczas lekcji online: 
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a). Samodzielnie na spokojnie analizowałem/am nowe treści – 47 uczniów, 53% 

 b). Prosiłeś/aś o pomoc rodzica - 26 uczniów, 30% 

c). Prosiłeś/aś o pomoc nauczyciela – 8 uczniów, 9% 

d) Inne  - 7 uczniów, 8%  

Wśród odpowiedzi uczniów znalazły się również: 

- nic z tym nie robiłam  

- nic z tym nie robiłam i mam zaległości  

- nic bo się bałam zapytać 

- korzystałam z Internetu 

- prosiłam o pomoc kolegów i koleżanki  

- samodzielnie analizowałem nowe treści i czasami prosiłem o pomoc rodziców lub dziadków. 

Z odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość uczniów tj. 53% samodzielnie i na 
spokojnie analizowała nowe treści. Należy jednak zwrócić uwagę, że 30% badanych zwracało 
się z prośbą o pomoc rodziców.  

Nie miało problemu ze zwróceniem się do nauczyciela o pomoc, wsparcie lub radę 9% 
uczniów, by zapytać o treści, których nie rozumieją, co świadczy o zaufaniu i potrzebie 
kontaktu bezpośredniego bądź pośredniego z nauczycielem. Wynika to z izolacji, relacji, jakie 
są w domu, tego, że uczniom wielokrotnie towarzyszą nieśmiałość, presja, wstyd, stres. 
Dodatkową trudność stanowią kontakty online, które dla wielu ankietowanych są problemem.  

 

Wyniki badania pokazują, że w większości uczniowie nie mają dobrych relacji z 
nauczycielami i nie mają z nimi kontaktu podczas nauczania zdalnego. Należy zatem 
objąć wsparciem osoby nieśmiałe, zaproponować możliwość indywidualnych konsultacji 
w określonych godzinach pracy nauczyciela. Niestety uwagę zwracają również 
wypowiedzi uczniów o całkowitym braku kontaktu z nauczycielem podczas pracy 
zdalnej, co powinno zostać w przyszłości rozwiązane, nad realizacją pracy online. 

 

10. Czy zwracałeś się do nauczyciela o pomoc w przypadku: 

a). Trudności w wysyłaniu zadania: Tak – 44,3 %, Nie - 20,5%, Czasami – 35,2% 

b). Problemów ze sprzętem: Tak – 35,2%, Nie – 34,10%, Czasami – 30,7 % 

c). Innych trudności: Tak 21,6%, Nie – 38,60%, Czasami – 39, 8 % 
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Z odpowiedzi wynika, że decydowana większość ankietowanych uczniów zwracała się o 
pomoc do nauczyciela w przypadku trudności w wysyłaniu zadania 44,3%, z problemem ze 
sprzętem 35,2%, innymi trudnościami 21,6%. 

Czasami zwracano się z trudnością w wysyłaniu zadania 35,2%, z problemem ze sprzętem 
30,7%, innymi trudnościami 39,88% ankietowanych uczniów. 

Natomiast nie miało trudności w wysyłaniu zadań 20,5% uczniów, nie miało problemów ze 
sprzętem 34,10%, nie miało innych trudności 38,60% ankietowanych uczniów. 

11. Czy otrzymałeś/łaś pomoc od nauczyciela w przypadku: 

a). Trudności w zrozumieniu nowego materiału: Tak – 53,4%, Nie – 15,9%, Nie zawsze – 
30,7% 

b). Trudności w wysyłaniu zadań: Tak 52,3%, Nie – 14,8%, Nie zawsze – 33% 

c). Problemów ze sprzętem: Tak – 27,3%, Nie – 34,1%, Nie zawsze: 38,6% 

d). Innych trudności: Tak – 30,7%, Nie – 28,4%, Nie zawsze: 40,9% 

 

 

 

 

 

 

53,4% badanych uczniów otrzymało pomoc od nauczyciela w przypadku trudności w 
zrozumieniu nowego materiały, 27,3% w przypadku trudności z wysłaniem zadań, 27,3% 
problemów ze sprzętem, 30,7% innymi trudnościami. 

Nie zawsze otrzymało pomoc w przypadku trudności z nowym materiałem 30,7% 
ankietowanych uczniów, 33% z trudnościami w wysyłaniu zadań, 38,6% z problemem ze 
sprzętem czy też 40,9% borykającymi się z innymi trudnościami. 
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Nie otrzymali pomocy od nauczyciela, 15,9% dotyczących trudności w zrozumieniu nowego 
materiału, 14,8% trudności w wysyłaniu zadań, 34,1% problemów ze sprzętem, 28,4% innymi 
trudnościami.  

 

12. Z którego przedmioty miałeś/aś największe trudności podczas nauki zdalnej? 

 Matematyka             32    15% 

 Język polski            30   14% 

Chemia             22 10% 

Fizyka              19 9% 

Język angielski 19    9% 

Biologia  13 6% 

Geografia  12 6% 

Muzyka  12 6% 

Język niemiecki 11 5% 

Plastyka  9 4% 

Technika  8 4% 

wf   9 4% 

Historia    7 3% 

Wos                 3 1% 

Przyroda    3 1% 

Religia   5 0,96% 

Edb                0 0% 

 



12 
 

 

 

 

Najwięcej trudności podczas nauki zdalnej mieli uczniowie z przedmiotów: 15% matematyka, 
14% język polski, 10% chemia, 9% język angielski, 9% fizyka, 6% biologia, 6% geografia, 
6% muzyka, 5% język niemiecki, 4% plastyka, 4% technika, 4% wychowanie fizyczne, 3% 
historia, 1% WOS, 1% przyroda, 0,96% religia, 0% edb (edukacja dla bezpieczeństwa). 

13. Napisz co było powodem problemów z powyższych przedmiotów? 

Na otwarte pytanie odpowiedziało 87 uczniów.  

Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi znalazły się opinie uczniów z podziałem na 
dwa aspekty pozytywny i negatywny.  

Można stwierdzić, że większość 99% opinii uczniów, była negatywna jeśli chodzi o problemy 
z powyższych przedmiotów.  

Opinie uczniów 
Aspekt pozytywny Aspekt negatywny 

- nie miałam dużych problemów, czasem nie 
wiedziałam jak rozwiązać jakieś zadanie, ale 
nie zdarzało się to często 
 

- trudno mi się skoncentrować zwłaszcza na 
biologii i nie umiem się sama zmotywować do 
nauki   
- czasami nie działał mikrofon zacinało ale to 
dobrze, że nie aż tak często  
- ponieważ lepiej rozumiałem w szkole a na 
nauce zdalnej średnio  
- problemy z Internetem i mikrofonem na 
lekcji 
- nowy materiał nie zrozumiałym dla mnie. 
- matematyka - brak możliwości napisania 
zadania na tablicy oraz pomocy w takim 
wypadku, chemia oraz fizyka - ciężkie 
zadania przy których nie zawsze miałam 
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pomoc nauczyciela 
- wolałam chodzić na te przedmioty do szkoły 
ponieważ wtedy nauczyciele pokazywali na 
mapach, np.: nauczycielka z biologii robiła 
czasem doświadczenia lub pokazywała nam 
różne rzeczy związane z daną lekcją, więc 
więcej byłam w stanie zrozumieć. 
- mała ilość czasu na opracowanie tematów 
- nie umiałem wykonywać zadań domowych 
- To są przedmioty, które trzeba zrozumieć.  
- nie da się zrozumieć tych przedmiotów z 
formuł i opisów, tylko trzeba zobaczyć, np. 
jakieś doświadczenie. 
- często nierozumienie tematów lub problemy 
z zadaniem domowym 
- nie mogłem się skupić i miałem problem z 
nowymi materiałami. 
- to, że chemia jest trudna 
- nie zrozumiałam niektórych zadań i poleceń 
- mała ilość lekcji na Teams 
- najczęściej nie rozumiałem o czym mówili 
nauczyciele 
- nie rozumiałam materiału 
- jestem słaba z wf'-u, nie miałam mikrofonu 
- "Your hair...it's...um...it's a little steep. A bit 
like a...ski jump? Which I'm guessing is what 
you were going for...-Niall Horan 
- są nowe przedmioty i ciężko je zrozumieć 
tak na zdalnych lekcjach gdzie nie każda 
lekcja się odbywała, nauczyciel miał 
problemy z sprzętem lub ja miałem problemy 
- trudne sprawdziany lub kartkówki 
- gramatyka 
- nie umiałem zapamiętać i nauczyć się 
poszczególnych nazw, dat oraz po prostu tego 
nie rozumiałem  
trudno opisać ciężki materiał przedmiot, 
którego nie rozumiem a na zdalnym jeszcze 
mniej się z niego nauczyłem  
- trudne tematy, pani miała problemy z 
sprzętem 
- miałam problemy czasem z dosyłaniem 
filmów. 
- czasem nie mogłem zrozumieć materiału 
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lepiej go zrozumieć na lekcji i zbyt duży 
zadawany materiał do przepisania szczególnie 
z geografii 
- brak bezpośredniego kontaktu z mapą oraz 
nauczycielem np. na geografii 
- nie mogłam się skupić. 
- nie wyświetlające się spotkania 
- zapominałem o terminie wysyłania zadań 
- Z wf zamiast robić ćwiczenia na teams, to 
musieliśmy robić ćwiczenia na moodle i na 
następnej lekcji musieliśmy znać wszystkie 
ćwiczenia na pamięć żeby nie dostać jedynki. 
- pani nie zawsze zamieszczała zrozumiałe dla 
mnie prezentacje  
- duża ilość zadań i mało czasu na przesłanie 
- konieczność nagrywania i przesyłania 
filmów ze śpiewem, brak zrozumienia 
materiału i brak możliwości skonsultowania z 
kolegą/nauczycielem, ograniczona możliwość 
poprawy 
- nie wyświetlało mi spotkania  
- brak porozumienia z nauczycielem 
- to, że zadanie czasem dochodziło do pani 
albo nie zawsze  
- wysyłanie zadań domowych  
- częsty problem z wysłaniem zadania 
domowego w formie filmu. 
- nierozumienie niektórych nowych tematów i 
Pani. 
- brak bezpośredniego kontaktu z 
nauczycielem 
- dużo pytań na zdalnych lekcjach 
- nie zawsze rozumiałam zadane przez 
nauczyciela zadania do wykonania. 
- nie umiem dobrze angielskiego" 
- dużo zadań 
- problem z internetem, laptopem 
"Różne godziny przysyłania zadań 
domowych. 
- dużo przepisywania" 
- mało czasu na napisanie sprawdzianu lub 
kartkówki. - bardzo trudne i niezrozumiałe 
lekcje. 
- trudne zadania domowe   



