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O PROJEKCIE

Celem projektu jest przygotowanie 
kompleksowego i darmowego narzędzia, które 
umożliwi kadrze oświaty samodzielne badanie 
kompetencji w zakresie nauczania zdalnego. 

Platforma ta będzie ponadto oferować szereg 
narzędzi i gier do wykorzystania zarówno w pracy 
z uczniami, jak i do poprawy własnych umiejętności.

Będzie również służyć kadrze i dyrekcji placówek 
edukacyjnych jako narzędzie do badania 
potencjału i tworzenia planów rozwojowych 
szkoły, potrzebnych na przykład przy realizacji 
projektów z programu Erasmus+.

Projekt ma charakter międzynarodowy, a ambicją 
twórców jest przekształcić go w wieloletni 
program badania i podnoszenia kompetencji 
nauczycielskich w obszarze edukacji zdalnej.

GŁÓWNE INFORMACJE

PARTNERZY

Partner główny: Fundacja  Innowatorium (Polska), 
https://www.innowatorium.org

Partnerzy Regionalni:

• ANTHROPOLIS Antropológiai Közhasznú Egyesület (Hungary), 
https://anthropolis.hu/

• Cultura e Dintorni (Italy), https://www.culturaedintorni.org/

ZESPÓŁ BADAWCZY

Liderki: Anna Pietraszko, Anna Szczeblewska (Polska), Fundacja 
Obserwatorium, https://www.obserwatorium.org.pl

Partnerzy Regionalni:

• David Ban, Bruno Pizzini (Węgry), ANTHROPOLIS

• Barbara Bieleń, Martino Santoro (Włochy), Cultura e Dintorni
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O BADANIU

Kluczową częścią projektu było badanie, którego 
wyniki pomogą zaprojektować wspomnianą 
platformę w taki sposób, aby była ona jak najlepiej 
dopasowana do potrzeb kadry oświatowej trzech 
biorących udział w projekcie krajów.

Głównym celem działań badawczych było 
usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy 
na temat poziomu przygotowania nauczycieli 
do nauczania zdalnego. Temat badania został 
podzielony na 4 główne obszary badawcze:

▪ SPRAWNOŚĆ TECHNOLOGICZNA

▪ METODY I TECHNIKI

▪ KOMPETENCJE MIĘKKIE

▪ ZARZĄDZANIE

Sprawność technologiczna w zakresie 
pracy zdalnej (umiejętność używania 
narzędzi, bezpieczeństwo i prywatność 
rozwiązań ICT, prawa autorskie, wiedza 
o tym, jak poszukiwać materiałów itp.).

SPRAWNOŚĆ TECHNOLOGICZNA 

Metody i techniki pracy zdalnej 
z uczniami (zarządzanie grupą uczniów 
w procesie edukacyjnym, ocenianie na 
odległość, angażowanie i aktywizowanie 
uczniów, odwrócone nauczanie itp.).

METODY I TECHNIKI

Umiejętności miękkie w pracy zdalnej 
(jak występować publicznie w Internecie, 
jak radzić sobie ze stresem, jak dbać 
o relacje z uczniami i rodzicami online itp.).

KOMPETENCJE MIĘKKIE

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie procesem edukacji zdalnej 
(tworzenie i wdrażanie strategii nauczania 
zdalnego dla szkoły, zarządzanie obiektami 
szkoleniowymi, wprowadzanie zmian 
technologicznych w szkole itp.).
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GŁÓWNE INFORMACJE

OBSZARY BADAWCZE



I. CHARAKTERYSTYKA PRACY

II. PRZEJŚCIE DO NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

III. UWARUNKOWANIA

IV. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

V. PERSPEKTYWA UCZNIA

VI. PODSUMOWANIE

6 OBSZARÓW

+
SEKCJA DLA 

DYREKTORÓW 
SZKÓŁ

+
METRYCZKA

Głównym narzędziem badawczym była ankieta
skierowana do nauczycieli i dyrektorów szkół. 
Składała się ona z 6 części, korespondujących 
z 4 wyżej wymienionymi obszarami badawczymi.

Dodatkowymi narzędziami były warsztaty
z nauczycielami (3 na kraj). Celem 1. warsztatu 
była weryfikacja wersji roboczej ankiety, celem 
2. i 3. – pogłębienie rezultatów badania 
ankietowego.

