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Czerwiec 2020 

Opis ewaluowanego przedmiotu 

Jako przedmiot ewaluacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich w roku 

szkolnym 2019/2020 został wybrany obszar Organizacja i przebieg nauczania zdalnego. 

Celem przeprowadzonej ewaluacji była analiza i diagnoza nauczania zdalnego oraz wyzwań, 

które zostały postawione przed nauczycielami, rodzicami oraz uczniami. Uzyskane wyniki 

stanowią niezwykle ważny punkt widzenia rodziców i uczniów na temat realizacji nauczania 

zdalnego. 

Badanie daje nam szansę zobaczyć, jak nauczanie zdalne wygląda w rzeczywistości i które 

obszary wymagają poprawy. Uzyskane wyniki pomogą nam ocenić pracę na odległość oraz 

posłużyć do działania mającego na celu doskonalenie i poprawę mechanizmów zdalnej edukacji. 

W celu przeprowadzenia ewaluacji określono następujące kryteria: 

 Materiały do pracy (dostępność, jakość) 

 Obciążenie pracą  

 Ocenianie  

 Kontakt z nauczycielami i pracownikami szkoły 

 

Opis ewaluacji 

Metodami i narzędziami ewaluacji były ankiety przeprowadzone wśród  uczniów oraz ich 

rodziców. W badaniu wzięło udział 116 rodziców oraz 246 uczniów. 

Ankieta dla rodziców składała się z 7 pytań, uczniowie musieli odpowiedzieć na 5 pytań. 

 

 

 

Opis danych i ich zbierania 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców: 
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Analiza ankiety przeprowadzonej wśród rodziców: 

Pytanie 1. 

W odpowiedzi na pyt.1dotyczące dostępności przesyłanych materiałów : 

Duża część rodziców - 56  (48,3%) twierdzi, że dziecko wie, gdzie szukać materiałów do 

samodzielnej pracy  

Mniej niż połowa rodziców -52 (44,8%)przyznało, że dziecko ma małe problemy z ich 

znalezieniem  

7 rodziców (6,03%) odpowiedziało , że dziecko często ma problemy ze znalezieniem materiałów 

przesyłanych przez nauczycieli 

Tylko 1 rodzic twierdzi, że dziecko zawsze ma problemy z ich znalezieniem 

Pytanie 2. 

W odpowiedzi na pyt.2 dotyczące ilości materiałów i zadań: 

Ponad połowa rodziców - 64 ( 55,2%) przyznało, że samodzielnej pracy z materiałami jest 

wystarczająco ( ani dużo ,ani mało) dziecko radzi sobie; 

52 rodziców( 44,8%) uznało, że samodzielnej pracy z materiałami jest za dużo i zajmuje sporo 

czasu 

Żaden rodzic nie uznał, że pracy jest za mało. 

 

Pytanie 3. 

Pytanie dotyczyło oceniania podczas nauki zdalnej. 

Zdecydowana większość rodziców - 82 ( 70,7%) wie, za co dziecko jest oceniane w czasie nauki 

na odległość. 

34 rodziców( 29,3%) twierdzi, że czasami, w zależności od przedmiotu wie, za co dziecko jest 

oceniane w czasie nauki na odległość 

Nikt nie stwierdził, że nie wie za co dziecko jest oceniane. 

Pytanie 4. 

Dotyczyło możliwości kontaktu z nauczycielami   

 100% rodziców wie, w jaki sposób mogą się skontaktować z nauczycielem 

Pytanie 5. 

Odnosiło się do możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
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Prawie wszyscy rodzice - 113 ( 97,4%) przyznali, że wiedzą w jaki sposób mogą uzyskać pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną 

Zaledwie 3 rodziców twierdzi, że tego nie wie. 

Pytanie 6. 

Zdecydowana większość rodziców - 108 (93,1%) wie, w jaki sposób może uzyskać materiały 

potrzebne do realizacji zajęć. 

Pytanie 7. 

Na pytanie 7 dotyczące innych spostrzeżeń i opinii  na temat organizacji i przebiegu zdalnego 

nauczania odpowiedzi udzieliło 34 (29,3%) rodziców. 