15 
 

- miałam trudności z opanowaniem materiału 
po tym jak przez dłuższy okres czasu nie 
uczęszczam na lekcje zdalne z matematyki. 
- brak możliwości zrozumienia materiału 
- Fizyka jest trudna do zrozumienia. Trzeba 
mieć też dobrego nauczyciela, wtedy jest 
łatwiej. Nasz materiał na zdalnym nauczaniu 
obejmował wiele treści związanych z 
kreśleniem jakichś soczewek, promieni, 
zwierciadeł, itp. Nasz nauczyciel robił to na 
komputerze i udostępniał nam, niestety 
zajmowało to bardzo dużo czasu i moim 
zdaniem było mniej wyraźne niż na tablicy 
szkolnej. 
- Jakość i rodzaj dźwięku wideo rozmowy  
- Z Historii było dużo zajęć na platformie 
modle i tak samo z plastyką 
- "J. polski-bardzo dużo materiału 
- Matematyka-Trudność ze zrozumieniem" 
- Ciężko jest odpowiadać. 
- Problemy ze skupieniem i zrozumieniem 
zagadnień  z ekranu komputera. 
- Problem ze zrozumieniem tematów oraz 
problemy nauczycielki. 
- problem ze zrozumieniem tematu, te 
przedmioty są trudne, jeżeli nie wyjaśni się 
ich dokładnie. 
- złe podejście nauczyciela, materiał był za 
trudny czasami i go nie rozumiałam bez tak 
jakby "pokazania palcem", częste 
rozkojarzenie  
- Za dużo zadań domowych 
czasami problem z zacinaniem się aplikacji 
lub wyrzucanie z lekcji  
- "na wf bardziej się uczyliśmy ostatnich 
lekcji niż ćwiczyliśmy 
- muzyki po prostu nie lubię, ponieważ moim 
zdaniem jest ona zbędna " 
- Podczas wykonywania ćwiczeń na kamerce, 
trzeba było ją odpowiednio ustawić, co było 
ciężkie.  
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Wśród odpowiedzi uczniów najczęściej pojawiają się wskazujące na problemy  technicznie 
takie jak  brak internetu,  niesprawny sprzęt, niedoskonałości w  działaniu platformy 
edukacyjnej. Inne, nie mniej ważne to trudności w opanowaniu dużej ilości materiału,  
przyswajanie treści zwłaszcza z nowych przedmiotów. Uczniowie wprost wskazują, że 
brakowało im „pokazania palcem”, doświadczeń, rozrysowania schematów na tablicy, a więc 
tych elementów, które nieodłącznie wiążą się z nauczaniem stacjonarnym. 

 14. Co byś proponował/a udoskonalić w zdalnym nauczaniu w naszej szkole? 

Na zawarte pytanie odpowiedziało 86 uczniów. Oto niektóre odpowiedzi nurtujące uczniów. 

Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi znalazły się:  

Opinie uczniów 
Aspekt pozytywny Aspekt negatywny 

- Nie wiem – 10 uczniów odpowiedziało 
- Nic – 18 uczniów  
- Wszystko było dobrze 
- Wszystko było na akceptowalnym 
poziomie 
- Wszystko było w porządku  
- Nie chciała bym nic udoskonalić. 
 

- jakby np. Pani z biologii kazała nam jej 
odsyłać jakieś zadania czy coś to może było 
by mi łatwiej się zmobilizować do nauki itp. 
- Hmm... na pewno, żeby było dobre łączenie 
z nauczycielem co udostępnia jakieś filmiki, a 
i żeby była taka opcja że nikt nie maże po 
tablicy bo to się dość często zdarzało a na 
notesie zajęć tylko tak się dało 
- wyrozumiałość niektórych nauczycieli – 3 
uczniów 
- proponowałabym udoskonalić w nauczaniu 
zdalnym to, abyśmy uczyli się tylko na jednej 
aplikacji np. Teams, a nie dodatkowo na 
moodle, czy jakiś tablicach. 
- 30 minutowe lekcje 
- Powinien być na zdalnym osobny plan 
lekcji. Nauczyciele prowadzą lekcje ok. 35 
min (oprócz pani od matematyki, która się 
trzyma 45 min), przez co przerwy są strasznie 
długie. Gdyby tak skrócić lekcje (jak to ma 
miejsce w rzeczywistości), a w konsekwencji 
skrócić i przerwy to kończylibyśmy lekcje 
wcześniej i mięlibyśmy więcej popołudnia dla 
siebie i rodziny, a nie marnować czas 
czekając na lekcję, np. taką sytuację miałem 
w środy, że między polskim, a ostatnią religią 
miałem 50 min przerwy. 
- Zostać na aplikacji teams 
- Mniej naciskania więcej zrozumienia. 
- przejście na nauczanie stacjonarne 



17 
 

- Więcej aktywności uczniów na lekcjach, gry 
które pomagają uczyć się i zapamiętywać 
różne tematy, dodatkowe plusy za zgłaszanie 
się uczniów przez co więcej dzieci będzie 
aktywnych 
- mniej filmów i więcej tłumaczenia 
- Lepsze połączenie z Internetem 
Internet w szkole, często nauczyciela zacinało 
podczas lekcji on-line 
- mniej notatek do przepisania a więcej 
filmików edukacyjnych 
- może np. możliwość sprawdzenia czy uczeń 
nie ściąga z Internetu chodź, nie mam na razie 
pomysłu jak to sprawdzić 
- Internet pani od polskiego ponieważ często 
skarżyła się że kogoś nie widzi na kamerce a 
wszyscy oprócz niej tą osobę widzieli a i nie 
powinno być lekcji na modle 
- Współprace z nauczycielami 
- Może troszkę lepsze tłumaczenie zadań 
- Żeby nauczyciele nie dawali minusów za np. 
raz zepsuty albo zacięty mikrofon 
- W zdalnym nauczaniu powinna być tylko 
jedna platforma moodle albo teams. 
- Mniej zadań do wysyłania więcej rozmów 
z nauczycielem 
- nauczanie zdalne nie jest wg mnie dobrą 
formą nauki dla dzieci w moim wieku 
- mniej zadawania zadań domowych więcej 
przerabiania materiałów lekcji 
- System, który sprawdza, czy uczniowie mają 
naprawdę problem z mikrofonem/kamerą 
- zmniejszyć czas przebywania przed 
komputerem 
- Skrócić czas przed ekranem, który psuje 
wzrok i bardzo męczy organizm 
- krótsze lekcje 
- * udostępnianie ciekawych filmów - 
krótkich, zwięzłych i na temat * przed 
sprawdzianem wysyłanie kolorowych ' ściąg', 
np. w formie map myśli ( coś do czego 
uczniom chciałoby się zajrzeć) * 
informowanie o tym, że dane kółko nie 
odbędzie się * w miarę możliwości 
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punktualność nauczycieli na kółka 
zainteresowań * zrozumienie dla uczniów i 
nauczycieli 
- Lepszy kontakt nauczyciela z uczniami, 
stanowcze i jasne określanie czy odbędzie się 
lekcja na platformie Teams- na żywo, czy w 
formie pracy samodzielnej. Sprawdziany w 
formie odpowiedzi abc. 
- Od czasu do czasu włączanie kamerek, aby 
porozmawiać widząc swoje twarze (np 
godziny wychowawcze) ponieważ wtedy 
łatwiej poprowadzić dyskusję 
- jakość Internetu niektórych nauczycieli, 
większa ilość czasu na sprawdziany i 
kartkówki 
- Rozpoczynanie i zakańczanie zajęć w 
ustalonym czasie. 
regularne informacje od nauczyciela że np. 
nie ma lekcji - doinformowanie nauczycieli w 
obsłudze teams i ogólnie komputera 

 

Opinie wyrażone przez uczniów nie są jednoznaczne, można jednak zauważyć w nich pewne 
podobieństwa. Uczniowie przede wszystkim wskazują, że chcieliby utrzymać lepszy kontakt 
z nauczycielem, uzyskać informacje co do terminu i czasu trwania zajęć, otrzymywać mniej 
prac domowych. Jest to wyraźne wskazanie, że  nauczanie zdalne wymaga nieco innego 
podejścia  ze strony nauczyciela, a mianowicie ustalenia reguł kształcenia na odległość  
uwzględniając potrzeby tak uczniów jak i nauczycieli. 