STRUKTURA BADANIA ANKIETOWEGO
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PYTANIA ANKIETOWE

1. NAUCZYCIEL: czas wypełniania – 15-30 min.
▪ pytania obowiązkowe: 51-65 (w tym 1-3 otwarte)
▪ pytania nieobowiązkowe otwarte: 10-13
▪ metryczka

2. NAUCZYCIEL I DYREKTOR: czas wypełniania – 20-40 min.
▪ pytania obowiązkowe: 63-77 (w tym 2-4 otwarte)
▪ pytania nieobowiązkowe otwarte: 13-16
▪ metryczka

3. DYREKTOR: czas wypełniania – 10-15 min.
▪ pytania obowiązkowe: 19-22 (w tym 1 otwarte)
▪ pytania nieobowiązkowe otwart: 3
▪ metryczka

Liczba pytań zależała od tego, czy osoba 
ankietowana była:

▪ nauczycielem, 

▪ zarówno nauczycielem, jak i dyrektorem 
szkoły,

▪ dyrektorem szkoły, który aktualnie nie 
naucza.
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Zbieranie danych:

21.05 – 11.11.2021

Analiza danych i raport:

11 – 20.07.2021

268
ODPOWIEDZI
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WYNIKI 
ANKIETY

GŁÓWNE INFORMACJE



WIEŚ

26%

MIASTO
100 TYS.–500 TYS.

21%

MIASTO 
20 TYS.–100 TYS.

17%

METRYCZKA

MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA

KOBIETA

88%

PŁEĆ

35-54 
LAT

59%

WIEK
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WOJEWÓDZTWO 
DOLNOŚLĄSKIE

10%

WOJEWÓDZTWO 
KUJAWSKO-
POMORSKIE

9%

WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE

9%

WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE

20,5%

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

11%

25-34

9%
55-64 

21%

GŁÓWNE INFORMACJE O RESPONDENTACH



RACZEJ DOBRA

60%

ZNOŚNA,
PRZECIĘTNA

26%

SYTUACJA MATERIALNA

OSOBY 
BEZDZIETNE

58%

SYTUACJA OSOBISTA UMOWA 
O PRACĘ

98,5%

ŚREDNI STAŻ 
W ZAWODZIE

22 LATA

SYTUACJA ZAWODOWA

NIE–DYREKTOR
NAUCZYCIEL

80%

DYREKTOR

20%

NIE–NAUCZYCIEL

4%
NAUCZYCIEL

16%

NAUCZYCIELE

=96%
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O RESPONDENTACH

4,1%

0,0%

1,1%

26,1%

54,9%

13,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Wolę nie odpowiadać na to pytanie

Bardzo zła

Raczej zła

Znośna, średnia

Raczej dobra

Bardzo dobra

M.8. Sytuacja materialna 

gospodarstwa domowego

15,7%

81,7%

2,6%

M.1. Płeć

Mężczyzna Kobieta Wolę nie dopowiadać

Wykres M.1.. Płeć

n=268

2,2%

7,5%

10,4%

14,2%

26,1%

19,0%

13,4%

7,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 -54 55-59 60-64

M.2. Wiek
n=268

Wykres M.2. Wiek

7,1%

7,8%

21,3%

17,2%

10,4%

10,1%

26,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Miasto powyżej miliona mieszkańców

Miasto od 500 tys. do miliona

mieszkańców

Miasto od 100 tys. do 500 tys.

mieszkańców

Miasto od 20 tys. do 100 tys.

mieszkańców

Miasto od 10 tys. do 20 tys.

mieszkańców

Miasto do 10 tys. mieszkańców

Wieś

M.3. Miejsce zamieszkania
n=268

Wykres M.3. Miejsce zamieszkania

n=268

Wykres M.8. Sytuacja materialna gospodarstwa domowego
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I. CHARAKTERYSTYKA PRACY

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA

54%

PUBLICZNA SZKOŁA 
PONADPODSTAWOWA 

44%

TECHNIKUM

53%
LICEUM

52%

TYP SZKOŁY

LOKALIZACJA SZKOŁY

WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE

21%

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

11%

WOJEWÓDZTWO 
DOLNOŚLĄSKIE

10%

WOJEWÓDZTWO 
KUJAWSKO-
POMORSKIE

9%

WOJEWÓDZTWO 
POMORSKIE

9%

WIEŚ

31%

MIASTO
100 TYS.–500 TYS.

21%

MIASTO 
20 TYS.–100 TYS.

17%
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54% ankietowanych 
pracuje w publicznej 
szkole podstawowej, 
44% w publicznej szkole 
ponadpodstawowej 
(pytanie wielokrotnego 
wyboru). 

Spośród ankietowanych 
pracujących w szkole 
ponadpodstawowej
53% pracuje w technikum, 
52% w liceum (pytanie 
wielokrotnego wyboru). 

