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SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W USTRONIU 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

  

Elementy ewaluacji Terminy Osoby 
odpowiedzialne 

• powołanie zespołu diagnozującego wrzesień 2020 Dyr. Roman 
Langhammer 

• zdefiniowanie wskaźników ewaluacji; 

• określenie odbiorców ewaluacji i sposobów 
wykorzystania wyników; 

• określenie obszarów badawczych; 

• określenie grupy badanych; 

• dobór metod badawczych; 

październik 
2020 

zespół d.s. 
ewaluacji, 

• przygotowanie narzędzi badawczych: 

a. kwestionariusz ankiety dla  uczniów klas 4-8  
b. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli klas 1-8 
(Wykorzystanie w procesie edukacyjnym narzędzi i 
zasobów cyfrowych i ich wpływ na uczenie się dzieci 
klas 4-8) 

listopad – 
grudzień 
2020  

zespół d.s. 
ewaluacji, 

• przeprowadzenie ankiety wśród uczniów; 

  

styczeń - luty  
2021 

zespół d.s. 
ewaluacji 

• analiza jakościowa i ilościowa zebranych danych; marzec – 
kwiecień 2021 

zespół d.s. 
ewaluacji, 

• przedstawienie raportu Dyrektorowi i Radzie 
Pedagogicznej; 

maj 2021 Jolanta Kubaczka - 
Mrowczyk 

• sformułowanie wniosków do dalszej pracy; maj 2021 Rada Pedagogiczna 



Cel ewaluacji: 

Sprawdzenie, czy wykorzystywanie w procesie edukacyjnym narzędzi i zasobów cyfrowych 
ma wpływ na uczenie się dzieci w klasach 4-8 oraz analiza sposobu wykorzystywania przez 
nauczycieli różnego typu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
procesie kształcenia stacjonarnego i zdalnego. 

  

Przedmiot ewaluacji: 

Wykorzystanie w procesie edukacyjnym narzędzi i zasobów cyfrowych i ich wpływ na 
uczenie się dzieci. 

  

Wskaźniki: 

1. Nauczyciele prowadzą zajęcia wykorzystując narzędzia i zasoby cyfrowe. 

2. Szkoła w dobie nauczania zdalnego umożliwia publikowanie zadań na stronie internetowej 
szkoły. 

3. Szkoła stwarza możliwości do wymiany doświadczeń, zdobywania nowej wiedzy, 
rozwijania strategii uczenia się poprzez pracę  różnymi metodami aktywizującymi  
i motywującymi uczniów do nauki, a także do realizacji projektów edukacyjnych 
wspomagających proces uczenia się. 

4. Nauczyciele planują zajęcia wykorzystując narzędzia i zasoby mające na celu polepszenie 
efektywności nauczania stacjonarnego. 

 

 Pytania kluczowe: 

1. Czy nauczyciele wspomagają proces kształcenia technikami komputerowymi? 

2. Czy podczas przygotowywania się na zajęcia w szkole uczeń korzysta z zasobów 
internetowych? 

3. Czy komunikacja uczeń –nauczyciel odbywa się drogą  elektroniczną? 

4.Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne  
w procesie kształcenia? 

5. Czy podczas odrabiania prac domowych uczniowie kontaktują się ze swoimi 
kolegami/koleżankami za pomocą komunikatorów? 

6. Czy uczniowie wykorzystują dziennik elektroniczny do zdobywania informacji o ocenach, 
nieobecnościach, sprawdzianach 

7.  Jakie urządzenia technologiczne i narzędzia internetowe (aplikacje) wykorzystywane są 
przez nauczycieli w czasie zajęć oraz podczas przygotowywania się do nich? 



8. Jakimi urządzeniami technologicznymi najczęściej dysponują nauczyciele? 

9. Jaki rodzaj nauki preferują uczniowie? Która forma jest bardziej efektywna? 

 

Sposoby wykorzystania wyników: 

1. Ocena pracy szkoły i jej poprawa. 

2. Ocena wykorzystania w procesie edukacyjnym narzędzi i zasobów cyfrowych i ich wpływ 
na uczenie się dzieci klas 4-8. 

3.Polepszenie współpracy nauczycieli z uczniami mające na celu polepszenie procesu uczenia 
się dzieci narzędziami i zasobami cyfrowymi. 