15. Jakie są twoje odczucia po zakończeniu nauczania zdalnego? 

Na zawarte pytanie odpowiedziało 87 uczniów. 

Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi znalazły się:  

Opinie uczniów 
Aspekt pozytywny Aspekt negatywny 

- Cieszę się powrotem do stacjonarnego 
chodzenia 
cieszę się, ale z niektórych przedmiotów na 
zdalnym nie nauczyłam się kompletnie nic i 
boję się teraz jak to będzie z ocenami 
ahahaha 
- Lepiej w szkole 
- Cieszę się ze mogę wrócić do szkoły 

- Dość dziwne, bo nawet po tym zrobiłam się 
trochę leniwa, 
- Zrobiłam się leniwa, cofnęłam się w 
rozwoju, ograniczyłam zasób słów. 
- jest to wygodniejsza, lecz trudniejsza forma 
nauki 
- Nic nie umiem :) 
- Nie umiem opisać 
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- Normalne 
- Cieszę się, że wróciliśmy do szkoły. 
- Było ok, ale mogło być lepiej. 
- Bardzo się cieszę, że już się skończyło 
- Dobrze, że wracamy do szkoły. Nigdy nie 
lubiłem nauczania zdalnego. 
- Nawet spoko 
- Odczucia bardzo dobre i dobre – 10 
uczniów 
- Zadowolenie z powrotu do szkoły – 12 
uczniów 
- radość z powrotu do szkoły, bo mogę się 
spotkać z koleżankami i kolegami z klasy 
- Cieszę się, że wróciliśmy do szkoły, bo 
zobaczę koleżanki i kolegów i nauczycieli 
- cieszę się, że w końcu dobiegło to końca 
- na pewno radość, ale też niepokój 
szczególnie przy notatkach, ponieważ 
nauczyciele je sprawdzają w pierwszy dzień i 
mieliśmy z polskiego w 3 pierwsze dni nauki 
stacjonarnej zadanie klasowe, pytanie, 
kartkówkę, powinny być dwa tygodnie luzu 
bez jedynek by uczniowie mogli się 
przystosować do nauki stacjonarnej 
- radość 
- Szczęśliwe, bo nie spędzam tyle czasu 
przed komputerem 
- Nie było źle na nauczaniu zdalnym 
- zdalne nigdy nie zastąpią nauki w szkole 
- lepiej się czuję 
- ogólnie było dobrze. 
- Bardzo dobre. Dzięki zdalnemu nauczaniu 
Moje oceny się poprawiły na znacznie lepsze 
- Było trudno ale z drugiej strony zakończył 
się pewien okres i etap w moim życiu, który 
z pewnością zapamiętam do końca swojego 
życia. 
- Moje odczucia są bardzo dobre. Cieszę się, 
że zdalne nauczanie dobiegło już końca 
(mam nadzieję, że nie wróci) 
- cieszę się że wracamy do szkoły 
- Nauka zdalna jest łatwiejsza niż nauka w 
szkole stacjonarnej 
- Dobrze, że już się skończyło, brakowało mi 

- źle się czuje 
- Troszeczkę stresu 
- słabe, porostu nie umiałem się skupić na 
nauce 
- średnie 
- Chciałabym wrócić na nauczanie zdalne, 
ponieważ tam czułam się swobodniej. W 
szkole czuję się przytłoczona. 
myślę że moje odczucia są mieszane 
ponieważ dużo rzeczy które przerabialiśmy w 
czasie nauczania zdalnego obawiam się że nie 
opanowałem dobrze. Ale bardzo odczułem to 
że nie potrafię się odezwać do różnych ludzi 
oraz nie umiem się porozumiewać, ale to 
pewnie przez to że przez długi czas nie 
miałem kontaktu z rówieśnikami 
- Niepokojące 
- nie wiem 
- Czułem się zestresowany powrotem, 
ponieważ nie wszystko potrafiłem oraz 
zapamiętałem 
- nadrabianie tego czego nie zrobiłem lub się 
nie nauczyłem na zdalnym. było ciężko 
- Myślę, że za dużo czasu siedziałem/am 
przed komputerem 
- Na początku był stres, ale teraz normalnie. 
Przyzwyczaiłam się. 
- dziwne strasznie, ponieważ jestem 
przyzwyczajona do zdalnego 
- Czuje stres, i boję się nowych ocen 
- Nie wiem 
- Trudność z powrotem do normalnej szkoły 
- że już mogliśmy zostać do końca roku 
szkolnego w domu 
- Głównie stres, że nauczyciele będą na mnie 
naciskać 
- Nigdy więcej 
- mało umiem 
- Mogło być lepiej 
- Mogło by pozostać do końca roku szkolnego 
- Wole, żeby więcej było lekcji na moodlach. 
- stres powrotem do szkoły 
- Smutek i stres 
- trochę smutno 
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kontaktu z rówieśnikami. 
- Dobrze, że wróciliśmy do szkoły, ponieważ 
zbyt dużo czasu spędzaliśmy przed 
komputerem. 
- Wolę w szkole. 
 
 

 
 
 
 

 

 Analizując odpowiedzi uczniów, można zauważyć,  że ich odczucia miały zarówno 
zabarwienie pozytywne jaki negatywne. Z jednej strony wskazywali na radość z powodu 
powrotu do szkoły, spotkania z rówieśnikami i nauczycielami, jednak jako aspekt negatywny 
pojawiają się obawy związane z końcem nauki zdalnej, stresem związanym ze zmianą trybu 
życia, do którego uczniowie się już zaadaptowali. Część uczniów określa się jako zwolennicy 
nauczania zdalnego, nie wyrażając chęci powrotu do szkoły (Mogło by pozostać do końca 
roku szkolnego, Chciałabym wrócić na nauczanie zdalne, ponieważ tam czułam się 
swobodniej. W szkole czuję się przytłoczona). Odpowiedzi te podkreślają potrzebę 
indywidualizacji w kontaktach nauczyciel- uczeń niezależnie od typu nauczania. 

16. Czego obawiasz się po powrocie do szkoły? 

Na zawarte pytanie odpowiedziało 88 uczniów. Odpowiedzi niektórych uczniów na 
zamieszczone w ankiecie pytanie.  

Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi znalazły się:  

Opinie uczniów 
Aspekt pozytywny Aspekt negatywny 

- W sumie to niczego 
- Chyba niczego 
- Niczego, po prostu dobrze, że wracamy. 
- myślę, że niczego, jestem przygotowany 
- Raczej niczego – 16 uczniów 
- Ja osobiście nie obawiam się w sumie 
niczego :) 
- Obawiałem się dużo kartkówek i 
sprawdzianów, ale nauczyciele powiedzieli 
nam, że nie będzie bardzo dużego nacisku. 
 

- Obciążenia nauką 
- kontaktu z innymi ludźmi 
- Słabych ocen 
- Sprawdzianów 
 - Braku zrozumienia nauczyciela 
- Złych ocen i zaległości w materiale. 
- nacisku nauczycieli, że się nie uczyliśmy 
- Najbardziej obawiam się dużo 
sprawdzianów, kartkówek i pytań nauczyciela 
– 12 uczniów  
- Obawiam się, że nie dam rady pojąć 
nowego materiału. 
- Wszystkiego 
- Presji wywoływanej przez nauczycieli i 
sprawdzania zeszytów 
- Duża ilość sprawdzianów – 6 uczniów  
- Obawiam się, że nauczyciele nagle zaczną 
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pytać i sprawdzać wszystko, oraz że nie 
nadążę z materiałem 
wszystkiego 
- dużych wymagań od nauczycieli 
- odpowiedzi ustnych 
- fizyki, chemii, biologii, niemieckiego i 
języka polskiego 
- Po powrocie do szkoły obawiam się, że 
będą sprawdziany, kartkówki, pytania z 
całego roku szkolnego oraz sprawdzanie 
notatek, ponieważ nie każdy mógł pisać 
każdą notatkę i nie zawsze dało się ją 
nadrobić. Oraz teraz najbardziej obawiam się 
testu z religii.  
- Słabych ocen, częstego pytania nauczycieli, 
sprawdzianów i kartkówek 
- Obawiam się, że nauczyciele zaczną robić 
mnóstwo sprawdzianów 
- Złej współpracy z nauczycielami 
- Sprawdzania wiedzy, z działów które 
przerobiliśmy. 
- Problemów z ocenami i z tłumaczeniem 
problemów technicznych 
- Trudnego materiału do przerobienia 
- Złych ocen i braku notatek 
- sprawdzaniem zeszytów i zeszytów ćwiczeń 
i sprawdzaniu wiedzy z zdalnego 
- wywiadówek 
- nauczycieli 
- uwag 
- że pogorszę sobie oceny z przedmiotów. 
- Sprawdzania wiedzy z całego zdalnego 
nauczania, nawału kartkówek, prac 
pisemnych, nieprzyjaznego podejścia 
niektórych nauczycieli. 
- krótkiego czasu na przystosowanie się i 
poprawę ocen 
- dużej ilości nadrabiania materiałów 
- braków w wiadomościach 
- Luk w wiedzy 
- dużo zadań domowych 
- testy sprawdzające wiedze itp. 
- Nadrabianie całego roku 
- sprawdzania notatek, ćwiczeń itd., robienia 
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kartkówek i sprawdzianów z lekcji zdalnych, 
pytań na ocenę 
- Na początku tego, że będę miała problem z 
odnalezieniem się tam. 
- Braków w poszczególnych materiałach 
pytań z wcześniejszych lekcji 

 

W odpowiedziach na pytanie o obawy uczniów przeważają te dotyczące sprawdzania efektów 

edukacji zdalnej w postaci odpytywania i sprawdzianów. Uczniowie obawiali się, że będą 

musieli wykazać się zdobytą wiedzą lub, że będą zmuszeni nadrabiać wiadomości z okresu 

nauki zdalnej. Część uczniów bała się także pogorszenia ocen, a także nadmiernego 

obciążenia zadaniami domowymi. 

