
 
 

str. 1 
Ewaluacja wewnętrzna Nauczanie zdalne – korzyści i zagrożenia rok szkolny 2020/2021 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 

IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE 

 

 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 

 

 

 

 

Nauczanie zdalne  

 korzyści i zagrożenia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowali: 

Mariusz Jancik 

Elżbieta Grochowska 

Paulina Makowska 

Bożena Kaczmarczyk 

Natalia Domagała 

Natalia Maruszewska – Sawicka 

Robert Pawlik 

Bartłomiej Krowiak 



 
 

str. 2 
Ewaluacja wewnętrzna Nauczanie zdalne – korzyści i zagrożenia rok szkolny 2020/2021 

 

SPIS TREŚCI 

1. Wprowadzenie 

2. Wyniki ewaluacji wewnętrznej 

2.1 Ankieta dla rodziców uczniów klas I-III 

2.2 Ankieta dla rodziców uczniów klas IV-VIII 

2.3 Ankieta dla uczniów klas I-III 

2.4 Ankieta dla uczniów klas IV-VIII 

2.5 Ankieta dla nauczycieli 

2.6 Wywiad z Panią Dyrektor 

3. Wnioski i zalecenia 

3.1 Wnioski z badania przeprowadzonego wśród rodziców i uczniów 

3.2 Wnioski z badania przeprowadzonego wśród nauczycieli 

3.3 Korzyści z nauczania zdalnego 

3.4 Zagrożenia wynikające z nauczania zdalnego 

3.5 Zalecenia 

4. Podsumowanie 

5. Załączniki 

 

 

1. WPROWADZENIE 

W roku szkolnym 2020/2021 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna, której 

celem było zbadanie, jakie są korzyści a jakie zagrożenia wynikają z nauczania zdalnego. 

W trakcie badania zebrano informacje pochodzące z różnych źródeł: od nauczycieli, 

rodziców oraz uczniów. Dane zebrano za pomocą metod badawczych tj: ankiet oraz 

wywiadu przeprowadzonego z Panią Dyrektor. W badaniu wzięło udział 51 nauczycieli, 93 

rodziców oraz 134 uczniów. 

 

Cele ewaluacji: 

- dostarczenie informacji na temat zagrożeń wynikających z nauczania zdalnego 

- dostarczenie informacji na temat korzyści płynących z nauczania zdalnego 

- sformułowanie wniosków służących podniesieniu jakości pracy zdalnej 

 

Odbiorcy ewaluacji: 

- Nauczyciele   

- Rodzice 

- Uczniowie klas I-III i IV-VIII  

 

Czas ewaluacji: 

- listopad 2020 – marzec 2021 
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Pytania kluczowe: 

- Jakie są korzyści z nauczania zdalnego? 

- Jakie są zagrożenia nauczania zdalnego? 

- Co stwarza największe zagrożenia w trakcie nauki zdalnej? 

- Z czego wynikają zagrożenia? 

- Co utrudnia naukę zdalną? 

 

Metody badawcze: 

- badania ankietowe dla Rodziców uczniów klas I-III i IV-VIII 

- badania ankietowe dla Uczniów klas I-III i IV-VIII 

- badania ankietowe dla Nauczycieli 

- wywiad indywidualny z Dyrektorem Szkoły 

 

Wyniki ewaluacji: 

- raport przedstawiony na Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców 

 

2. WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

2.1 Ankieta dla rodziców uczniów klas I-III 

 

Ankieta była anonimowa i zawierała 14 pytań. W tej grupie znalazło się 55 ankietowanych, 

82% stanowiły kobiety, 18% mężczyźni w wieku 30-40 lat – 53%; 40-50 lat – 43% i powyżej 

50 lat – 2% 

64% ankietowanych nigdy wcześniej nie miało doświadczeń z nauczaniem zdalnym. 

Natomiast 29% wskazuje na odpowiedź, że po I fali pandemii. 71% korzystało z komputera 

podczas nauczania zdalnego; 23% wskazało tablet, 6% smartfon. Największy problem, na jaki 

napotykają dzieci ankietowanych podczas procesu nauczania zdalnego to brak ruchu (43%); 

42% tęsknota; dezorganizacja pracy w domu 31%; długi czas spędzony przez uczniów przy 

komputerze (24%).  

Na pytanie „gdy nauczyciel przesyła zadania do samodzielnej pracy, widzę, że moje dziecko” 

56% odpowiedziało, że ich dziecko wie, gdzie może je znaleźć. Jedynie 5% ma zawsze 

problem z odnalezieniem zadań. Według 78% ankietowanych samodzielnej pracy z 

materiałami jest wystarczająca ilość. 53% uczniów wykonuje zadania samodzielnie; 47% 

potrzebuje pomocy. 63% ankietowanych twierdzi, że średnio 1-3 godzin dziennie pomagają 

dziecku w nauce.  38% oceniło edukację zdalną w naszej szkole na 4; 25% wystawiło ocenę 

5; 9% ocenę 6. 

Na pytanie o wsparcie rodzice odpowiedzieli w 54%, że nie potrzebują żadnej pomocy 

związanej z nauką zdalną, a tylko 2% wskazała na pomoc w sprawie sprawnego sprzętu. 

Według 84% nauka zdalna wpłynie negatywnie na rozwój młodego człowieka. Jako negatywne 

skutki wskazują: 45% obniżenie umiejętności społecznych; 24% zaburzenia emocjonalne; 

21% braki edukacyjne; 10% wady postawy i wzroku.  

56% ankietowanych widzi korzyści w rozwoju kompetencji informatycznych uczniów; 18% 

wskazuje na biegłość posługiwania się narzędziami cyfrowymi; 7% na samodzielność; 15% 

nie widzi żadnych korzyści.  
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Wcześniejsze doświadczenie z edukacja 

zdalną miało tylko 36% respondentów z 

czego 29% w czasie I fali pandemii a 7% w 

czasie zajęć dodatkowych (nauka języków 

obcych). 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytaliśmy Rodziców o urządzenia, 

narzędzia do nauki zdalnej. Większość z 

nich 71% odpowiedziała, ich dziecko 

pracuje na komputerze, 23% na tablecie, 

6% na smartfonie.
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Według rodziców głównym problemem były: 

- Brak ruchu 15% 

- tęsknota za koleżankami i kolegami – 15% 

- dezorganizacja pracy w domu – 12% 

- długa praca przy komputerze – 9% 

- problem z kontaktem z rówieśnikami – 8% 

- obciążenie emocjonalne dzieci - 8% 

- problem z organizacja przestrzeni do pracy i nauki – 6% 

- obciążenie emocjonalne związane z pandemią – 6% 

- problem z kontaktem z nauczycielami – 5% 

- problem ze zrozumieniem nowych treści – 4% 

- korzystanie z komputera przez więcej niż jedną osobę w domu – 4% 

- problem z wykluczeniem dziecka powodowanym przez zdalna edukację – 3% 

- brak sprzętu do pracy – 3% 

- za duża ilość materiału przeznaczona do realizacji – 2% 

- słabe łącze internetowe – 2% 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że 56% 

zawsze wie, gdzie może znaleźć zadania, 

24% ma problemy z odnalezieniem, 15% 

często nie może odnaleźć materiałów a aż 

5% ma zawsze problem ze znalezieniem 

przesłanych zadań.

 

 

Według rodziców samodzielnej pracy z 

materiałami przesłanymi przez nauczycieli 

jest: wystarczająca ilość tak uważa 78% 

ankietowanych, za dużo tak odpowiedziało 

11% rodziców i że materiału jest za mało 

taka odpowiedź dało 11%.