 

Odbiorcy ewaluacji: 

1. Nauczyciele – wychowawcy klas. 

2. Dyrektor szkoły. 

 3. Organy nadzorujące pracę szkoły. 

4. Rodzice uczniów i uczniowie. 

  

 Grupy badawcze: 

1. Uczniowie klas 4-8  Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu. 
2. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu 

  

Narzędzia pomiarowe i metody badawcze: 

1. Ankiety. 

 
 

Wstęp 

Celem tegorocznej ewaluacji w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu jest 
wykorzystanie w procesie edukacyjnym narzędzi i zasobów cyfrowych i ich wpływ na 
uczenie się dzieci klas 4-8. 

W związku z ewaluacją wewnętrzną w szkole odbyło się badanie ankietowe uczniów z klas  
4-8. W badaniu udział wzięło 98 uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. 



Udzielono odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy nauczyciele w czasie lekcji stacjonarnych w szkole korzystają z narzędzi 
technologii informacyjno-komunikacyjnej (komputer, projektor multimedialny, tablica 
interaktywna itp.)? 

2. Jeśli tak to na ilu lekcjach w ciągu dnia używany jest sprzęt ? 
3. Do czego najczęściej nauczyciele wykorzystują w czasie lekcji narzędzie technologii 

informacyjno-komunikacyjnej? 
4. Czy podczas odrabiania prac domowych kontaktujesz się ze swoimi 

kolegami/koleżankami za pomocą komunikatorów? 
5. Czy podczas przygotowywania się na zajęcia w szkole korzystasz z zasobów 

internetowych? 
6. Czy wykorzystujesz dziennik elektroniczny do zdobywania informacji o ocenach, 

nieobecnościach, sprawdzianach, itp… 
7. Czy przy przejściu na system zdalny, więcej czasu poświęcasz na różne aktywności 

szkolne (w stosunku do okresu nauki stacjonarnej) 
8.  Jaki rodzaj nauki preferujesz? 
9. Jakie korzyści czerpiesz z nauki stacjonarnej:? 
10. Jakie korzyści czerpiesz z nauki zdalnej? 
11. Która forma jest bardziej efektywna (w której się więcej nauczysz)? 

 W wyniku przeprowadzonego badania zebrano odpowiedzi na powyższe pytania oraz 
sformułowano wnioski do dalszej pracy. 

Pytanie 1. 

 

Pytanie 2 



 

Z odpowiedzi na pytanie 1. i 2. wynika, że nauczyciele w czasie lekcji stacjonarnych 
powszechnie używają narzędzi TiK.  75% uczniów zauważa, że w ciągu dnia TiK jest 
używana na 3 lub większej liczbie lekcji każdego dnia nauki. 

Pytanie 3 

Do czego najczęściej nauczyciele wykorzystują w czasie lekcji narzędzie technologii 
informacyjno-komunikacyjnej?  

 

 

 
Z odpowiedzi udzielonych przez uczniów wynika, że TiK jest używana na lekcjach  
w różnorodnej formie - zarówno podającej (notatki, prezentacje, filmy, materiały tekstowe) 
jak i interaktywne (notatka tworzona z uczniami na lekcji, różnorodne programy do ćwiczeń 
interaktywnych). 



Pytanie 4 

 

Pytanie 5 

 

Podsumowując odpowiedzi uczniów na pytania 5. i 6. można stwierdzić, że uczniowie 
korzystają z możliwości internetowego kontaktu z kolegami  podczas odrabiania zadań 
domowych oraz przeszukują zasoby Internetu, przygotowując się do lekcji. Zdecydowana 
większość czyni to czasami, około 25% pracuje samodzielnie bez korzystania z Internetu. 
Liczba uczniów, którzy robią to często lub zawsze, nie przekracza kilkunastu procent, oni też 
częściej szukają materiałów w sieci niż korzystają z kontaktu z kolegami. 