 

I.2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród                   

rodziców uczniów klas I – III 
 

W badaniu wzięło udział 94 rodziców. Ankieta była anonimowa, przeprowadzona on-line i 

składała się z 16 pytań. W każdym pytaniu odpowiedziało 94 rodziców czyli 100%. 

 

Pytanie 1. Proszę wybrać określenie, które najlepiej określa Pana/Pani stosunek do nauczania 

zdalnego. 

 

a) jestem raczej 

zadowolony  
52 

 

 

b) jestem raczej 

niezadowolony 

  

19 
 

 c) jestem bardzo zadowolony 12 
 

 

d) jestem bardzo 

niezadowolony 
7 

 

 
Inne 4 
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Jestem bardzo zadowolony udzieliło 12 rodziców czyli  12,77 % - raczej zadowolony 52 

(55, 32%) – raczej niezadowolony 19 ( 20,21 %) – bardzo niezadowolony 7 (7,44%) – inne 4 

( 4,25%).  

 

Pytanie 2. Z jakiego sprzętu korzystało Pana/Pani dziecko w czasie nauczania zdalnego? 

a) laptop 59  
 

 b) komputer 22  

 c) telefon 14  

 d) tablet 16  

 
e) sprzęt wypożyczony przez 
szkołę                                                                         

3 
  

W tym pytaniu odpowiedzieli rodzice następująco: 

W czasie nauczania zdalnego 

Laptop- 59 (67,77%)  

22 ( 23,40 %) dzieci korzystało z komputera. 

Telefon – 14 ( 14,90 %) 

Tablet – 16 ( 17,02%) 

Sprzęt wypożyczony przez szkołę – 3 (3,1%) 

Pytanie 3.Czy podczas realizowania zdalnego nauczania dziecko było w stanie samodzielnie 

pracować nad treściami przekazywanymi od nauczycieli? 

   

a) Często pracowało samodzielnie   48 

b) Tak, zawsze pracowało samodzielnie   32 

c) Często nie pracowało samodzielnie    11 

d) Nie, zawsze potrzebowało pomocy     3 
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  32 ( 34,02%) rodziców odpowiedziało, że dziecko pracowało samodzielnie, 48            

( 51%) – często pracowało samodzielnie, 11 (12%) – często nie pracowało samodzielnie, 3 

(3,19%)-rodziców twierdzi, że zawsze potrzebowało pomocy.  

Pytanie 4. Które przedmioty sprawiały Pana/Pani dziecku trudność w samodzielnej nauce? 

a) żaden z przedmiotów 47 

b) edukacja polonistyczna 14 

c) edukacja matematyczna 13 

d)  język angielski 13 

e) wychowanie fizyczne 3 

f) edukacja muzyczna 2 

g) edukacja plastyczna 1 

h) edukacja informatyczna 1 

i) edukacja techniczna 0 

j)  edukacja przyrodnicza 0 

k)  edukacja społeczna 0 

l)  religia 0 

 Rodzice uczniów klas I –III nie wskazali na żaden z przedmiotów jako sprawiający 

jakiekolwiek trudności 47 (50%), jeśli chodzi o edukację polonistyczną  14 (14,90%) 

rodziców udzieliło odpowiedzi ,że ich dziecko miało problemy z tym przedmiotem.  

Następnymi przedmiotami okazały się edukacja matematyczna 13( 13,82%) i język angielski 

13 (13,82%). Mniej trudności sprawiło uczniom wychowanie fizyczne 3(3,19%) oraz 

edukacja muzyczna 2 ( 2,12%), edukacja plastyczna 1 ( 1,06%) edukacja informatyczna 1 

(1,06%). Pozostałe przedmioty nie sprawiły uczniom trudności. 

Pytanie 5. Dlaczego Pana/Pani zdaniem dziecko miało problem z nauką wskazanych powyżej 
przedmiotów? 



25 
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W  tym pytaniu najczęściej padały odpowiedzi ze strony rodziców, że duży problem 
stanowił chaos występujący podczas zdalnego nauczania, także brak bezpośredniego kontaktu 
z nauczycielem i możliwości wytłumaczenia zadań oraz słaba jakość dźwięku i obrazu. 

Pytanie 6. Jakiej pomocy w nauce potrzebowało dziecko? 

W tym pytaniu padały różne odpowiedzi ale najwięcej dziecko potrzebowało pomocy 

przy zalogowaniu się na platformę, przy wytłumaczeniu zadań oraz pomoc przy 

rozwiązywaniu zadań.  

Pytanie 7. W toku nauczania zdalnego Pana/Pani dziecko: 

a) Korzystało z pomocy rodziców    78  

b) Korzystało z pomocy rodzeństwa 17 

c) Korzystało z pomocy nauczyciela prowadzącego 11 

d) Korzystało z pomocy innych członków rodziny  9 

e) Nie radziło sobie i nie korzystało z niczyjej pomocy  2 

f) Korzystało z pomocy nauczyciela wspomagającego 1 

 
78 (83%) rodziców odpowiedziało , że dziecko korzystało z ich pomocy, 17 (18,10%) -

korzystało z pomocy rodzeństwa, 11(11,70%) – pomoc była udzielana przez nauczyciela 

prowadzącego ,9 (18,10%)- pomagali inni członkowie rodziny , 2 (2,12%) – nie radziło sobie 

i nie korzystało z niczyjej pomocy, 1 (1,06%) – pomagał nauczyciel wspomagający 
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Pytanie 8. Jaka była ilość czasu poświęcanego przez dziecko na naukę w ciągu dnia? 

a) W sam raz    73 
b) Zbyt mała    13 
c) Zbyt duża     8 

 

 
w sam raz 73 (77,65%) 
Zbyt mała 13 (13,82%)  
Zbyt duża 8 (8,5%) 

 

 
Pytanie 9. Jakie trudności występowały u Pana/Pani dziecka w trakcie nauki zdalnej? 

a) Problemy z koncentracją   28 
b) Nie zauważyłem/ łam żadnych trudności   19 
c) Problemy z transferem      17 
d) Odczuwanie zmęczenia związanego z nauką dziecka w domu   10  
e) Problemy z logowaniem    7  
f) Motywowanie dziecka do nauczania zdalnego   6 
g) Brak możliwości bezpośredniego kontaktu z nauczycielem   5 
h) Konieczność korzystania ze sprzętu przez innych członków rodziny   2 
i) Brak dostępu do sprzętu elektronicznego    0 

 

Najwięcej rodziców-  28 (29,80%) udzieliło odpowiedzi, że u dziecka występowały trudności 
z koncentracją, potem 19 (20,21%)- nie zauważyłem/łam żadnych trudności, 17 (18,08%)- 
problemy z transferem, 10 (10,63%) odczuwanie zmęczenia związanego z nauką dziecka w 
domu,7 ( 7,44%) – występowały problemy z logowaniem ,  6 ( 6,4%)- motywowanie dziecka 
do nauczania zdalnego , 5 (5,31%) -brak możliwości bezpośredniego kontaktu z 
nauczycielem, 2 (2,12%)  -konieczność korzystania ze sprzętu przez innych członków 
rodziny, 0- brak dostępu do sprzętu elektronicznego.   

Pytanie 10. Proszę wybrać, czego Pana/Pani zdaniem brakowało dziecku najbardziej podczas 
edukacji zdalnej. 

a) kontaktu z koleżankami/ kolegami ze szkoły   77 
b) lekcji w szkole     47 
c) kontaktu z nauczycielami    37 
d) po prostu szkoły     34 
e) uprawiania sportu    22 
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f) wyjścia na spacer/ rolki/ deskorolkę/ rower    18 
g) rozwijania pasji/ zainteresowań  17 
h) kontakty z innymi znajomymi  spoza szkoły  9 
i) kontaktu z rodziną spoza domu   7 

Podczas zdalnego nauczania najwięcej brakowało dziecku - kontaktu z koleżankami/ 
kolegami ze szkoły – takiej odpowiedzi udzieliło 77 (82%) rodziców, 47 (50%) – lekcji w 
szkole, 37(39,40%)- kontaktu z nauczycielami, 34 (36,20%) – po prostu szkoły ,22 (23,40%) -
uprawiania sportu , 18 (19,14%) wyjścia na spacer/ rolki/ deskorolkę/ rower, 17 (19%)- 
rozwijania pasji/ zainteresowań, , 9 (9,6%) -kontaktu ze znajomymi spoza szkoły, 7 (7,44%)- 
kontaktu z rodziną spoza domu. 

 

Pytanie 11. Zajęcia online oraz materiały do lekcji otrzymywane przez dzieci były: 

Skala oceny : 1 ,2, 3, 4, 5, 6 

a) napisane w sposób zrozumiały dla dziecka  
1- 0 
2- 1,1% 
3- 2,1% 
4-  8,5% 
5- 28, 7% 
6-  59,6 % 

 
b) atrakcyjne pod względem treści 
         1- 0 
         2- 2,1 % 
         3- 4,3%  
         4- 14,9% 
         5-  33% 
         6 – 45,7% 
 
c) atrakcyjne pod względem graficznym 
          1- 0 
          2- 1,1% 
          3- 6,4% 
          4- 13,8% 
          5- 35,1 % 
          6- 43,6 % 
 
d) możliwe do zrobienia przez dziecko w krótkim czasie 
           1- 1,1% 
           2- 1,1,% 
           3- 5,3% 
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           4- 22,3% 
           5- 31,9 % 
           6- 38,3% 
 
             

Pytanie 12. Czy Pana/Pani dziecko mogło liczyć w razie trudności na pomoc/wskazówki ze 
strony nauczycieli/wychowawcy? 