 

 

 

Tutaj zdania ankietowanych były 

podzielone. 53% odpowiedziało, że 

dziecko samodzielnie wykonywało 

zadania, natomiast 47% wskazało, że ich 

dziecko potrzebowało pomocy.

 

 

 

Z przeprowadzonej analizy ankiet wynika, 

że 63% rodziców poświęca od 1 do 3 

godzin dziennie, 20% wskazało, że jego 

dziecko nie potrzebuje w ogóle pomocy, 

13% ankietowanych podaje, 

że przeznaczają od 3 do 6 godzin dziennie 

a 4% rodziców nawet ponad 6 godzin.
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Zdaniem 38% rodziców edukacja zdalna 

w szkole jest oceniana dobrze (ocena 4), 

25% ocenia bardzo dobrze (ocena 5), 20% 

dała ocenę 3, 9% ocenia celująco (ocena 

6), natomiast po 4% rodziców ocenia 

nauczanie zdalne w naszej szkole bardzo 

słabo (ocena 2) lub źle (ocena 1)  

 

 

Na to pytanie 9% rodziców odpowiedziało, że trudno powiedzieć, 4% neutralnie, 3% 

pozytywnie a aż 84% rodziców wskazało, że nauka zdalna wpłynie na rozwój młodego 

człowieka negatywnie. Ankietowanie wskazali, że edukacja zdalna negatywnie wpłynie przede 

wszystkim na: 45% wpisało obniżenie umiejętności społecznych, 24% zaburzenia 

emocjonalne jako negatywny skutek, 21% podało braki edukacyjne a 10% wady postawy 

i wzroku.  

 

 

 

Zapytaliśmy rodziców jakie korzyści na 

przyszłość może dać dzieciom nauka 

zdalna przy wykorzystaniu narzędzi Office 

365. 56% z respondentów uznało, że nauka 

zdalna wpłynie pozytywnie na rozwój 

kompetencji informatycznych, 18% że 

wpłynie na biegłość w posługiwaniu się 

narzędziami cyfrowymi, 7% na 

samodzielność, 4% usprawni umiejętności 

w szybkiej komunikacji a aż 15% uznało, że 

nauka zdalna nie wniesie żadnych korzyści. 
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Wśród najczęściej pojawiających się 

odpowiedzi na to pytanie   znalazły się:  

- podzielić klasę na mniejsze grupy tak 
odpowiedziało 23% rodziców 

- trudno powiedzieć – 20% 

- 16% wskazało potrzebę większej ilości 
zajęć ruchowych 

- 14% uznało, że najlepsze co można 
zrobić to wrócić do szkoły 

- 13%, że nic 

- 7% rodziców odpowiedziało, że 
urozmaicić metody pracy na lekcji oraz 
więcej zajęć integracyjnych 

 

 

 

Na pytanie jakiego wsparcia potrzebują 

rodzice w obecnej sytuacji, większość 54% 

odpowiedziała, że żadnego. 20% rodziców 

wskazała na potrzebę wsparcia 

psychologicznego, 9% chcą żeby dzieci 

miały więcej zajęć integracyjnych 

i ruchowych, 7% rodziców uznała, że 

wsparcie które otrzymują jest 

wystarczające, 4% rodziców potrzebuje 

pomocy w obsłudze narzędzi cyfrowych, 

2% sprawnego sprzętu do nauki zdalnej 

a 4% rodziców wpisała odpowiedź „trudno 

powiedzieć”

 

 

2.2 Ankieta dla rodziców uczniów klas IV-VIII 

Ankieta była anonimowa, zawierała 14 pytań. W tej grupie znalazło się 38 ankietowanych. 89% 

stanowiły kobiety, 11% mężczyźni w wieku 30-40 lat – 37%; 40-50 lat – 58%, powyżej 50 lat – 

2,5% i tyle samo respondentów poniżej 25 roku życia. 

20 ankietowanych wskazało, że mieli doświadczenie z edukacją zdalną w pierwszym 

semestrze.  

Na pytanie o urządzenie, z jakiego korzystało ich dziecko, tu 36 osób wskazało komputer, 7 

smartfon; 2 tablet.  

35% wskazuje, że problemem podczas nauczania zdalnego okazał się brak ruchu; 29% na 

długą prace przy komputerze; 26% na tęsknotę za koleżankami, kolegami; 22 % na problem 
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z kontaktem z rówieśnikami; 16% na obciążenie emocjonalne dziecka; 7% na słabe łącze 

internetowe; 6% na problemy z wykluczeniem dziecka. 

Na pytanie „gdy nauczyciel przesyła zadania do samodzielnej pracy, widzę, że moje dziecko” 

28 ankietowanych odpowiedziało, że ich dziecko wie, gdzie może je znaleźć; 6 często nie 

może ich znaleźć; 4 ma problem z ich znalezieniem. 

25 uważa, że samodzielnej pracy z materiałami jest wystarczająca ilość; 7 za dużo zajmuje im 

to czasu.  

Z przeznaczonymi do realizacji zadaniami 30 osób uważa, że dziecko wykonuje zadania 

samodzielnie; 8 osób potrzebuje pomocy.  

19 ankietowanych zaznaczyło, że ich dziecko nie potrzebuje pomocy przy nauce; 14 osób od 

1 do 3 godzin dziennie; 3 osoby od 3 do 6 godzin; 2 osoby po 6 godzin.  

14 ankietowanych oceniło edukację zdalną w szkole na 4; 9 osób na 5, 1 osoba na 6; 8 osób 

na 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Wcześniejsze doświadczenie z edukacja 

zdalną miało 53% respondentów, w czasie 

I fali pandemii oraz zajęć dodatkowych 

(nauka języków obcych)
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Zapytaliśmy Rodziców o urządzenia, 

narzędzia do nauki zdalnej. Większość z 

nich 76% odpowiedziała, że ich dziecko 

pracuje na komputerze, 18% na smartfonie, 

6% na tablecie

  

 

Według rodziców głównym problemem były: 

- Brak ruchu – 92% 

- długa praca przy komputerze – 76% 

- tęsknota za koleżankami i kolegami – 68% 

- problem z kontaktem z rówieśnikami – 58% 

- obciążenie emocjonalne związane z pandemią – 42% 

- problem ze zrozumieniem nowych treści – 39% 

- problem z kontaktem z nauczycielami – 36% 

- obciążenie emocjonalne dzieci - 34% 

- słabe łącze internetowe – 18% 

- problem z wykluczeniem dziecka powodowanym przez zdalna edukację – 15% 

- problem z organizacja przestrzeni do pracy i nauki – 15% 
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- dezorganizacja pracy w domu – 15% 

- za duża ilość materiału przeznaczona do realizacji – 15% 

- korzystanie z komputera przez więcej niż jedną osobę w domu – 10% 

- brak sprzętu do pracy – 5% 

  

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że 68% 

zawsze wie, gdzie może znaleźć zadania, 

10% ma problemy z odnalezieniem, 15% 

często nie może odnaleźć materiałów

  

  

 

Według rodziców samodzielnej pracy 

z materiałami przesłanymi przez 

nauczycieli jest: wystarczająca ilość tak 

uważa 66% ankietowanych, za dużo tak 

odpowiedziało 19% rodziców i że materiału 

jest za mało taka odpowiedź dało 15%.