9 (7,8% )rodziców wyraziło pozytywne opinie dotyczące zdalnej nauki:  

nauczyciele pytają, czy dzieci mają problemy; pozytywna opinia dotycząca zebrania online; 

dzieci mogą się skupić; nauczyciele wyrozumiali ; super prowadzone lekcje  

9 (7,9%) rodziców nie miało zastrzeżeń 

17 (14,7%) rodziców – wyraziło uwagi i sugestie dotyczące zdalnego nauczania: 

brak synchronizacji między zadaniami w e- dzienniku  i aplikacją Teams, zadania mało 

precyzyjne sformułowane, za dużo pracy do samodzielnego wykonania, zbyt dużo czasu dzieci 

spędzają przed komputerem, zadania powinny być opisane i podane strony w e- dzienniku, 

prowadzenie zajęć online częściej , kilka różnych platform do pracy, brak kontaktu                          

z nauczycielem danego przedmiotu, prośba o wpisywanie od razu ocen z kartkówek, testów itp.,  

zadań nie można otworzyć, wyrzucanie ze spotkania i wyciszanie, pisanie nieobecności gdy 

dziecko weszło na link i nie przesłało zadania , gdy zadania tam nie było 

 

 

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów: 
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Analiza ankiety przeprowadzonej wśród uczniów: 

W ankiecie wzięło udział 246 uczniów. 

Pytanie 1 

Udzielając odpowiedzi na pytanie 1 dotyczące dostępności przesyłanych materiałów :: 

 143 uczniów(58,2%) zawsze wie, gdzie może znaleźć materiały do samodzielnej pracy 

92 uczniów( 37,4%) ma małe problemy z ich znalezieniem 

10 uczniów(4,1%) zawsze ma problemy z ich znalezieniem 

Pytanie 2 

Udzielając odpowiedzi na pytanie 2 dotyczące czytelności poleceń pojawiły się następujące 

odpowiedzi: 

153 uczniów(62,2%) zawsze wie co ma zrobić z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli 

93 uczniów(37,8%) nie zawsze wie, co ma zrobić 

Pytanie 3 

W pytaniu 3 dotyczącym ilości zadanej pracy: 

107 uczniów( 43,5%) zaznaczyło, że samodzielnej pracy z materiałami jest dużo, zajmuje im 

sporo czasu 

Ponad połowa uczniów -133 ( 54,1%) twierdzi, że materiałów jest ani dużo, ani mało – radzą 

sobie 

6 uczniów( 2,5%) uznało, że materiału do pracy jest mało i mają dużo czasu wolnego. 

Pytanie 4 

 dotyczyło preferencji uczniów do rodzajów materiałów. 

Wyniki wskazują, że uczniowie najbardziej lubią pracować z:  

-kartami  pracy- 98 (39,9%) uczniów 

- filmikami – 84 (34,1%) uczniów 

- podręcznikami i ćwiczeniami – 81 (33%) uczniów 

- zadaniami interaktywnymi- 70 (28,4%) uczniów   
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- prezentacjami – 56 (22,8%) uczniów 

- innymi – 10 ( 4 % ) uczniów 

Pytanie 5 

dotyczyło oceniania. 

Większość uczniów – 173 ( 70,3%) wie, za co są oceniani w czasie nauki na odległość 

66 uczniów(26,8%) twierdzi, że wie czasami, w zależności od przedmiotu 

7 uczniów( 2,8%) nie wie, za co są oceniani.  

 

Podsumowanie i wnioski: 

Zdecydowana większość rodziców uważa, że dziecko wie, gdzie ma znaleźć materiały do 

samodzielnej pracy, natomiast w opinii (44,8% )rodziców uczniowie mają małe problemy z ich 

znalezieniem. Potwierdzają to również uczniowie. Należy zatem dokładnie wyjaśnić uczniom i 

rodzicom miejsce zamieszczania materiałów do samodzielnej pracy oraz zwrócić uwagę na 

bardziej precyzyjne podawanie poleceń, gdyż wielu uczniów nie zawsze wie, jak trzeba wykonać 

zadanie. 

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. 

Komunikacja między rodzicami, uczniami i nauczycielami przebiega sprawnie, o czym świadczą 

odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości kontaktu i uzyskania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Należy dokładnie przedstawić uczniom i rodzicom  zasady oceniania w czasie nauki zdalnej, 

gdyż nie wszyscy  wiedzą, za co są oceniani.  

Uczniowie lubią pracować właściwie z każdym rodzajem materiałów, a najbardziej z kartami 

pracy. 

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. 

 