 Tak  82  

 
rzadko 11 

 

 
wcale 1 

 

Tak- 82 (87%) 
Rzadko- 11( 12%) 
wcale- 1 ( 1%) 

 

Pytanie 13. Proszę zaznaczyć, czy w trakcie nauki zdalnej odczuwał Pan/Pani potrzebę 
kontaktu z 

 wychowawcą 73  

 
nauczycielem 18 

 

 
dyrektorem 1 

 

 
pedagogiem 3 

 

 
psychologiem 5 

 

 
specjalistą 4 

 

73 (77,65%) rodziców zaznaczyło odpowiedź, że podczas nauki zdalnej odczuwało 
potrzebę kontaktu z wychowawcą, 18 (19,14%) – z nauczycielem, 1 (1%) – z dyrektorem, 3 
( 3,19%) z pedagogiem, 5 ( 5,3%) – z psychologiem, 4 (4,2%) – ze specjalistą.  
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Pytanie 14. W jaki sposób Pani/Pana zdaniem zdalne nauczanie wpływa na rozwój 
emocjonalny dziecka? 

Źle – 65 ( 69%) 
Nie mam zdania – 19 ( 20%) 
Dobrze – 5 ( 5%) 
Inne – 5 ( 5%) 

Znacząca większość rodziców  (69%) negatywnie odbiera wpływ nauczanie na odległość na 
zdrowie  emocjonalne ich dziecka, a dobrze zaledwie 5 % ankietowanych, 19% nie ma  
zdania w tej kwestii. 

Pytanie 15. Czy zdalne nauczanie w naszej szkole spełniało Pani/Pana oczekiwania? 

 

 

tak 64  

nie 16 
 

Inne 14 
 

Tak – 64 ( 68 %) 
Nie – 16 ( 17%) 
Inne – 14 ( 15%) 

Rodzice zdecydowanie ocenili sposób prowadzenia kształcenia zdalnego w naszej szkole jako 

zgodny z ich oczekiwaniami (68%). 

Pytanie 16. Uczniem, której klasy jest Pana/Pani dziecko? 

1   28 
 
2   35 
 
3   31 
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Klasa 1- 28 ( 30%) 
Klasa 2 – 35 ( 37%) 
klasa 3- 31 ( 33%) 

 

WNIOSKI: 

• Rozpatrując zadowolenie ze zdalnych lekcji, uczniowie niemal po równo podzielili się na 
grupy zadowolonych i niezadowolonych. Należy to jednak interpretować pozytywnie, z 
potencjałem na dalszy wzrost, gdyż najczęściej wybieraną odpowiedzią – była umiarkowana 
satysfakcja. 

• Poziom biegłości cyfrowej należy ocenić dobrze, gdyż ponad połowa nie potrzebuje pomocy 
przy używaniu narzędzi do zdalnego nauczania lub potrzebuje jej rzadko. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż są uczniowie, którzy potrzebują pomocy często lub zawsze. 

• Uczniowie wskazują, iż zajęcia zdalne nie są dla nich dobrą alternatywą w porównaniu do 
lekcji prowadzonych w szkole, co dobitnie pokazuje rozkład odpowiedzi.  

• Jeszcze bardziej jednoznaczne są wyniki, w którym uczniowie wskazali, iż lepiej uczy im 
się w szkole niż w domu. 

• Biorąc pod uwagę powyższe, należy powiedzieć, iż dla uczniów szkoła jest najlepszym 
miejscem do nauki.  

• Uczniowie w większym stopniu są zadowoleni z możliwości zadawania pytań 
nauczycielowi oraz z warunków do nauki w domu.  

• Duża grupa badanych wskazała trudności z możliwością wysyłania zadań domowych, jako 
negatywnie wpływającą na ich zadowolenie. Może to łączyć się z niewystarczającą 
umiejętnością do korzystania z aplikacji i programów. 

• Uczniowie wskazali problemy techniczne z Internetem i komputerem.  

• Według odpowiedzi uczniów, zdalne nauczanie miało najlepszy wpływ na ich oceny. Jest to 
zapewne spowodowane koniecznością wypracowania przez nauczycieli nowego podejścia do 
oceniania pracy i wiedzy ich podopiecznych, co spowodowało bardziej „liberalne” podejście. 

• Warto wskazać, że zdalne nauczanie w oczach uczniów nie miało dużego wpływu na 
poprawę ich kontaktów z rodziną. Z drugiej strony, mocno ucierpiały kontakty z 
rówieśnikami ze szkoły. 

• Znacząco negatywny wpływ zdalne nauczanie wywarło na ilości czasu wolnego. Mogło być 
to wywołane niewystarczającą umiejętnością planowania własnej pracy, jak i dużo większą 
koniecznością  pracy własnej ucznia. 
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Problemy i spostrzeżenia związane z edukacją zdalną: 

 Uczniom najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu zarówno z rówieśnikami, jak i 
nauczycielami; 

 Uczniowie wskazują na problemy związane z brakiem lub ograniczonym kontaktem z 
nauczycielami; 

 Uczniowie wskazują, że do prawidłowej realizacji edukacji zdalnej brakuje im dostępu 
do odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania i szybkiego łącza 
internetowego; 

 Przeszkodą w zdalnej edukacji okazały się również trudności uczniów w 
samodzielnym uczeniu się; 

 Część ankietowanych zwróciła również uwagę na sferę emocjonalną uczniów, lękiem 
oraz obawami; niestety nie zawsze z dobrymi emocjami; 

 

REKOMENDACJE: 

 Warto wprowadzić jedną platformę edukacyjną w szkole; 
 Określić jednolite dla wszystkich standardy nauczania zdalnego; 
 Zwracać uwagę, by wysyłane przez nauczyciela materiały online czemuś służyły; 

należy pamiętać o omówieniu, skomentowaniu i wspólnym przedyskutowaniu 
wykonanych przez uczniów prac;  

 Należy indywidualizować pracę z uczniem, dostosować ją do potrzeb i możliwości 
każdego, w tym do osób z niepełnosprawnościami, ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, będących w szczególnych sytuacjach życiowych; 

 Rozwijać relacje poprzez częsty kontakt i rozmowy online, pamiętając, że nasi 
uczniowie potrzebują bezpośredniego kontaktu zarówno z rówieśnikami jak i 
nauczycielami;  

 Doposażyć szkołę w potrzebny sprzęt komputerowy oraz oprogramowania 
niezbędne do pracy online; organizowaniu konsultacji indywidualnych, w tym 
dodatkowych warsztatów dla uczniów na temat samodzielnego uczenia się; 

 Wprowadzić na potrzeby edukacji zdalnej inne zasady oceniania i sprawdzania wiedzy 
oraz umiejętności uczniów;  

 Doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie pracy zdalnej i posługiwania się 
nowoczesnym sprzętem i  programami edukacyjnymi. 

 
 
I.3.Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców  klas 4-8 

 

Ankieta była anonimowa, przeprowadzona on-line i składała się z 12 pytań.  

 

1.Proszę zaznaczyć klasę, do której chodzi Pani/Pana dziecko 

4 52  
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5 39  

6 46  

7 48  

8 37  

 

2. Z jakiego sprzętu korzystało Pani/Pana dziecko podczas nauki zdalnej: 

laptop 162 (56%)  

telefon  53 (18%) 

komputer  46 (16%) 

tablet 23 ( 8%)  

sprzętu wypożyczonego przez szkołę 6 (2%) 

Zapytaliśmy rodziców o narzędzia do nauki online, z których mogą korzystać ich dzieci 

Większość dzieci (56%) korzysta podczas lekcji online z laptopa. Telefon  wykorzystuje 

około 18% uczniów. Natomiast 6 rodziców zaznaczyło, że ich dziecko korzystało ze sprzętu 

wypożyczonego przez szkołę.  

 

3. Co sądzi Pan/Pani na temat zdalnego nauczania? 

Trudno było uczyć się w ten sposób mojemu dziecku  150 (67%) 

Uważam, że to bardzo dobra forma nauki dla mojego dziecka  33 (14%) 

Oceny były nieadekwatne do umiejętności mojego dziecka  7 (3%)  

Inne 32 (14%)  

Najwięcej rodziców (67%)uznaje, że ich dziecko gorzej sobie radzi z nauką w trybie 

zdalnym w porównaniu do tradycyjnego. Tylko 14 % rodziców przyznało, że  to bardzo 

dobra forma nauki.  