 

  

 

 

 

Tutaj zdania ankietowanych były 

podzielone. 79% odpowiedziało, że 

dziecko samodzielnie wykonywało 

zadania, natomiast 21% wskazało, że ich 

dziecko potrzebowało pomocy.
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Z przeprowadzonej analizy ankiet wynika, 

że 37% rodziców poświęca od 1 do 3 

godzin dziennie, 8% ankietowanych 

podaje, że przeznaczają od 3 do 6 godzin 

dziennie a 5% rodziców nawet ponad 6 

godzin. 50% rodziców wskazało, że jego 

dziecko nie potrzebuje pomocy

 

 

Zdaniem 37% rodziców edukacja zdalna w 

szkole jest oceniana dobrze (ocena 4), 24% 

ocenia bardzo dobrze (ocena 5), 21% dała 

ocenę 3, 3% ocenia celująco (ocena 6), 

natomiast 6% rodziców ocenia nauczanie 

zdalne w naszej szkole bardzo słabo 

(ocena 2) a aż 12% rodziców ocenia źle 

edukację zdalną w naszej szkole (ocena 1)  

 

11. Jak według Pana/Pani nauka zdalna wpłynie na rozwój młodego człowieka? 

Na to pytanie 5% rodziców odpowiedziało, że trudno powiedzieć, 11% pozytywnie 

(kształtowanie samodyscypliny w nauce) a aż 84% rodziców wskazało, że nauka zdalna 

wpłynie na rozwój młodego człowieka negatywnie. Ankietowanie wskazali, że edukacja zdalna 

negatywnie wpłynie przede wszystkim na:  

- brak wiedzy, motywacji do nauki, zrozumienia materiału, brak ruchu, kontaktu z rówieśnikami, 

uzależnienie od multimediów, negatywny wpływ na rozwój emocjonalny, słabo ugruntowana 

wiedza, poczucie samotności. 

 

12. Jakie korzyści na przyszłość może dać Państwa dzieciom nauka zdalna 
przy wykorzystaniu narzędzi Office 365? 
 

Zapytaliśmy rodziców jakie korzyści na przyszłość może dać dzieciom nauka zdalna przy 

wykorzystaniu narzędzi Office 365. 54% z respondentów uznało, że nauka zdalna wpłynie 

pozytywnie na rozwój kompetencji informatycznych, 18% że wpłynie na biegłość 

w posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi, 7% na samodzielność, 4% a aż 16% uznało, że 

nauka zdalna nie wniesie żadnych korzyści, 5% nie miało zdania. 
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13. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności co można by zrobić, żeby maksymalnie 

usprawnić proces prowadzonej przez szkołę nauki zdalnej? 

Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi na to pytanie   znalazły się:  

- trudno powiedzieć – 8% 

- zwiększyć czynny udział uczniów lekcji, poprawić kontakt nauczyciela z uczniami poprzez 
włączenie obrazu a nie tylko dźwięku – 8% 

- jest OK. – 8% 

- zakończyć ją – 5% 

- nic – 5% 

- krótsze lekcje 5% 

- mniej materiału 5% 

- Więcej prac na twórcze a nie odtwórcze myślenie, gdzie informacje są łatwo dostępne 

- Różnorodne formy prowadzenia zajęć. Wprowadzanie zadań, które zaciekawią i angażują 
dzieci 

- Zachęcać dzieci do wypowiedzi oraz zlecać dzieciom zadania do wykonania w mniejszych 
grupach i późniejszego przedstawiania efektów pracy na forum klasy 

- zaproponować więcej warsztatów, zajęć integracyjnych 

- Wprowadzić zajęcia ruchowe - prowadzić w-f zdalnie - a nie wysyłać zadania, brać pod uwagę 
to, że lekcja zdalna trwa krócej, więc przekazywać wiedzę w sposób jak najbardziej 
przystępny, zróżnicować formy pracy 

- Uważam, że nauczyciele powinni sobie lepiej radzić w obsłudze komputera i pracy z tym 
związanej. Nauka zdalna powinna w przyszłości być wykorzystywana do nauki podczas np. 
przedłużającej się choroby dziecka. Uważam także, że dzieci z rodzin potrzebujących powinni 
zostać wyposażeni w np. tablety, które na czas wakacji zwrócone zostałyby do szkoły, 
podobnie jak książki 

- więcej empatii nauczycieli i zaufania do ucznia, mniej wykorzystywania tzw. "gotowców" 
więcej kreatywności i propozycji własnych, wybierać materiał z podstawy programowej 
będącej wzorem i propozycją, a nie realizować wszystko; wzięcie pod uwagę, że możliwości 
przekazu wiedzy oraz percepcja ucznia jest inna, ograniczona niż przy nauczaniu 
stacjonarnym, dlatego nauczyciele powinni zmienić oczekiwania i dostosować je do sytuacji 

- Ujednolicić sposób przekazywania dzieciom zadań do wykonania. Teraz każdy nauczyciel 
informacje umieszcza w innym miejscu. Jedni w zadaniach, drudzy w plikach a jeszcze inni w 
kalendarzu. 

- Myślę, że chodzi raczej o uatrakcyjnienie nauki niż jej usprawnienie. W obecnych 
okolicznościach nauczyciele powinni mniejszy nacisk stawiać na realizację materiału, 
a większy na kontakt z uczniami i kontakt uczniów między sobą. Ważne jest podejmowanie 
dyskusji czy prowadzenie projektów angażujących wszystkich uczniów i wychodzenie poza 
szkolne schematy 
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14. Jakiego wsparcia potrzebuje Pan/Pani w obecnej sytuacji związanej z nauka 

zdalną? 

Na pytanie jakiego wsparcia potrzebują rodzice w obecnej sytuacji, większość 53% 

odpowiedziała, że żadnego. 11% rodziców wskazała na potrzebę wsparcia psychologicznego, 

5% chce, żeby dzieci miały więcej zajęć ruchowych, 4% rodziców wpisała odpowiedź „trudno 

powiedzieć”, pojawiają się pojedyncze odpowiedzi: mniej zadawanej pracy domowej 

i krótszego czasu spędzanego przed komputerem; większego zaangażowania nauczycieli 

w prowadzenie lekcji; potrzeba większej kontroli nad procesem nauki ze strony nauczycieli. 

Egzekwowania wiedzy; warsztaty, które poruszałyby kwestie wsparcia dzieci w nauce zdalnej 

oraz polepszenia wydajności takiej nauki. 

 

2.3 Ankieta dla uczniów klas I-III 

W tej grupie znalazło się 45 ankietowanych.  

28 % ankietowanych wysoko ocenia ciekawie prowadzone lekcje; samodzielność w uczeniu 

się (25%); spotkania online z klasą i nauczycielem.  

Zdaniem 53% uczniów lekcje zdalne są ciekawe. 51 % uważnie słucha i zgłasza się do 

odpowiedzi.  

23% ankietowanych największy problem w edukacji zdalnej sprawia brak kontaktu 

z koleżankami i kolegami. Jedynie 11 % zgłasza problem z łączeniem się z Internetem.  

62 % ankietowanych najbardziej tęskni za koleżankami i kolegami ze szkoły.  

Optymistyczne jest to, że podczas lekcji online uczniowie nie widzą problemu w poproszeniu 

nauczyciela o pomoc; tak odpowiedziało aż 91%.  

Uczniowie klas 1-3 poświęcają średnio 3 godziny dziennie na naukę zdalną (wliczając w to 

prace domowe) – tak odpowiedziało 60 %. Jednak aż 82 % ankietowanych w tej grupie 

odpowiedziało, że woli tradycyjny sposób nauczania, w szkole. Jeżeli chodzi o problemy 

techniczne - 55 % zgłasza, że ma zbyt wolny Internet. 42 % nie chce nic ulepszać w nauczaniu 

zdalnym. 