Pytanie 6 



 

Dziennik elektroniczny okazuje się dostępnym i przydatnym źródłem informacji o bieżących 
sprawach związanych z nauką i funkcjonowaniem w szkole uczniów. Aż 98%  ankietowanych 
uczniów korzysta z niego codziennie lub często.  

 
Pytanie 7  

Czy przy przejściu na system zdalny, więcej czasu poświęcasz na  (w stosunku do okresu 
nauki stacjonarnej): 

 



Zdalna forma nauczania zdecydowanie wpłynęła na czas korzystania z internetu w celach 
związanych z edukacją. Uczniowie częściej korzystają z dziennika elektronicznego, szukając 
bieżących informacji związanych z bieżącą nauką ( powyżej 65%), tą drogą kontaktują się też 
z nauczycielami przedmiotów. Wykorzystują też kanały komunikacji elektronicznej do 
kontaktu z kolegami (42%). Wskazują też na częstsze poszukiwania w sieci materiałów do 
pisania zadań czy przygotowania się do lekcji. 

Pytanie 8 

 

Pytanie 9 

Jakie korzyści czerpiesz z nauki stacjonarnej? 

 



Uczniowie w innych wymienili: 

 Lepiej mi wchodzi do głowy 
 Dużą zaletą w nauce stacjonarnej w porównaniu do nauki zdalnej jest W-F, na którym 

gra się w gry zespołowe z rówieśnikami. 
 Więcej wiem, więcej rozumiem 
 wycieczki, zabawa na przerwach, prawdziwy wf 
 więcej czasu spędzonego z rodziną 
 Brak nieobecności 
 no bo mogę zrozumieć lekcję bez żadnego wyrzucania itd. oraz wszystkich 

nauczycieli widzę 
 Żadna szkoła nic nie uczy(?) 

Zdecydowana większość uczniów (76.5%) preferuje stacjonarną formę nauki. Wśród korzyści 
płynących z tej formy wymieniają bezpośrednie kontakty międzyludzkie z rówieśnikami 
(74%) i nauczycielami (63%) jak osobami przekazującymi wiedzę. Kolejnymi zaletami nauki 
stacjonarnej  wg ankietowanych uczniów jest niezakłócony przez problemy techniczne tok 
lekcji  (52%) a także brak elementów  rozpraszających (np. telefonów komórkowych) oraz 
zwiększona motywacja  i dyscyplina. W odpowiedziach otwartych pojawiają się wypowiedzi 
dotyczące lepszego przyswajania wiedzy . 

Pytanie 10 

Jakie korzyści czerpiesz z nauki zdalnej? 

 

Uczniowie w innych wymienili: 



 Więcej czasu na rozwijanie zainteresowań oraz więcej czasu na rozwijanie wiedzy  
z przedmiotów które lubimy 

 Nie choruję 
 Żadnych -2 osoby 
 Można leżeć w łóżku i mieć lekcje 
 Czerpanie Internetu 
 Nie muszę patrzeć na nauczycieli 
 żadneeeee a szczególnie te testy na tym testportalu (one są do bani ☹) no bo ja się 

bardzo dużo uczę i wiem że potrafię a mam niższe oceny no i ten ograniczony czas 
przez , który nie potrafię się skupić i ten STRES !!! Masakra 

Wśród korzyści płynących z nauki zdalnej uczniowie wymienili przede wszystkim 
oszczędność czasu (związaną z dotarciem do szkoły), zwiększone poczucie bezpieczeństwa  
i  komfortu, dostrzegają też w tej formie nauki szansę ćwiczenia samodzielności  
i samodyscypliny. 

Pytanie 11 

 

Mimo umiejętności wskazania pozytywów obu form nauki (stacjonarnej i zdalnej) aż 86, 7 % 
uczniów ocenia naukę stacjonarną jako bardziej efektywną. 