 

4.Jaka forma pracy w nauczaniu zdalnym odpowiadała Pani/Pana dziecku najbardziej 

Lekcje online na żywo np. Teams 195  (87%) 

Filmy/linki przesyłane przez nauczyciela 35 

Interaktywne gry i zabawy dydaktyczne weryfikujące poziom wiedzy mojego dziecka 33 

Lekcje na platformie Moodle  26  

Praca z podręcznikiem i instrukcją 16  

Inne 3  

Przeważająca większość rodziców starszych uczniów (około 87%) informuje, że najbardziej 

odpowiadały dzieciom lekcje na żywo.   
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5.Kiedy Pani/Pana dziecko pracowało w domu to: 

Brakowało mu kontaktu z rówieśnikami 136 (61%) 

Brakowało mu kontaktu z nauczycielami 93  (41%) 

Brakowało mu możliwości wyjścia z domu 86    (38,7% )   

Miało problemy z koncentracją 81  (36%) 

Miało problemy z planowaniem codziennej nauki 71   

Często potrzebowało mojej pomocy lub innych członków rodziny 68  

Stresowało się wystąpieniem online 65 

Doskonale planowało swoją codzienną naukę 43  

Inne 3  

Z przeprowadzonej analizy ankiet wynika, że najbardziej brakowało uczniom kontaktu z 

rówieśnikami (61%) i nauczycielami (41%). 38,7% rodziców uważa, że ich dziecku 

brakowało wyjścia z domu , 36% rodziców zgłosiło, że ich dziecko miało problemy z 

koncentracją i planowaniem codziennej nauki. 

 

6.Jak ocenia Pani/Pan obciążenie nauką zdalną swojego dziecka 

odpowiednie 77 34% 

zdecydowanie za duże 64 

nie mam zdania 36  

niewystarczające 30  

tyle samo co w szkole   15  

 

Tutaj zdania ankietowanych rodziców były podzielone. 34% rodziców odpowiedziało, że 

obciążenie nauką było odpowiednie. 28% stwierdziło, że zdecydowanie za duże. 

Niewystarczające obciążenie zgłosiło 13% rodziców.  36 (16%) osób nie miało zdania na ten 

temat.  

 

7.Na jakie problemy najczęściej napotykało Pani/Pana dziecko w czasie nauki zdalnej 

Problemy techniczne związane z Internetem  133 ( 59,9%) 

Problemy ze zrozumieniem nowego materiału 92  (41,4%)   

Nieumiejętność samodzielnej pracy (planowania i znajomości różnych metod  

uczenia się) 49  
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Problemy z dostępem do wysłanych materiałów (brak odpowiednich programów,  

drukarki) 41 

Brak informacji zwrotnej od nauczyciela dotycząca oceniania 38  

Trudności w komunikacji z nauczycielem podczas zajęć (brak mikrofonu, kamerki) 26  

Problemy z obsługą komputera 22  

Nie miało żadnych problemów 19  

Problemy związane z dostępem do komputera  12  

Inne 5  

Na pytanie, na jakie trudności napotykali rodzice podczas zdalnego nauczania, najczęstsze 

wypowiedzi respondentów to: problemy techniczne związane z Internetem ( 59,9%) oraz 

problemy ze zrozumieniem nowego materiału (41,4%)  Część rodziców borykała się z 

dostępnością sprzętu – nie będąc w stanie zapewnić każdemu dziecku urządzenia do nauki 

online. Sprzęt był w tych rodzinach współdzielony. Tylko 19 osób (8,5%) zgłosiło, że 

dziecko nie miało żadnych problemów.  

 

8.Co sprawiało najwięcej trudności w organizacji nauki zdalnej dla Pani/Pana dziecka: 

zmotywowanie się do działania 102  (45,9%) 

presja czasu 70 

systematyczne, samodzielne planowanie nauki 67  

brak informacji od nauczyciela o sposobie prowadzenia zajęć(Teams lub Moodle) 39  

wykonywanie poszczególnych zadań 32  

duża ilość zadań do odesłania 40  

hałasy w domu 35  

nauka zdalna nie sprawiała mojemu dziecku żadnych trudności 24  

wczesne wstawanie na pierwsze lekcje 12  

Inne 4   

Według rodziców głównym problem było zmotywowanie dzieci do nauki (45,9%), presja 

czasu oraz systematyczne, samodzielne planowanie nauki.  24 osoby zgłosiło, że nauka zdalna 

nie sprawiała ich dziecku żadnych trudności.  

 

9.Jeśli Pani/Pana dziecko nie rozumiało nowych treści podczas lekcji online: 

Zgłaszało Państwu ten problem 105 (47%)  

Samodzielnie analizowało nowe treści 40  

Konsultowało z nauczycielem prowadzącym lekcje 26  
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Korzystało z pomocy innych osób 25 

Prosiło o pomoc kolegę lub koleżankę 19  

  

Inne 7  

W tym pytaniu  47% rodziców odpowiedziało, że ich dziecko zgłaszało im problem, jeśli 

nie rozumiało nowych treści podczas lekcji. 18 % samodzielnie analizowało nowe treści, 

a 11% konsultowało z nauczycielem prowadzącym lekcje. Dzieci prosiły również  o 

pomoc koleżankę, kolegę (8%) lub korzystało z pomocy innych osób (11%).  

 

10.Czy Pani/Pana dziecko zwracało się do nauczyciela o pomoc w przypadku: 

Trudności w wysyłaniu zadania  

tak 49% 
nie 20,3% 
czasami 30,6% 
 

Problemów ze sprzętem  

tak 41,4% 
nie 30 % 
czasami 28,4% 
 

Innych trudności ankietowanych   

nie 41% 
tak  25,7% 
czasami 32,9% 
 

 

11.Czy Pani/Pana dziecko otrzymywało pomoc od nauczyciela w przypadku: 

Trudności w wysyłaniu zadań 

tak 64,9% 
nie 18,9% 
czasami 16,2% 
 

Problemów ze sprzętem 

tak 40,5% 
nie 37,8% 
czasami 21,6% 
 

Innych trudności 

tak  37,8% 
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nie 35,6 % 
czasami 26,6% 
 
Rodzice w większości przyznają, że ich dzieci otrzymywały pomoc od nauczycieli w 
przypadku trudności z wysyłaniem zadań domowych, trudności technicznych lub innych. 
 

12.Co Pani/Pan proponuje udoskonalić w zdalnym nauczaniu w naszej szkole? 

Wśród odpowiedzi znalazły się: 

- zdecydowanie zastąpić zajęcia na Moodle lekcjami na żywo w Teams, 

- większa dostępność do nauczyciela, kontaktu z nim i pomocy w razie nie zrozumienia tematu 
lekcji, 

- trzymać się wyznaczonego planu lekcji. Wcześniej informować o zmianach w planie. 
Większa wyrozumiałość nauczycieli do uczniów zwłaszcza dostosowania wymagań do sytuacji 
w której są uczniowie i rodzice, 

- przede wszystkim wrażliwość nauczycieli na stres dziecka odpowiadającego przez kamerkę 
oraz poprawkę na to, że jakość połączenia lub sprzęt może zawieść, 

- lepszy Internet, 

- lepsza komunikacja miedzy uczniem nauczycielem, 

- odsyłanie sprawdzianów i kartkówek aby dziecko mogło zobaczyć co zle zrobiło. Mniej 
zadań do domu, 

- większe zaangażowanie dzieci w trakcie lekcji. Mniej form wykładowych uczenia, a więcej 
interaktywnych. 

W ostatnim pytaniu rodzice zostali poproszeni o podanie propozycji, jak udoskonalić naukę 
zdalną w naszej szkole. Wśród wypowiedzi rodziców wyróżnia się potrzeba  wizualnego 
kontaktu z nauczycielem. Zdecydowana większość rodziców biorących udział w 
badaniu odpowiedziała, że  wszystkie lekcje powinny odbywać się  na Teams, a platforma 
Moodle powinna spełniać rolę dodatkową (filmy, publikacje, treści do przepisania do zeszytu 
itd). Jedynie w awaryjnych sytuacjach korzystać z platformy Moodle.  

 

Wnioski: 

1. Rodzice oświadczyli, że ich dzieci dysponowały  różnym sprzętem w czasie nauki 

zdalnej. Większość uczniów korzysta z laptopa (56%). Niektórzy uczniowie używają 

komputera (16%) Część dzieci łączy się za pomocą telefonu (18%).  

2. 47% rodziców odpowiedziało, że ich dziecko zgłaszało im problem, jeśli nie 
rozumiało nowych treści podczas lekcji. 
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3. Zdaniem  rodziców nauczyciele w naszej szkole realizują nauczanie zdalne poprzez 
prowadzenie lekcji   na   platformie   MS Teams (87%) 

4. Ankietowani  wymieniali  problemy  ze  zrozumieniem nowych treści jako przeszkodę 
w nauczaniu zdalnym. 

5. Na pytanie o wady zdalnego nauczania rodzice wskazali m. in. na:  problemy z 
Internetem, brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i innymi uczniami, brak 
motywacji do nauki dziecka w domu.  

6. Opinie na temat ilości pracy są zbliżone w przypadku uczniów i rodziców, i 
podzielone mniej więcej po połowie. Należy wobec tego przemyśleć ilość zadawanych 
prac zadań i dostosować ją do możliwości uczniów i ogólnego obciążenia pracą.  

7. Przeszkodą w zdalnej edukacji okazały się również trudności uczniów w 
samodzielnym uczeniu się.  

8. Komunikacja między rodzicami, uczniami i nauczycielami przebiega sprawnie, o 
czym świadczą odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości kontaktu. Większość 
rodziców zgłosiło, że dzieci nie miały problemów z kontaktem z nauczycielem  

9. W przypadku kontynuacji zdalnego nauczania rodzice wskazali formy wsparcia jakich 
oczekiwaliby ze strony szkoły. Wśród wypowiedzi rodziców wyróżniają się: potrzeba  
wizualnego kontaktu z nauczycielem.  

10. Negatywne uwagi i sugestie dotyczące zdalnego nauczania ze strony rodziców 
pojawiły się sporadycznie i raczej nie są odzwierciedleniem ogólnej opinii na temat 
organizacji i przebiegu procesu. Jednakże należy dążyć do wyeliminowania 
wskazanych przez rodziców niedociągnięć. 