 

Wśród najważniejszych zalet edukacji 

zdalnej uczniowie wymieniają:  

- ciekawie prowadzone lekcje – 28% 

- samodzielność w uczniu się – 25% 

- spotkania online z nauczycielem i klasą – 

21% 

- elastyczny czas nauki – 17% 

- możliwość dostosowania sposobu 

uczenia się do moich upodobań – 8% 

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki można 

stwierdzić, że uczniowie w większości 

dostrzegają zalety takiej formy edukacji.
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Większość uczniów w tym pytaniu (53%) 

uznała, że lekcje zdalne są ciekawe 

i intersujące, 33% ankietowanych uznało, 

że tylko czasami a jedynie 13% uczniów 

stwierdziło, że lekcje są nudne i nieciekawe

 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że:  

- 20% uczniów lubi najbardziej jak na 

lekcjach wykorzystywane są filmy 

edukacyjne 

- pracę na kartach ćwiczeń preferuje – 15% 

- pogadanki i dyskusje – 13% 

- pracę z e-podręcznikami – 11% 

- samodzielną pracę i wyszukiwanie 

informacji – 10% 

- tylko 8% uczniów skłania się ku grą 

edukacyjnym podobnie jak ku prezentacją 

tematycznym 

- 6% lubi testy i sprawdziany online 

- 5% quizy interaktywne 

- 3% filmiki z wychowania fizycznego 

- 2% uczniów pracę w notesie zajęć 

 

Na to pytanie większość uczniów (51%) 

udzieliła odpowiedzi, że uważnie słucha 

i zgłasza się do odpowiedzi.  24% 

ankietowanych uważnie słucha, ale nie 

zgłasza się do odpowiedzi, nieznacznie 

mniej uczniów (20%) uważnie słucha 

i zgłasza się częściej do odpowiedzi niż 

w czasie lekcji w klasie a tylko 4% uczniów 

wskazało, że nie potrafi skupić uwagi i ma 

trudności z wykonywaniem poleceń 
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Uczniowie skazali, że największymi 

barierami edukacji zdalnej są:  

- brak kontaktu z koleżankami i kolegami - 

23% 

- problem z łączem internetowym – 11% 

- brak kontaktu z nauczycielem – 10% 

Mniejsze problemy stanowiły: problem 

z koncentracją, stres, zbyt dużo zadań, 

dzielenie komputera z rodzeństwem, 

problemy ze zrozumieniem nowych treści, 

zbyt duża ilość kanałów komunikacyjnych, 

brak warunków do nauki. 

Co najważniejsze nikt z ankietowanych 

uczniów nie czuł się wykluczony 

 

 

Z odpowiedzi wynika, że zdecydowana 

większość 62% uczniów tęskni za kolegami 

i koleżankami, choć niepokojąco 

prezentuje się wynik, że aż 29% nie tęskni 

za niczym

 

 

Na to pytanie zdecydowana większość 

uczniów (91%) odpowiedziała, że nie ma 

problemu z poproszeniem nauczyciela o 

pomoc. Uczniowie (9%), którzy 

odpowiedzieli, że maja z tym problem 

podawali jako przyczynę:  

- bo wole jak nauczyciel tłumaczy na tablicy 

(33%) 

- brak kontaktu z nauczycielami (22%)  

-  nie chcę sprawiać problemu (11%) 

-  potrzebuje wyjaśnienia osobiście (11%) 

- sądzę, że mogę nie dostać odpowiedzi 

(11%) 

- wolę poszukać samodzielnie odpowiedzi 

(6%) 

I odpowiedź niepokojąca, nauczyciel nie 

odczytuje maili (6%)
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że 60% uczniów poświęca do 3 godzin dziennie na naukę, 

36% podaje, że nauka zajmuje mu od 3 do 6 godzin a 4% badanych wskazało, że na naukę 

przeznaczają powyżej 6 godzin

 

 

30% uczniów odpowiedziało, że nie 

korzystało z żadnej formy pomocy, 12% 

korzystało z pomocy rodziców, 3% 

badanych przyznało, że korzysta z pomocy 

kolegów i koleżanek a 1% uczniów korzysta 

z materiałów dostępnych w Internecie
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Z zebranych wśród uczniów materiałów 

wynika, że większość 82% odpowiedziało, 

że preferuje tradycyjny sposób nauczania. 

Natomiast 18% wskazało, iż odpowiada im 

zdalne nauczanie.

 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że 

największym problemem z jakim musieli 

radzić sobie uczniowie był zbyt wolny 

Internet (55%), na drugim miejscu pojawiła 

się odpowiedź, słaba jakość akcesoriów 

komputerowych – 18% ankietowanych. 

14% respondentów jako znaczny problem 

uznało konieczność dzielenia się 

komputerem z rodzeństwem a 13% 

konieczność pracy na smartfonie. 

 

 

 

Na to pytanie, wśród najczęściej 

pojawiających się odpowiedzi znalazły się:  

- więcej kontaktu z kolegami i koleżankami 

– 20% 

- krótsze zajęcia – 5% 

- mniej prac domowych – 5% 

- dłuższe przerwy – 4% 

A co ciekawe aż 42% uczniów uznało, że 

nie trzeba nic poprawiać 

 

 

 

 

2.4 Ankieta dla uczniów klas IV-VIII 

W tej grupie znalazło się 89 ankietowanych.  

46 % ankietowanych w tej grupie wskazało, że najbardziej podoba im się elastyczny czas 

nauki; 33 % dostosowanie tempa i sposobu uczenia do upodobań; 27 % samodzielność w 
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uczeniu się; 25 % wskazało na ciekawie prowadzone lekcje a 20% na spotkania online z klasą 

i nauczycielami.  

66,3 % ankietowanych ocenia lekcje zdalne czasami ciekawe; 21,3 % nudne; 12,4 % ciekawe, 

interesujące.  

Najbardziej przypadły do gustu ankietowanym quizy interaktywne i tu wypowiedziało się, aż 

57%; 47 % wskazało pogadanki z uczniami; 42% gry dydaktyczne; 38% filmy edukacyjne; 

36prezentacje tematyczne; 25% testy i sprawdziany online.  

41% odpowiedziało, że uważanie słucha, wykonuje zadania, ale nie zgłasza się; 23% uważnie 

słucha i zgłasza się do odpowiedzi; 19 % uważnie słucha, zgłasza się do odpowiedzi częściej 

niż podczas lekcji w klasie; 6 % nie potrafi skupić uwagi, ma trudności z wykonywaniem zadań.  

47% wskazało jako problem w edukacji zdalnej, brak kolegów; 42% zbyt dużo zadań 

przesyłanych przez nauczycieli; tyle samo wskazało na problem z koncentracją; 40 % na 

problem z połączeniem się z Internetem; 38% na problemy ze zrozumieniem nowych treści; 

38% na stres związany z nauką prowadzoną zdalnie. 1% na brak komputera, a 7 % na brak 

Internetu.  

61% najbardziej brakuje kontaktu z innymi.  

Uczniowie tej grupy ankietowanej nie mają problemu z poproszeniem nauczyciela o pomoc 

w trakcie trwania lekcji online, na co wskazało 55 % ankietowanych.  

52% średnio dziennie przeznacza powyżej 6 godzin na naukę; 24 % od 3 do 6 godzin; 13% 

do 3 godzin.  

54% ankietowanych nie korzysta z żadnej formy pomocy podczas odpowiedzi, sprawdzianu; 

20 % korzysta z materiałów w Internecie; 16 % korzysta z pomocy kolegów; 13% korzysta 

z pomocy rodziców, opiekunów.  