 
 

 

 

 

 

 

 



W związku z ewaluacją wewnętrzną w szkole odbyło się również badanie ankietowe 
nauczycieli.  W badaniu udział wzięło 35 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6  . 

Ankietowani odpowiedzieli na pytania: 

Pytanie 1  

 

Pytanie 2 

Do czego najczęściej wykorzystujesz w swojej pracy  stacjonarnej Internet/narzędzia 
technologii informacyjno-komunikacyjnej ? 

 

Zdecydowana większość nauczycieli wykorzystuje narzędzia technologii informacyjno-
komunikacyjnej w swojej codziennej pracy. Za ich pośrednictwem kontaktują się z rodzicami 
uczniów, innymi pracownikami szkoły, czy z samymi uczniami. Narzędzia TIK służą im do 
przygotowywania dokumentacji szkolnej  a także w celu wzbogacenia prowadzonej lekcji. 
Niewielka grupa ( dwie osoby spośród badanych ) przyznaje, że TIK w swojej pracy 
wykorzystuje zaledwie raz w tygodniu. 

 

Pytanie 3 



 

Większość ankietowanych nauczycieli ( 51,4%) w swojej codziennej pracy wykorzystuje 
tablicę multimedialną oraz rzutnik. 22,9 % przyznaje, że lekcja odbywa się przy ich udziale. 
Niewielki odsetek (11,4% ) nie korzysta z wyżej wymienionych narzędzi technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

 

Pytanie 4 

 

 

Analizując odpowiedzi nauczycieli na pytanie dotyczące korzystania z bezpłatnych  
i dostępnych dla wszystkich materiałów edukacyjnych tzw. e - podręczników można 
zauważyć podział wyników na dwie grupy. Pierwsza grupa nauczycieli ( 31,4% ) korzysta  
z powyższych zasobów niemalże codziennie , druga ( 34,3%) przyznaje, że e-podręczniki 
pojawiają się na ich lekcjach sporadycznie albo wcale. 

Pytanie 5 



 

Pytanie 6 

Którymi z poniższych kompetencji TIK możesz się wykazać? 

 

W innych nauczycieli wypisali: 

 tworzenie filmów 
 różne 

Pytanie 7 

 



 

Współczesna edukacja wymaga od nauczyciela umiejętności korzystania z narzędzi TIK. 
Sami nauczyciele ( 94,3%) przyznają, że umiejętne ich wykorzystanie może podnieść 
efektywność kształcenia. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyciele sprawnie posługiwali się 
narzędziami TIK. Wśród ankietowanych zdecydowana większość potrafi obsłużyć 
przeglądarkę internetową, przygotować prezentację multimedialną czy edytować tekst przy 
pomocy MS Word. Gorzej jednak radzimy sobie z plikami skompresowanymi, czy obsługą 
programów graficznych.  

Pytanie 8 

Komunikuję się przez Internet z innymi nauczycielami w celu: 

 

Internet zrewolucjonizował świat komputerów i komunikacji jak nigdy dotąd także w pracy 
nauczyciela. Internet służy nam do wysyłania materiałów, jest  mechanizmem 
rozpowszechniania informacji ( np. rozsyłania linków do ciekawych stron, artykułów czy 
filmów) oraz medium do współpracy i interakcji między osobami i ich komputerami.  
 

Pytanie 9 

Korzystam z TIK w pracy z moimi uczniami na nauczaniu zdalnym w następujący sposób 

 

Udzielono innej odpowiedzi Teams. 

Pandemia zmieniła współcześnie wiele dziedzin życia, ale także na nowo zdefiniowała sposób 
nauczania. Kształcenie na odległość w coraz większym stopniu zastępuje bezpośrednią 



interakcję, zaś narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej  pozwalają dostosować 
edukację do potrzeb ucznia i stają się coraz bardziej wydajne i dostępne.  

Pytanie 10 

Z jakich stron internetowych korzystasz przygotowując się do prowadzenia zajęć on - line? 