 
I.4. Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli klas 1-8 

 

W badaniu wzięło udział 53 nauczycieli. Ankieta była anonimowa, przeprowadzona on-line i 

składała się z 18 pytań.  

 

1.Zaznacz grupę nauczycieli, do której należysz. 

a) Nauczyciel 1 – 3 11  (21%) 

b) Nauczyciel 4 – 8 30   (57%)  

c) Nauczyciel wspomagający lub specjalista  12 (23%) 

 

2.Skąd prowadziła Pani/Pan zajęcia zdalne? 

a) Z domu 43 (81%)  

b) Ze szkoły 4 (8%)  

c) Częściowo z domu i częściowo ze szkoły  6 (11%) 

Większość nauczycieli prowadziła lekcje online z domu. (81%) 
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3.Z jakiego rodzaju sprzętu komputerowego korzystała Pani/ Pan podczas nauki zdalnej. 

a) Laptop 41 (55%)  

b) Komputer 11 (15%) 

c) Telefon 11 (15%)  

d) Sprzęt szkolny 7 (9%) 

e) Tablet 4 (5%)  

Nauczyciele w zdecydowanej większości - prowadząc nauczanie zdalne –korzystali z 
prywatnych urządzeń technicznych. Jako najczęściej używany sprzęt wskazali: laptop (55%), 
telefon (11%).  

 

4.Jeżeli w pracy zdalnej korzystała Pani/Pan z innych narzędzi niż Teams i Moodle, to proszę 
podać jakich? 

Do realizacji edukacji zdalnej  nauczyciele korzystali również z:  

- Kahoot Bamboozle Skribl Wordwall Learning apps Qr codes scanners 

-mail 

- Messenger  

- WhattApp 

-Platforma edukacyjna WordWall 

-tablica IDroo 

5.Z jakich zasobów korzystała Pani/ Pan podczas nauczania zdalnego? 

a) Zasoby YouTube 47   (88%)  

b) Materiały własne (cyfrowe i papierowe) 45    (84%) 

c) Podręcznik i zeszyty ćwiczeń  42    

d) Strony edukacyjne 40  

e) Strony i zasoby wydawnictw  30  

f) Karty pracy  29 

g) Strony udostępniane przez MEN 27  

Inne 3 

Większość uczących czerpała pomysły z zasobów YouTube (88%). Podczas nauczania 
zdalnego nauczyciele korzystali z  własnych zasobów w formie cyfrowej lub 
papierowej(84%), ze stron internetowych udostępnionych przez MEN (50%) oraz 
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wydawnictw i stron edukacyjnych (75%). Ankietowani korzystali również z podręczników i 
zeszytów ćwiczeń (79%).  

6.W jaki sposób wysyłała Pani/Pan materiały i zadania dla uczniów? 

a) Umieszczałam/em materiały na TEAMS 42 

b) Umieszczałam/em materiały na platformie MOODLE 37  

c) E-mail 23  

d) Facebook, Messenger, WhatApp, 17  

e) Odsyłałam/em uczniów do gotowych materiałów on-line 11  

Inne 2  

79% nauczycieli umieszczała materiały na  platformie Teams. 

 

7. Proszę wskazać z jakich form nauki korzystała Pani/ Pan w trakcie prowadzenia zajęć 
zdalnych i jak często? 

a) Zajęcia zdalne asynchroniczne – „nagrane” 

nigdy 67% 
sporadycznie 23% 
często 10% 
zawsze – 0% 
 

b) Zajęcia synchroniczne – „na żywo” 

zawsze 51,9% 
często 32,7 % 
sporadycznie 11,5% 
nigdy 3,8% 
 

c) Zadania do samodzielnego zrobienia w domu 
 
często 49,1% 
sporadycznie 41,5% 
zawsze 19 % 
nigdy 7,5% 
 
d) Zadania realizowane przez uczniów on- line np. na platformie Teams lub Moodle 
 
często 46,2 % 
sporadycznie 34,6% 
zawsze 17,3% 
nigdy 1,9% 
 
e) Materiały dydaktyczne przekazywanie droga mailowa lub przez dziennik elektroniczny 
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sporadycznie 37,7 % 
nigdy 32,1% 
często 22,6% 
zawsze 7,5 % 
 
f) Konsultacje indywidualne on-line z uczniem 
 
sporadycznie 43,4% 
często 37,7% 
nigdy 9,4% 
zawsze 9,4% 
 
g) Konsultacje z uczniem droga mailową 
 
sporadycznie 39,6 %  
często 34% 
nigdy 20,8% 
zawsze 5,7% 
 
h) Konsultacje z uczniem przy użyciu komunikatorów (np. Messenger) 
 
nigdy 40,4% 
sporadycznie 26,9 % 
często 21,2 %  
zawsze 11,5 % 
 
j) Testy/quizy/zadania sprawdzające 
 
często 54,7 % 
sporadycznie 28,3% 
nigdy 11,3% 
zawsze 5,7 % 
 
k) Platformy lub aplikacje udostępniane przez Men lub wydawnictwa 
 
sporadycznie 54,8% 
często 32,1 %  
nigdy 13,2% 
zawsze 1,9 %  
 
 
8.W jaki sposób udzielała Pani/Pan informacji zwrotnej? 

a) On-line po wykonaniu zadania 36  – 67% 

b) E-mail 35 - 66% 

c) E-dziennik 18  

d) Rozmowa telefoniczna 18  

e) Poprzez Messenger lub WhatsApp 16  
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Inne 5  

Nauczyciele udzielają informacji zwrotnej w formie komentarza ustnego – 67% oraz  
komentarzy pisemnych (e-mail- 66%) ankietowanych.  

 

9.Jaki sposób sprawdzania wiedzy uczniów stosowała Pani/ Pan? 

a) Prace pisemne odsyłane w wyznaczonym terminie (karty pracy, wypracowania, 
zadania domowe) 40    (75%) 

b)Odpowiedzi ustne podczas wideokonferencji 34 ( 75%) 

c) Rozmowy on-line z całą klasą 32  

d) Testy on-line 31 

e) Projekty 20  

Inne 7  

Oto jak przedstawiają się odpowiedzi nauczycieli w porządku malejącym. 

Prace pisemne odsyłane w wyznaczonym terminie (karty pracy, wypracowania, zadania 
domowe) - 75% 

Odpowiedzi ustne podczas wideokonferencji – - 75% 

Rozmowy on-line z całą klasą – 60% 

Testy on-line – 58% 

Projekty – 37% 

 

10. Jakie sposoby kontaktu z Rodzicami wykorzystywała Pani/Pan najczęściej 

a) Rozmowy telefoniczne 45    (84%)  

b) E-mail 32  (60%) 

c) Konsultacje na Teams 25  

d) Informacje w e-dzienniku 24  

e) Informacje przez Messenger lub WhatsApp  19 

f) Indywidualne spotkania w szkole 11  

g) Nie kontaktowałam/em się z rodzicami 1  

Inne 2  

Najczęściej nauczyciele kontaktowali się z rodzicami poprzez rozmowy telefoniczne 
(84%), e-mail (60%) oraz informacje w e-dzienniku (45%). Nauczyciele utrzymywali 
także po lekcjach kontakt z uczniami i rodzicami, jeżeli zachodziła taka potrzeba 
(konsultacje na Teams – 47%) 
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11.Czy uczniowie zgłaszali Pani/Panu problemy dotyczące kształcenia na odległość? 

Tak 38 (72%) 

Nie 15 (28%)  

Zdecydowanie uczniowie informowali nauczycieli o pojawiających się problemach z 
realizacją nauczania zdalnego, co świadczy również o zainteresowaniu nauczycieli 
problemami uczniów . 

 

12.Jeżeli uczniowie zgłaszali problemy dotyczące nauki zdalnej, to jakie? 

W rozmowach z nauczycielami uczniowie wskazali, że największymi barierami edukacji 
zdalnej są: 

-brak Internetu, 

-problemy ze sprzętem, 

-problemy z mikrofonem, 

-problemy z logowaniem, 

- problemy z wydrukowaniem kart pracy, 

- brak warunków do pracy w domu, 

- brak dobrego sprawnego sprzętu, 

-brak pomocy ze strony rodziców, 

- współkorzystanie ze sprzętu komputerowego z rodzeństwem, 

Można zatem stwierdzić, że szeroko pojęte problemy techniczne były głównym źródłem 
skarg wpływających ze strony uczniów, pojawiały się też sygnały o warunkach domowych 
niesprzyjających aktywnej pracy ucznia.  Pojawiały się też sygnały o braku wsparcia ze 
strony rodziców, co może równocześnie świadczyć o nieumiejętności organizacji pracy 
własnej przez ucznia w sytuacji gdy jest on pozbawiony nadzoru ze strony osoby dorosłej, 

 

13. W jaki sposób motywowała Pani/Pan uczniów do aktywności podczas pracy zdalnej? 

Odpowiedzi udzieliło 53 nauczycieli.  

W tym pytaniu nauczyciele mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.  

Nauczyciele motywowali uczniów głównie poprzez: 

- rozmowy, 

- ocena za aktywny udział w lekcji, 

- pochwały słowne, pisemne 
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- filmiki edukacyjne przygotowane przez psychologów,  

- tematyczne godziny wychowawcze np. "Jak pracować z podręcznikiem w domu" 

- gry, zabawy,  

- ciekawe materiały, 

- pochwały do rodziców i uczniów,  

- przygotowywanie przez chętnych uczniów fragmentów zajęć, prezentacji, 

- opracowywanie zadań do wykonania w formach zawierających element zabawy i rozrywki 
(quizy, gry edukacyjne online), 

- opracowywanie zadań dodatkowych na ocenę celujący.  