45 % odpowiedziało, że woli lekcje online.  

67 % wskazuje na problemy techniczne związane ze zbyt wolnym Internetem; 30% na słabą 

jakość akcesoriów komputerowych; 19% na konieczność pracy na smartfonie; 10 % na 

konieczność dzielenia komputera albo innego sprzętu z rodzeństwem, rodzicami. 
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Wśród najważniejszych zalet edukacji zdalnej uczniowie wymieniają:  

- elastyczny czas nauki – 52% 

- możliwość dostosowania sposobu uczenia się do moich upodobań – 37% 

- samodzielność w uczniu się – 30% 

- ciekawie prowadzone lekcje – 28% 

- spotkania online z nauczycielem i klasą – 22% 

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki można stwierdzić, że uczniowie w większości dostrzegają 
zalety takiej formy edukacji. 

 

 

Większość uczniów w tym pytaniu (66%) 

uznała, że lekcje zdalne są czasem 

ciekawe i intersujące, aż 21% uczniów 

stwierdziło, że lekcje są nudne i nieciekawe 

a tylko 12% ankietowanych uznało, że 

lekcje są ciekawe i interesujące 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że:  

- 64% quizy interaktywne 

- pogadanki i dyskusje – 53% 

- 47% uczniów skłania się ku grą edukacyjnym podobnie jak ku prezentacją tematycznym 

- 43% uczniów lubi najbardziej jak na lekcjach wykorzystywane są filmy edukacyjne 

- 40% preferuje prezentacje tematyczne 

- 28% lubi testy i sprawdziany online 

- 21% uczniów pracę w notesie zajęć oraz pracę z e-podręcznikami 

- 20% filmiki z wychowania fizycznego 

- samodzielną pracę i wyszukiwanie informacji – 19% 
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Na to pytanie większość uczniów (46%) 

udzieliła odpowiedzi, że uważnie słucha, 

ale nie zgłasza się do odpowiedzi. 26% 

ankietowanych uważnie słucha i zgłasza 

się do odpowiedzi. Nieznacznie mniej 

uczniów (21%) uważnie słucha i zgłasza się 

częściej do odpowiedzi niż w czasie lekcji 

w klasie a tylko 7% uczniów wskazało, że 

nie potrafi skupić uwagi i ma trudności 

z wykonywaniem poleceń 

 

Uczniowie wskazali, że największymi 

barierami edukacji zdalnej są:  

- brak kontaktu z koleżankami i kolegami - 

53% 

- tyle samo uczniów (47%) uznało, że 

problemem jest zbyt dużo zadań 

przesyłanych przez nauczycieli oraz 

problem z koncentracją 

- problemy z łączem internetowym – 45% 

- 43% uczniów wskazało problem ze 

zrozumieniem nowych treści oraz stres 

związany z nauka prowadzoną zdalnie   

Mniejsze problemy stanowiły: ustalenie 

priorytetów w uczniu się, brak kontaktu z 

nauczycielami, zaplanowanie codziennej 

nauki, zbyt duża ilość kanałów komunikacji, 

stres związany z epidemia czy uczucie 

wykluczenia. Pojedyncze osoby zwracały 

uwagę brak warunków do pracy, utrudniony 

dostęp do materiałów, dzielenie się 

komputerem z rodzeństwem, brak Internetu 

czy brak komputera. 

 

  

 

Z odpowiedzi wynika, że zdecydowanej 

większości 69% uczniów brakuję kontaktów 

z kolegami. 8% uczniów zaznaczyło, że 

niczego im nie brakuje a pojedynczy 

uczniowie wskazywali, że brakuje im ruchu, 

nauki stacjonarnej, tłumaczenia 

nauczycieli, lekcji w klasie. 

 



 
 

str. 22 
Ewaluacja wewnętrzna Nauczanie zdalne – korzyści i zagrożenia rok szkolny 2020/2021 

 

 

Na to pytanie większość uczniów (62%) 

odpowiedziała, że nie ma problemu z 

poproszeniem nauczyciela o pomoc. 

Uczniowie (38%), którzy odpowiedzieli, że 

maja z tym problem podawali jako 

przyczynę:  

- brak kontaktu z nauczycielami (26%) 

- sądzę, że mogę nie dostać odpowiedzi 

(24%) 

 - bo wole jak nauczyciel tłumaczy na 

tablicy (21%) 

- i aż 17% uczniów udzieliło niepokojącej 

odpowiedzi, nauczyciel nie odczytuje maili  

-  potrzebuje wyjaśnienia osobiście (16%) 

- 10% ma ograniczony dostęp 

do komputera 

-  nie chcę sprawiać problemu (9%) 

- oraz dwóch uczniów zaznaczyło, że woli 

poszukać samodzielnie odpowiedzi oraz że 

nauczyciele nie prowadzili żadnej lekcji 

online 

 

 

 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że 15% 

uczniów poświęca do 3 godzin dziennie na 

naukę, 27% podaje, że nauka zajmuje mu 

od 3 do 6 godzin i aż 58% badanych 

wskazało, że na naukę przeznaczają 

powyżej 6 godzin!!!
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61% uczniów odpowiedziało, że nie 

korzystało z żadnej formy pomocy,  

22% uczniów korzysta z materiałów 

dostępnych w Internecie 

18% badanych przyznało, że korzysta z 

pomocy kolegów i koleżanek  

15% korzystało z pomocy rodziców,  

 

 

 

Z zebranych wśród uczniów materiałów 

wynika, że głosy są podzielone co do 

preferowanego sposobu nauczania. 50,5% 

uczniów udzieliło odpowiedzi, że woli 

tradycyjne nauczanie w szkole. 49,5%   woli 

nauczanie zdalne.

  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że 

największym problemem z jakim musieli 

radzić sobie uczniowie był zbyt wolny 

Internet (75%), na drugim miejscu pojawiła 

się odpowiedź, słaba jakość akcesoriów 

komputerowych – 38% ankietowanych. 

21% respondentów jako znaczny problem 

uznało konieczność pracy na smartfonie 

a 11% jako problem wskazało konieczność 

dzielenia się komputerem z rodzeństwem. 

 

  

 

Na to pytanie, wśród najczęściej 

pojawiających się odpowiedzi znalazły się:  

- nic 26% i nie wiem 18% 

- około 12% ankietowanych chciałoby 

zmiany w kwestii ilości zadań zmniejszenia 

ilości przedmiotów. 
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2.5 Ankieta dla nauczycieli 

W tej grupie znalazło się 51 ankietowanych z czego zdecydowaną większość 78% stanowiły 

kobiety  

Najsilniejszą grupę respondentów stanowili nauczyciele w wieku 30-40 lat 45%, drugą co do 

wielkości grupą badawczą byli nauczyciele w wieku 40-50 lat 31%. Najmniej liczne grupy 

respondentów stanowili nauczyciele powyżej 50 lat 16% oraz nauczyciele w wieku 25-30- 8%. 

59 % ankietowanych nie jest wychowawca klasy.  

81% badanych wskazuje, że nie mieli wcześniej doświadczenia z nauczaniem zdalnym. 71% 

korzysta z komputera; 23 % wskazało na tablet; 6% ma smartfon, 80 % korzysta indywidualnie 

z komputera.  

31 % korzysta z narzędzia do edukacji zdalnej, jaki jest aplikacja Teams; 26% prowadzi lekcje 

na żywo; 19% prowadzi indywidualne konsultacje z uczniami; 13% przesyła uczniom 

informacje; 10% wysyła uczniom dokumenty z zadaniami na poszczególne dni; 1% nagrywa 

lekcje video.  