 

W innych udzielono odpowiedzi: 

 canva 
 liveworksheets 
 eduelo 
 scholaris 
 You tube 
 Pinterest.com 
 Freebibleimages.com 

 

WNIOSKI 

1. Nauczyciele stosują narzędzia TIK w swojej pracy podczas opracowywania dokumentów 
szkolnych, przygotowywania się na zajęcia oraz bezpośrednio na lekcjach. 

2..Nauczyciele zastępują programy multimedialne programami internetowymi, platformami 
internetowymi, których zasób jest ogromny. 

3. Nauczyciele coraz częściej komunikują się z uczniami drogą elektroniczną. W naszej 
szkole prowadzony jest dziennik elektroniczny. Kolejnym przykładem jest również ankieta 
ewaluacji wewnętrznej skierowana dla uczniów i nauczycieli, która została wysłana im drogą 
elektroniczną. 



4. Nauczyciele naszej szkoły w zakresie obsługi komputera i posługiwania się technikami 
komputerowymi ciągle podnoszą swoje kompetencje w tym obszarze. 

Od kilkunastu lat obserwujemy, jak Internet i multimedia powoli wypierają tradycyjne 

metody nauczania, środki dydaktyczne. W swojej pracy nauczyciele praktycznie codziennie 

posługują się narzędziami TIK wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy są obeznani 

w nowinkach technologicznych. Korzystanie tylko z tradycyjnych podręczników już od 

dawna przestało przynosić efekty w nauczaniu. Uczniowie potrzebują atrakcyjnych zajęć, 

dzięki którym będą w stanie skupić swoją uwagę. Korzystanie z technologii informacyjnych 

odbywa się już na etapie przygotowania lekcji: nauczyciele przeszukują zasoby w Internecie, 

opracowują zgromadzony materiał korzystając z pakietu Microsoft Office, a także lekcji 

online, które służą samodzielnej pracy ucznia. Na zajęciach, które odbywają się w szkole 

często wyświetlają filmy lub fragmenty filmów, które dostępne są w Internecie. Odwiedzamy 

z uczniami wirtualne muzea, korzystamy z interaktywnych quizów. Korzystamy  

z darmowych aplikacji edukacyjnych dostępnych w Internecie, platform wydawnictw. Dzięki 

różnego rodzaju stronom internetowym dla nauczycieli i aplikacjom tworzymy sprawdziany, 

testy, quizy czy krzyżówki. Pojawienie się Internetu wyparło ze szkół tradycyjne dzienniki, 

dziś cała dokumentacja prowadzona jest online, dzięki specjalnie do tego przeznaczonym 

platformom.  

 

REKOMENDACJE 

1. Należy kontynuować dokształcanie w zakresie stosowania narzędzi TIK. 

2. Wskazana jest modernizacja sieci szkolnej ze względu na małą szybkość łącza. 

3. Zwiększenie celowości wykorzystania TIK oraz współpracy nauczycieli w tym zakresie. 

4. Umiejętne i harmonijne łączenie TIK oraz tradycyjnych pomocy naukowych 
(podręczników, ćwiczeń) w celu efektywnego przekazywania wiedzy i kształtowania 
umiejętności. 

5. Uwrażliwienie na higienę pracy z wykorzystaniem TIK. 
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1.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

TAK

NIE

2.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

1 lekcja

2 lekcje

3 lekcje

4 lekcje

więcej

Ankieta dla uczniów
Ankieta została opracowana przez nauczycieli i dyrektora szkoły. Ankieta ma na celu 
poznanie Twojej opinii na temat wykorzystywania w procesie edukacyjnym narzędzi i 
zasobów cyfrowych na wpływ Twojego uczenia się. 
Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną opracowane wyłącznie zbiorowo. Proszę 
zatem o szczere wypowiedzi.