 

14.W jaki sposób oceniała Pani/Pan aktywność uczniów podczas nauki zdalnej? 

Wśród nauczycieli pojawiły się odpowiedzi: 

- na bieżąco podczas każdej lekcji., 

- plusy, minusy,  

- pochwały podczas lekcji, 

- pochwały do rodziców,  

- punkty na plus, 

15.Ile czasu poświęcała Pani/Pan tygodniowo na obowiązki służbowe związane z 
przygotowaniem do lekcji, przygotowaniem materiałów, wypełnianiem dokumentacji, 
planowaniem lekcji, sprawdzaniem zadań domowych itp.? 

a) Od 5 – 10 godzin  24 (45%)  

b) Powyżej 10 godzin 18 (34%) 

c) Od 2 – 5 godzin  9 (17%) 

d) Do 2 godzin   2 (4%)   

Przygotowanie zdalnych zajęć wymagało od nauczycieli poświęcenia o wiele więcej czasu 
niż podczas nauczania stacjonarnego. 45% nauczycieli poświęcało więcej niż 5 godzin na 
przygotowanie zadań, prezentacji, wyszukanie odpowiednich treści w Internecie, a także 
prowadzenie dokumentacji, planowanie lekcji i sprawdzanie zadań domowych.  Z 
przeprowadzonej analizy ankiet wynika, że 34 % nauczycieli pracowało powyżej 10  godzin 
dziennie. 

 

16.Co sprawiało Pani/Panu najwięcej problemów: 
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Najwięcej trudności w prowadzeniu edukacji zdalnej sprawiają badanym nauczycielom 
następujące kwestie: 

a) Sprawdzanie efektywności nauczania  32     (58%) 

b) Łącze internetowe 28 

c) Zaangażowanie uczniów   25 

d) Nawiązanie kontaktu ze wszystkimi uczniami   22  

e) Sprzęt komputerowy   14  

f) Umiejętność wykorzystania programów komputerowych    5   

d) Nic nie sprawiało mi problemów  4   

h) Utrzymanie dobrej relacji   1 

Inne 3  

W odpowiedzi na pytanie o problemy zdalnego nauczania nauczycie  wskazali na brak 
możliwości bezpośredniej obserwacji uczniów, brak bezpośredniego kontaktu z dziećmi oraz 
brak kontroli co do samodzielności wykonania zadań przez uczniów. Ponadto wiele 
problemów logistycznych związanych z dostępnością do sprzętu, materiałów, pomocy 
dydaktycznych, problemy z łączem internetowym.  

 

17.W przyszłości: 

a) Wolę realizować zajęcia w sposób tradycyjny 31 (58%) 

b) Forma nauczania zdalnego odpowiada mi  3     (6%)  

c) Mogę prowadzić zajęcia w dowolnej formie – zarówno zdalnie jak i stacjonarnie. Mogę  

łączyć obie formy. Nie ma to dla mnie znaczenia. 19     (36 %) 

Większość (58%) nauczycieli twierdzi, że woli realizować zajęcia w sposób tradycyjny.  

 

 18. Co proponuje Pani/Pan udoskonalić w zdalnym nauczaniu w naszej szkole? 

 
Na koniec ankiety zostało zadane nauczycielom pytanie, co ich zdaniem należałoby 
udoskonalić w zdalnym nauczaniu w naszej szkole .Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 53 
nauczycieli.  

Wśród propozycji pojawiły się: 

- lepsze łącze internetowe, 

- korzystanie tylko z Teams, 

- dotacje na sprzęt do pracy lub bony na sprzęt, 
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- pokrycie kosztów za zakup i korzystanie z własnego sprzętu oraz rachunki za Internet, prąd 
itp. 

- dopracowanie sposobu monitorowania obecności na zajęciach uczniów, 

- rezygnacja z platformy Moodle, 

- opracowanie i udostępnienie  na jednej z platform szkolną bazę danych dotyczącą zasobów, 
z jakich korzystali nauczyciele podczas nauki zdalnej (linki i adresy platform edukacyjnych, 
stron internetowych, przykłady gotowych materiałów i narządzi edukacyjnych opracowanych 
przez nauczycieli, itp. ) 

- możliwość wypożyczenia z zasobów szkolnych laptopa lub tabletu do pracy zdalnej w domu 
w momencie, gdy ze zdalnej nauki korzystała większa ilość domowników, 

- sztywne zasady dla wszystkich np. co do czasu trwania lekcji zdalnej ( dokładnie 30 minut),   

-sztywne zasady co do sposobu pracy i obowiązków nauczycieli wspierających. 

Ostatnie pytanie ankiety było otwarte. Nauczyciele zostali poproszeni o własne sugestie, co 
ich zdaniem należałoby zmienić lub wprowadzić nowego, aby udoskonalić jakość zdalnego 
nauczania w naszej szkole. Większość nauczycieli dobrze ocenia organizację i 
funkcjonowanie zdalnego nauczania w naszej szkole. Wśród najczęściej pojawiających się 
propozycji  zmian związanych ze zdalnym nauczaniem było: lepsze łącze internetowe, dotacje 
na sprzęt do pracy, korzystanie tylko z aplikacji Microsoft Teams, a także ustalenie 
określonych ram nauczania zdalnego w kwestiach takich jak czas trwania lekcji czy 
współpracy z nauczycielami wspierającymi. 

 

Wnioski:  

Działalność Szkoły w każdym obszarze funkcjonowania została podporządkowana 
wytycznym zawartych w Rozporządzeniach MEN, Ministerstwa Zdrowia, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Nauczyciele: 

1. Nauczyciele prowadząc nauczanie w systemie zdalnym postawieni zostali przed 
zupełnie nowym wezwaniem zawodowym. Przygotowanie zdalnych zajęć wymagało 
od nauczycieli poświęcenia o wiele więcej czasu niż podczas nauczania stacjonarnego.  

2. Większość nauczycieli pracowała na własnym prywatnym sprzęcie- komputer, 
drukarka.   

3. Kontakt nauczycieli z uczniami i rodzicami miał miejsce online poprzez różnorodne 
internetowe nośniki informacji. Najczęściej był to dziennik elektroniczny, kontakt 
telefoniczny, portale społecznościowe, platforma Moodle, Teams.  

4. Pomimo różnych ograniczeń, które niesie ze sobą kształcenie zdalne, nauczyciele 
stosowali zróżnicowane metody i narzędzia nauczania.  



50 
 

5. Nauczyciele w swojej codziennej pracy korzystają z platformy Microsoft Teams, 
podręczników w wersji cyfrowej, YouTube, tworzą testy i quizy online.  

6. Jeżeli zachodziła taka potrzeba nauczyciele utrzymywali  po lekcjach kontakt z 
uczniami i rodzicami.  

7. Pomimo systematycznego realizowania podstawy programowej przez nauczycieli, 
istnieje wśród nich wiele wątpliwości, czy i na ile zdalna nauka jest efektywna. 
Niestety bardzo trudno jest w tych warunkach obiektywnie ocenić, w jakim stopniu 
uczniowie opanowali wprowadzony materiał.  

8. Według  badanych  nauczycieli  najistotniejsze  bariery  w  kształceniu  zdalnym  to  
problemy  z Internetem po obu stronach, braki sprzętowe, co odbija się na jakości 
odbioru lekcji online. 

 
 
 

II. REKOMENDACJE DODALSZEJ PRACY: 

1. Wszyscy nauczyciele powinni szczegółowo zapoznać się z niniejszym raportem, żeby 
lepiej zrozumieć, z jakimi problemami borykają się uczniowie i ich rodzice i jakie 
kierują w naszą stronę sugestie lub prośby.  

2. Doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie pracy zdalnej i posługiwania się 
nowoczesnym sprzętem i  programami edukacyjnymi. 

3. Utrzymać właściwe obciążenie realizowanym materiałem. 
Każdy nauczyciel powinien zweryfikować efekty swojej pracy zdalnej po powrocie do 
szkoły oraz sprawdzić, czy uczniowie posiadają wymaganą wiedzę i umiejętności, a 
ewentualne braki w miarę możliwości nadrobić. 

4. Należy w dalszym ciągu dbać o dobre relacje na linii nauczyciel-uczeń-rodzic. 
5. Współpracować z rodzicami w celu zachęcenia dzieci do aktywnego spędzania 

wolnego czasu po zakończeniu nauki zdalnej. 
6. Nauczyciele powinni wykazywać się  wyrozumiałością i brać pod uwagę, że nie 

wszyscy uczniowie mają w domach komfortowe warunki do uczestniczenia w 
lekcjach online. 

7. Wykorzystać wszelkie możliwe środki na rzecz pełnego wsparcia i rozwoju ucznia, 
dostarczać informacji zwrotnej ze wskazaniem sposobu poprawy.  

8. Stosować aktywizujące metody nauczania oraz ocenianie kształtujące.  
9. Należy poświęcić większą uwagę uczniom, którzy nie radzą sobie z nauką w trybie 

zdalnym, otoczyć ich opieką, mobilizować do pracy. 
10. Motywować uczniów do doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.  
11. Nie jest możliwe spełnienie wszystkich oczekiwań rodziców i uczniów, ale należy się 

im dokładniej przyjrzeć i zastanowić, które z nich i w jaki sposób dałoby się 
zrealizować. 

 
 
 