28% nauczycieli wskazuje na trudność związaną z brakiem pewności czy uczniowie wykonują 

zadania samodzielnie; 21% na problem z łączeniem internetowym; 19% na czasochłonność 

całego procesu; 16% na braki sprzętowe uczniów; 9% na obciążenie emocjonalne związane 

z zagrożeniem korona wirusem.  

30% nauczycieli jako miłe zaskoczenie w nauczaniu zdalnym wskazuje na szeroki zakres 

narzędzi. 33% ankietowanych potrzebuje średnio 8 godzin dziennie na prowadzenie nauki 

zdalnej; 35% osób powyżej 8 godzin.  

45% ocenia edukację zdalną w szkole na 5; 8% nauczycieli na 6. 

53% respondentów uważa, że będzie musiało powtórzyć z uczniami przerobiony zdalnie 

materiał; 47%, że nie.  

Korzyści z nauki zdalnej dla nauczycieli to: oszczędność czasu na dojazd do pracy; 

zwiększenie kompetencji informatycznych uczniów; większa samodzielność uczniów; 

poszerzenie wiedzy z zakresu cyfryzacji; możliwość stosowania w pracy różnych narzędzi. 

Zagrożenia wynikające z nauki zdalnej to: choroby, wady postawy, wady wzroku; problemy 

emocjonalne uczniów; zbyt dużo czasu spędzanego przed komputerem; uzależnienie od 

komputera. 
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Wcześniejsze doświadczenie z edukacją zdalną miało tylko 20% respondentów, 80% nigdy 

wcześniej nie spotkało się z tą formą nauczania. Nauczyciele, którzy doświadczyli nauki 

zdalnej, wskazywali, że do tej pory realizowali w ten sposób studia podyplomowe, prowadzili 

nauczanie indywidualne z uczniem chorym, czy uczestniczyli w kursach lub szkoleniach. 

 

  

 

Zapytaliśmy nauczycieli o urządzenia, 

narzędzia do pracy zdalnej. Większość z 

nich 71% odpowiedziała, że pracuje na 

komputerze, 23% na tablecie, 6% na 

smartfonie.

  

 

 

W tym pytaniu chcieliśmy sprawdzić, czy 

nauczyciele mają dogodne warunki do 

pracy, czy mają urządzenia 

wykorzystywane do nauki zdalne na 

wyłączność, czy tak jak w przypadku 

uczniów muszą dzielić się urządzeniami z 

domownikami. 80% nauczycieli korzysta 

indywidualnie ze swojego komputera, 16% 

udzieliło odpowiedzi, że komputer 

wykorzystywany jest przez dwie osoby, 3% 

zaznaczyło, że przez trzech domowników a 

jedna osoba udzieliła odpowiedzi, że nie 

ma dostępu do komputera. 
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Głównymi formami edukacji zdalnej, które 

wskazali nauczyciele są: 

- narzędzia do edukacji zdalnej Teams 31% 

- prowadzenie lekcji na żywo (online) 26% 

- indywidualne konsultacje – 19% 

- przesyłanie uczniom informacji o 

stronach, jakie mają przeczytać 

i ćwiczeniach, które mają wykonać – 13% 

- wysyłam uczniom dokumenty z zadaniami 

na poszczególne dni – 10% 

- nagrywam lekcje video – 1% 

 

Z tego badania wynika, że nauczyciele 

posiłkują się wyżej wymienionymi formami 

pracy dostępnymi w Internecie. 

 

 

 

Najwięcej trudności w prowadzeniu 

edukacji zdalnej sprawiają badanym 

nauczycielom następujące kwestie: 

- Brak pewności czy uczniowie wykonują 

zadania samodzielnie – 28%; 

- Problem z łączem internetowym – 21%; 

- Czasochłonność całego procesu – 19%; 

- Braki sprzętowe uczniów – 16%; 

- Obciążenie emocjonalne związane 
z zagrożeniem koronawirusem – 9%; 
- Moje braki sprzętowe -5%. 

-  niskie umiejętności związane z pracą na 

komputerze – 2%

 

 

 

Na to pytanie aż 30% nauczycieli 

odpowiedziało, że szeroki wachlarz 

narzędzi dostępnych do pracy. 28% 

wskazało, że mają więcej możliwości do 

eksperymentowania przy prowadzeniu 

lekcji, 18% zaznaczyło przydatność funkcji 

oraz prostotę w obsłudze. 12% 

respondentów zwróciło uwagę na to, że 

uczniowie mają większą przyjemność 

z uczestnictwa w takich lekcjach, a 11% 

nauczycieli uznało, że mają lepszą relację 

z uczniami. Tylko 6% ankietowanych 

uznało, że nic ich nie zaskoczyło. 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że 

największym wyzwaniem dla nauczycieli 

jest: bezsilność w momencie awarii sprzętu 

– 35%. Na drugim miejscu znalazła się 

odpowiedź, utrzymanie motywacji i uwagi 

uczniów – 28%. 24% nauczycieli 

zaznaczyło, że wyzwaniem jest 

komunikacja z rodzicami, włączanie do 

pracy zdemotywowanych uczniów, większa 

ilość pracy i stres związany z pracą w 

domu. Jako kolejne wyzwania nauczyciele 

wskazywali dostęp do technologii, 

przekształcenie zajęć i treści do nauki 

zdalnej

 

 

Z przeprowadzonej analizy ankiet wynika, 

że 65% nauczycieli przeznacza na pracę 

zdalną do 8 godzin dziennie; 35% 

ankietowanych podaje, że pracuje powyżej 

8 godzin dziennie

 

Zdaniem 45% nauczycieli edukacja zdalna 

w szkole jest oceniona bardzo dobrze, 37% 

ocenia dobrze. 10% respondentów 

wystawiło szkole za naukę zdalną ocenę 

trzy a 8% ocenę celującą. Żaden 

z nauczycieli nie wystawił oceny dwa ani 

jeden to oznacza, że nauczanie w naszej 

szkole jest prowadzone na bardzo dobrym 

poziomie.

  

 

Ankietowani nauczyciele – nie potrafią 

jasno ocenić, czy będą musieli powtórzyć 

z uczniami przerobiony zdalnie materiał, 

53% uważa, że należy powtórzyć 

przerabiane treści, a 47% nie widzi takiej 

potrzeby. 
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14. Jakie widzisz korzyści wynikające z nauki zdalnej. 

 

Zapytaliśmy nauczycieli czy widzą jakieś korzyści z nauki zdalnej. Większość z nauczycieli 

dopatrywała się korzyści w poprawie umiejętności komputerowych uczniów i ich samych oraz 

czerpania informacji z Internetu. Wykorzystania nowoczesnych technologii, ciekawych 

materiałów w procesie kształcenia, które będzie można wykorzystywać również w pracy 

stacjonarnej.  

Z otrzymanych głosów wynika, że nauczyciele zwracają też uwagę na dużą oszczędność 

czasu na dojazdy do pracy, który mogą poświęcić na przygotowanie materiałów na lekcje, oraz 

komfortowe warunki pracy, możliwość swobodnego zarządzania swoim wolnym czasem, brak 

dyżurów, czas na posiłek, toaletę.  

Pojawiają się też odpowiedzi, że w takiej formie pracy znacznie lepiej działa komunikacja 

i przepływ informacji pomiędzy gronem pedagogicznym, wszystkie potrzebne dokumenty są w 

jednym miejscu i każdy ma do nich swobodny dostęp. 