*Wymagane

Czy nauczyciele w czasie lekcji stacjonarnych w szkole korzystają z narzędzi
technologii informacyjno-komunikacyjnej (komputer, projektor multimedialny,
tablica interaktywna itp.)? *

Jeśli tak to na ilu lekcjach w ciągu dnia używany jest sprzęt ? *
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3.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Pokaz prezentacji multimedialnych

Wyświetlanie materiałów filmowych

Materiały tekstowe

Wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnych

Wykonywanie ćwiczeń interaktywnych przez uczniów

E podręczniki

Tworzenie ręczne notatki z lekcji /zapisywanie notatki

Plansze edukacyjne

4.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Nigdy

Czasami

Często

Zawsze

5.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Nigdy

Czasami

Często

Zawsze

Do czego najczęściej nauczyciele wykorzystują w czasie lekcji narzędzie
technologii informacyjno-komunikacyjnej? * *

Czy podczas odrabiania prac domowych kontaktujesz się ze swoimi
kolegami/koleżankami za pomocą komunikatorów? *

Czy podczas przygotowywania się na zajęcia w szkole korzystasz z zasobów
internetowych? *
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6.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Nigdy

Czasami

Często

Zawsze/codziennie

7.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

odrabianie prac domowych przy użyciu stron internetowych

przygotowanie się do zajęć zdalnych np. prezentacje

kontakt ze swoimi kolegami za pomocą komunikatorów

sprawdzanie dziennika do zdobycia informacji o ocenach

sprawdzanie dziennika do zdobycia informacji o nieobecnościach

sprawdzanie dziennika do zdobycia informacji o sprawdzianach

sprawdzanie dziennika do zdobycia informacji o zadaniach domowych

kontaktowanie się z nauczycielem przedmiotu w sprawach bieżących

8.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Zdalny

Stacjonarny

Czy wykorzystujesz dziennik elektroniczny do zdobywania informacji o ocenach,
nieobecnościach, sprawdzianach, itp… *

Czy przy przejściu na system zdalny, więcej czasu poświęcasz na (w stosunku do
okresu nauki stacjonarnej): *

Jaki rodzaj nauki preferujesz: *
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9.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Bezpośredni kontakt z nauczycielem

Lepszy kontakt z rówieśnikami

Motywacja

Dyscyplina

Brak rozpraszaczy multimedialnych

Brak problemów technicznych

10.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Komfort ( poczucie bezpieczeństwa)

oszczędność czasu związana z dojazdami

poczucie samodzielności

ćwiczenie samodyscypliny

11.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Zdalna

Stacjonarna

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Jakie korzyści czerpiesz z nauki stacjonarnej: *

Jakie korzyści czerpiesz z nauki zdalnej: *

Która forma jest bardziej efektywna (w której się więcej nauczysz) *

 Formularze

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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1.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Raz w tygodniu

Rzadziej niż raz w tygodniu

2.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Do przygotowywania lekcji (wyszukiwanie scenariuszy w Internecie, czerpanie
pomysłów i inspiracji itp.)

Podczas lekcji/ do wzbogacania lekcji (przedstawianie prezentacji multimedialnych,
materiałów filmowych itp.)

Do przygotowywania pomocy dydaktycznych (prezentacje, karty pracy itp.).

Przygotowywania dokumentacji szkolnej.

Komunikacji z pracownikami szkoły, rodzicami , uczniami

Ankieta dla nauczycieli
Ankieta została opracowana przez nauczycieli i dyrektora szkoły. Ankieta ma na celu 
poznanie Twojej opinii na temat wykorzystywanych w procesie nauczania narzędzi i 
zasobów cyfrowych na wpływ na edukację uczniów.  
Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną opracowane wyłącznie zbiorowo. Proszę 
zatem o szczere wypowiedzi.