Pojedyncze odpowiedzi dotyczą:  

- braku stresu związanego z możliwością zakażenia się koronowirusem 

- przejrzystość w monitorowaniu i ocenianiu ucznia 

- dyscyplina na zajęciach 

- możliwość współtworzenia zajęć z uczniami 

- rozwój samodzielności uczniów 

 

15. Jakie widzisz zagrożenia wynikające z nauki zdalnej 

Na to pytanie szereg nauczycieli odpowiedziała jednoznacznie: różnego rodzaju choroby, 

wzroku, kręgosłupa otyłość oraz brak rozwoju społecznego uczniów, stany depresyjne, 

samotność, problemy emocjonalno-społeczne. Nauczyciele zwracali też uwagę na poważne 

braki w edukacji, problemy z przekazywaniem i przyswajaniem nowych treści, spadek 

motywacji uczniów do nauki, przemęczenie nadmiarem informacji, które uczeń musi przyswoić 

samodzielnie. 

 

2.6 Wywiad z Panią Dyrektor 

 

1. Jakie zadania jako dyrektor szkoły były dla Pani najtrudniejsze do wykonania, podczas 

przygotowań szkoły do nauki zdalnej?  

Najtrudniejszym zadaniem było określenie z jakich narzędzi będziemy mogli korzystać i jaka 

będzie ich dostępność zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Niepewność, czy poradzą 

sobie z obsługą określonych narzędzi uczniowie i nauczyciele. Dużą presję wywoływał czas, 

który nie działał na naszą korzyść. Dobrym rozwiązaniem w chaosie informacyjnym było 

zgłoszenie naszej szkoły do pilotażowego programu EduWarszawa, który pozwolił na 

przeszkolenie nauczycieli i ujednolicił prace zdalną. 
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2. Czy w czasie nauki zdalnej uczniowie jak i rodzice często zgłaszali do Pani swoje opinie 

na ten temat, jeżeli tak to jakie?  

Na początku pracy zdalnej rodzice zgłaszali, że za dużo jest różnych narzędzi do komunikacji. 

Że powstaje chaos informacyjny, że uczniowie gubią się. Zgłaszane były również zastrzeżenia 

co do długości trwania jednostki lekcyjnej, sposobu sprawdzania wiedzy czy sposobu 

prowadzenia zajęć online. 

3. Czy szkoła została odpowiednio przygotowana do prowadzenia nauki zdalnej? (mowa 

tu o pomocy Ministerstwa, samorządów, Kuratorium itp.) Jeżeli tak, to w jaki sposób?  

Ministerstwo czy Kuratorium, przekazywały jedynie informację co do zasad i wytycznych 

opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Sanepid, czy Ministerstwo Edukacji. Dyrektorzy 

musieli sami zorganizować pracę biorąc pod uwagę specyfikę swojej szkoły. To był jedynie 

ogólne wytyczne i zalecenia. 

4. Jakie plusy i minusy widzi Pani we wprowadzeniu nauczania online 

Więcej jest minusów niż plusów.  

Minusy to: zaburzone relacje międzyludzkie, brak możliwości obiektywnego ocenienia 

umiejętności i wiedzy uczniów, brak możliwości zrealizowania założonych treści, brak 

możliwości prowadzenia prawidłowego nadzoru pedagogicznego, zmęczenie i znużenie 

uczniów, trudności emocjonalne uczniów, kontrola procesu uczenia przez rodziców ☺ 

Plusy to: ograniczenie kontaktu z uwagi na przenoszenie i zarażanie COVID-19.  

5. Jak aktualnie przebiega edukacja online w Pani szkole? 

Obecnie nauka zdalna przebiega w sposób bardzo dobry, bez większych zakłóceń czy 

trudności. 

 

6. WNIOSKI I ZALECENIA 

 

a. Wnioski z badania przeprowadzonego wśród rodziców i uczniów: 

Uczniowie podczas kształcenia zdalnego w większości mają dobre warunki do kształcenia na 

odległość.  

Nauczyciele w edukacji zdalnej prowadzą lekcji online, udostępniają filmiki edukacyjne, zakres 

treści oraz karty pracy do samodzielnej nauki, udzielają informacji zwrotnej dotyczących pracy 

własnej ucznia, prowadzą konsultacje indywidualne odpowiadając na potrzeby ucznia. 

Wsparcie jakiego udzielają rodzice swoim dzieciom polega na: wspólnym sprawdzaniu zadań, 

odsyłaniu kart pracy, tłumaczeniu niezrozumiałych treści oraz monitorowaniu zdalnego 

nauczania. 

Zdaniem rodziców uczniowie angażują się w naukę zdalną w stopniu dużym i średnim, 

a kontakt z nauczycielami uważają za wystarczający. 

Podczas edukacji zdalnej uczniom najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu 

z rówieśnikami. 
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Uczniom w zdalnym kształceniu podoba się dostęp do nowoczesnych technologii 

informatycznych oraz poznawanie nowych metod i technik pracy, samodzielne dysponowanie 

czasem poświęconym na naukę, możliwość indywidualnych rozmów, konsultacji 

z nauczycielem w trakcie lekcji, sprzyjająca i bezstresowa atmosfera w trakcie lekcji online, 

więcej czasu na rozwijanie swoich pasji i hobby, lepsze oceny. Uczniowie chcieliby, aby więcej 

materiału realizowano na zajęciach online niż przesyłano do samodzielnej pracy. 

 

b. Wnioski z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli: 

Nauczyciele mają dobre warunki domowe do kształcenia na odległość, w większości 

wykorzystują komputer.  

W kształceniu zdalnym wykorzystują platformę Microsoft Office 365 - Teams, Librus Synergia, 

inne narzędzia, aplikacje. 

Nauczyciele w zdalnej edukacji prowadzą lekcji online, udostępniają filmiki edukacyjne, zakres 

treści oraz karty pracy do samodzielnej nauki, określają cel, kryteria sukcesu lekcji oraz 

udzielają informacji zwrotnej na temat odsyłanych treści, postępów w nauce i zachowaniu, 

udzielają wsparcia, konsultacji indywidualnych, prowadza zajęcia wyrównawcze, nagrywają 

lekcje video.  

Nauczyciele korzystają z zasobów Internetu, różnych testów online, kart pracy, technik 

kształtujących swobodną wypowiedź, dyskusje. Stosują instruktaż, pogadankę pokaz, film 

edukacyjny, quiz, krzyżówka, praca z prezentacją multimedialną, plakat, ćwiczenia praktyczne. 

Na przygotowanie się do kształcenia zdalnego nauczyciel poświęca od 8 godzin. 

W trakcie kształcenia zdalnego nauczyciel indywidualizuje prace, stosuje różnorodne metody, 

techniki aktywizujące, wykorzystuje poznane technologie informatyczne, stosuje metody 

oceniania kształtującego. 

Organizacja nauki zdalnej jest uporządkowana, funkcjonuje coraz lepiej. 

Zdarzają się problemy natury technicznej w związku z dostępem do Internetu oraz problemy 

związane z niesystematycznością części uczniów w podejmowaniu aktywności, wywiązywania 

się z obowiązków ucznia np. wykonywania prac, logowania się na czas lekcji online. 

 

c. Korzyści nauczania zdalnego 

 

1. Respondenci posiadają sprzęt, który umożliwia nauczanie zdalne. 

2. Elastyczny czas nauki dla uczniów, uczniowie doceniają możliwość dostosowania 

tempa i sposobu uczenia się do swoich własnych potrzeb 

3. Dla nauczycieli - oszczędność czasu na dojazd do pracy. 

4. Starsi uczniowie częściej zgłaszają się na lekcji niż w czasie lekcji w trybie     

stacjonarnym. 

5. Młodsi uczniowie w czasie nauki zdalnej nie mają problemu z proszeniem o pomoc 

nauczyciela, wydają się bardziej ośmieleni. 

6. Zdobywanie nowych doświadczeń – sposobu nauczania i uczenia się na odległość. 
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7. Usprawnienie umiejętności szybkiej komunikacji. 

8. Zwiększenie kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli.   

9. Możliwość stosowania w pracy różnych narzędzi. 

10. Nabycie umiejętności lepszej organizacji pracy, samodyscypliny. 

 

d. Zagrożenia wynikające z nauczania zdalnego 

 

1. Uzależnienie dzieci od multimediów. 

2. Problemy zdrowotne: 

- choroby oczu - spowodowane długotrwałą pracą przed monitorem, 

- wady postawy – wynikiem braku ruchu i wielogodzinnego siedzenia przy komputerze, 

- zaburzenia emocjonalne uczniów: stres związany z nauką zdalną; niezaspokojenie 

potrzeb społecznych; odizolowanie od grupy rówieśników wywołujące tęsknotę i 

osamotnienie, 

- zaburzenia psychofizyczne - brak ruchu uniemożliwia rozładowanie napięć fizycznych 

i psychicznych 

3. Problemy edukacyjne uczniów, których przyczyną są: 

- brak uwagi na lekcjach, znudzenie z powodu nieciekawych zajęć, zbyt długie lekcje, 

- rozkojarzenie wywołane tęsknotą za kolegami i koleżankami, 

- brak umiejętności skoncentrowania się na zadaniu w warunkach domowych, 

- problem ze zrozumieniem nowych treści i utrudniony kontakt z nauczycielem, 

- problemem z łączem internetowym, zbyt wolny Internet, 

- mała motywacja do wysiłku – możliwość korzystania w czasie odpowiedzi i 

sprawdzianów z pomocy kolegów, rodziców, materiałów w Internecie, 

- słabo ugruntowana wiedza, zaległości w nauce 

4. Niemożność dokonania oceny faktycznej wiedzy ucznia. 

 

e. Zalecenia 

 

1. W czasie pracy zdalnej należy bardziej uaktywniać uczniów. Skupiać ich uwagę na 

lekcjach wprowadzając ciekawe, urozmaicone formy pracy. 

2. Angażować uczniów do prac w mniejszych grupach i prezentacji efektów ich pracy. 

3. W miarę możliwości skracać czas lekcji. 

4. Częściej korzystać z ulubionych przez uczniów starszych klas, takich form pracy jak: 

quizy interaktywne, pogadanki, gry dydaktyczne online, filmy edukacyjne, prezentacje 

tematyczne, a w miarę możliwości ograniczyć korzystanie na lekcjach z e-podręcznika 

i wysyłania dokumentów z zadaniami na poszczególne dni. 

5. Wprowadzić więcej zajęć ruchowych online, a nie w formie zadań do zrobienia. 

6. Nauczyciele powinni wykazać więcej własnej kreatywności w przygotowaniu zajęć, 

żeby były one atrakcyjne, a treści przekazywane były w sposób prosty i zrozumiały dla 

ucznia. 

7. Nauczyciele w szerszym zakresie powinni korzystać z różnorodnych narzędzi do 

edukacji zdalnej oraz doskonalić swoje umiejętności (tylko 1% ankietowanych 

nauczycieli nagrywa lekcje video, 26% prowadzi lekcje „na żywo”, 31% korzysta 



 
 

str. 32 
Ewaluacja wewnętrzna Nauczanie zdalne – korzyści i zagrożenia rok szkolny 2020/2021 

z aplikacji Teams). 

8. Kontynuować konsultacje z uczniami online, umożliwiać im lepszy kontakt ze sobą 

poprzez włączenie kamerki czy maile. 

9. Ujednolicić sposób przekazywania dzieciom zadań do wykonania, wskazać jedno 

miejsce np. pliki, zadania, kalendarz. 

10. Rozwijać relacje poprzez częsty kontakt i rozmowy online, pamiętając, że nasi 

uczniowie potrzebują bezpośredniego   kontaktu   zarówno   z rówieśnikami   jak 

i nauczycielami 

11. Usprawnić pracę pedagogów i psychologów szkolnych, którzy powinni wspierać 

uczniów, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

organizowaniu konsultacji indywidualnych, w tym dodatkowych warsztatów dla uczniów 

na temat samodzielnego uczenia się i radzenia sobie z samotnością 

12. Dla rodziców, którzy zgłoszą taką potrzebę, przeprowadzić krótkie szkolenie 

dostosowane do potrzeb nauki zdalnej, żeby mogli służyć pomocą swojemu dziecku. 

 

 

7. PODSUMOWANIE 

Dla uczniów, rodziców i nauczycieli czas nauki zdalnej to szczególny czas, wymagający od 

wszystkich zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, form i sposobów zarówno pracy jak 

i nauki. Uczniowie, nauczyciele i rodzice musieli poradzić sobie z nową sytuacją, dostosować 

się i zdobyć nowe umiejętności. 

Nauczyciele podjęli starania, aby przekazać uczniom wiedzę wykorzystując środki i formy 

pracy, które do tej pory na co dzień, podczas nauki stacjonarnej, nie były stosowane, albo nie 

w takim stopniu. 

Uczniowie musieli zmierzyć się z różnymi trudnościami technicznymi, emocjonalnymi, które 

utrudniały uczestnictwo w lekcjach. 

Wszystkie badane grupy (uczniowie, rodzice i nauczyciele) uważają, że najbardziej 

wartościowe i korzystne dla ucznia są lekcje stacjonarne, zapewniające bezpośredni kontakt 

ucznia z nauczycielem i rówieśnikami. Argumentem na korzyść nauki stacjonarnej 

przemawiają aspekty społeczne, zdrowotne i edukacyjne. 

Uczniowie i nauczyciele dysponują dobrymi warunkami do kształcenia na odległość. 

Organizacja edukacji zdalnej wpływa na właściwe jej funkcjonowanie w nowej rzeczywistości 

szkolnej ucznia i nauczyciela. 

Szeroki wachlarz metod, form, sposobów pracy, stosowana szeroko rozumiana 

indywidualizacja potrzeb uczniów, wykorzystanie technik cyfrowych w kształceniu na odległość 

sprzyja aktywności, zaangażowaniu większości uczniów oraz stabilizuje proces kształcenia 

zdalnego. 

Wsparcie ucznia w procesie kształcenia zdalnego, życzliwa atmosfera pracy. 

Doskonalenie nauczycieli: uczenie się w praktyce, wymiana doświadczeń, dzielenie się 

praktyką, rozwiązaniami, samokształcenie własne, udział w konferencjach na temat jakości w 

edukacji zdalnej, wykorzystanie nowych sposobów w praktyce nauczycielskiej, szkolenia, w 

których biorą udział. 
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     Przeprowadzona ewaluacja pozwoliła określić korzyści i zagrożenia nauki zdalnej, z czego 

one wynikają. Pozwoliła również wyciągnąć wnioski do dalszej pracy, które w razie dalszej 

konieczności prowadzenia zajęć zdalnych, będziemy realizować i wprowadzać w życie. 

 

8. ZAŁĄCZNIKI 

 

- Ankieta dla rodziców 

- Ankieta dla uczniów 

- Ankieta dla nauczycieli 

- Scenariusz wywiadu z Panią Dyrektor 

 

 