*Wymagane

Jak często w swojej pracy stacjonarnej wykorzystujesz narzędzia technologii
informacyjno-komunikacyjnej (komputer, projektor multimedialny, tablica
interaktywna itp.)? * *

Do czego najczęściej wykorzystujesz w swojej pracy stacjonarnej
Internet/narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej ? *
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3.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Raz w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Raz w miesiącu

Sporadycznie albo wcale

4.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Raz w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Raz w miesiącu

Sporadycznie albo wcale

5.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Codziennie

Kilka razy w tygodniu

Raz w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Raz w miesiącu

Sporadycznie albo wcale

Jak często wykorzystujesz tablicę multimedialną i rzutnik podczas lekcji
stacjonarnych? *

Czy podczas prowadzenia lekcji korzystasz z e-podręczników? * *

Jak często w czasie lekcji stacjonarnych wykorzystujesz inne pomoce
dydaktyczne przygotowane z użyciem narzędzi TIK lub wymagające ich użycia do
prezentacji? (Karty pracy, prezentacje multimedialne, materiały filmowe itp.) *
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6.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Obsługa przeglądarki internetowej

Komunikacja w sieci (e-mail, fora dyskusyjne, komunikatory itp.)

Redagowanie dokumentów w edytorze tekstu (np. MS Word)

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Obsługa programu graficznego (np. zmiana rozmiaru obrazka)

Korzystanie z plików skompresowanych

7.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

tak

nie

trudno powiedzieć

8.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Tylko towarzyskim

Szybkiej komunikacji podczas realizacji wspólnych działań zawodowych

Wysyłania materiałów zamiast ich drukowania

Wysyłania materiałów do konsultacji

Wysyłania materiałów, nad którymi wspólnie pracujemy

Rozsyłania linków do ciekawych stron, artykułów, filmów

Udzielenia odpowiedzi na służbowe listy wysyłane przez dyrektora szkoły

Którymi z poniższych kompetencji TIK możesz się wykazać? *

Czy uważasz, że korzystanie z TiK może podnieść efektywność kształcenia? *

Komunikuję się przez Internet z innymi nauczycielami w celu: *
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9.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Komunikuję się z uczniami przez Internet

Komunikuję się z rodzicami moich uczniów

Przygotowuję materiały do lekcji typu: karty pracy, scenariusze lekcji itp.

Przygotowuję do lekcji materiały multimedialne i demonstruję za pomocą komputera

Podczas lekcji wykorzystuję Internet i prezentuję wyszukane materiały

Polecam moim uczniom linki do ciekawych stron, artykułów, filmów

Wysyłam drogą elektroniczną moim uczniom materiały i zadania do rozwiązania

Odbieram drogą elektroniczną zadania rozwiązane przez uczniów

Umieszczam materiały dla uczniów na swoim blogu

Umieszczam materiały dla uczniów na stronie szkoły

praca na whiteboard na zoomie

10.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

e - podręczniki

ćwiczenia aktywne na stronach wydawnictw

pistacje.tv

matzoo.pl

learningapps.org

kahoot

baamboozle.com

genial.ly

wakelet.com

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Korzystam z TIK w pracy z moimi uczniami na nauczaniu zdalnym w następujący
sposób *

Z jakich stron internetowych korzystasz przygotowując się do prowadzenia
zajęć on - line? *

 Formularze

https://www.google.com/url?q=http://pistacje.tv&sa=D&source=editors&ust=1620125895569000&usg=AFQjCNHlBTKUybzHXFB_y2Y6CxnT3T-2cg
https://www.google.com/url?q=http://matzoo.pl&sa=D&source=editors&ust=1620125895569000&usg=AFQjCNE-03tP_IjXPGB25qi5i8sdACg1AQ
https://www.google.com/url?q=http://learningapps.org&sa=D&source=editors&ust=1620125895569000&usg=AFQjCNGE2kf6HXApC1nsVC8kkJDZKuNiIA
https://www.google.com/url?q=http://baamboozle.com&sa=D&source=editors&ust=1620125895569000&usg=AFQjCNGJBKskivcPdylKJHpnp5PmJ_3ynA
https://www.google.com/url?q=http://genial.ly&sa=D&source=editors&ust=1620125895570000&usg=AFQjCNEpnUJul59hT2R2Km1b0FFRvV392A
https://www.google.com/url?q=http://wakelet.com&sa=D&source=editors&ust=1620125895570000&usg=AFQjCNH0fbwElAUpcm_mExZO-_Y7EsorCw
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