TYP SZKOŁY
PONADPODSTAWOWEJ

GŁÓWNE INFORMACJE O RESPONDENTACH



HUMANISTYCZNE

36%

PRZYRODNICZE

22%

NAUCZANE  PRZEDMIOTY

ŚCISŁE

22%

LICZBA UCZNIÓW 
NA 1 NAUCZYCIELA 

– MEDIANA

100

LICZBA UCZNIÓW 
NA 1 NAUCZYCIELA 

– ŚREDNIA 

121

LICZBA KLAS 
NA 1 NAUCZYCIELA 

– MEDIANA

5

LICZBA KLAS 
NA 1 NAUCZYCIELA 

– ŚREDNIA 

6,3

LICZBA 
MIEJSC PRACY 

NA 1 NAUCZYCIELA 
– MEDIANA

1

LICZBA 
MIEJSC PRACY

NA 1 NAUCZYCIELA 
– ŚREDNIA 

1,3

ŚREDNIA LICZBA 
NAUCZANYCH 

PRZEDMIOTÓW

1,3
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7,8%

7,8%

21,3%

16,8%

10,8%

6,0%

31,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Miasto powyżej miliona mieszkańców

Miasto od 500 tys. do miliona

mieszkańców

Miasto od 100 tys. do 500 tys.

mieszkańców

Miasto od 20 tys. do 100 tys.

mieszkańców

Miasto od 10 tys. do 20 tys.

mieszkańców

Miasto do 10 tys. mieszkańców

Wieś

I.1. Miejsce pracy

7,8%

19,8%

13,8%

15,7%

10,1%

8,6%

8,6%

20,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Miasto stołeczne Warszawa

Miasto wojewódzkie

Miasto na prawach powiatu - siedziba

powiatu grodzkiego

Miasto powiatowe - siedziba powiatu

ziemskiego

Miasto - siedziba gminy miejskiej

Miasto lub wieś - siedziba gminy miejsko-

wiejskiej

Wieś - siedziba gminy wiejskiej

Wieś sołecka

I.2. Status administracyjny miejscowości

4,5%

2,6%

1,9%

5,6%

11,2%

9,0%

3,0%

5,2%

3,0%

20,9%

6,7%

2,2%

2,6%

2,6%

9,0%

10,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

Warmińsko-Mazurskie

Świetokrzyskie

Śląskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Lubelskie

Kujawsko-Pomorskie

Dolnośląskie

I.3. Województwo

Wykres I.1. Wielkość miejscowości, gdzie zlokalizowana jest szkoła

n=268

n=268

Wykres I.2. Status administracyjny miejscowości, gdzie zlokalizowana jest szkoła

Wykres I.3. Województwo, w jakim zlokalizowana jest szkoła

n=268
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0,7%

2,2%

7,5%

13,4%

22,0%

54,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Inna odpowiedź

Tylko stacjonarny

Tylko zdalny

Głównie stacjonarny, czasami zdalny

Zdalny i stacjonarny, mniej więcej w

równych proporcjach

Głównie zdalny, czasami stacjonarny

I.6. System pracy podczas pandemii

3,7%

3,0%

1,5%

43,7%

1,5%

0,7%

54,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Inne

Prywatna szkoła ponadpodstawowa

Społeczna szkoła ponadpodstawowa

Publiczna szkoła ponadpodstawowa

Prywatna szkoła podstawowa

Społeczna szkoła podstawowa

Publiczna szkoła podstawowa

I.4. Typ szkoły

Wykres I.4. Typy szkół

n=268 n=268

Wykres I.6. System pracy w pandemii

20,1%

79,9%

I.7. Czy jest Pan/Pani 

dyrektorem szkoły?

Tak Nie

2,3%

2,3%

2,3%

28,2%

51,9%

53,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Inna odpowiedź

Szkoła artystyczna

Branżowa szkoła II stopnia

Branżowa szkoła I stopnia

Liceum ogólnokształcące

Technikum

I.5. Typ szkoły ponadpodstawowej
n=131

Wykres I.5. Typy szkół ponadpodstawowych Wykres I.7. Praca w charakterze dyrektora

n=268

PATRZ S. 54-60
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I.10. W jakim wieku są Pana/Pani uczniowie (2020/21)? n=268

6 lat 5,2%

7 lat 7,8%

8 lat 10,4%

9 lat 14,2%

10 lat 25,4%

11 lat 26,9%

12 lat 32,5%

13 lat 36,9%

14 lat 41,4%

15 lat 47,0%

16 lat 40,7%

17 lat 41,0%

18 lat 36,6%

19 lat 27,6%

20 lat 1,9%

Inna odpowiedź 1,9%

I.9. Jakie klasy Pan/Pani uczy? (2020/2021) n=268

Klasa 1 szkoły podstawowej 7,1%

Klasa 2 szkoły podstawowej 9,0%

Klasa 3 szkoły podstawowej 12,3%

Klasa 4 szkoły podstawowej 26,1%

Klasa 5 szkoły podstawowej 28,4%

Klasa 6 szkoły podstawowej 29,5%

Klasa 7 szkoły podstawowej 34,3%

Klasa 8 szkoły podstawowej 34,3%

Klasa 1 szkoły ponadpodstawowej 36,9%

Klasa 2 szkoły ponadpodstawowej 39,6%

Klasa 3 szkoły ponadpodstawowej 30,6%

Klasa 4 szkoły ponadpodstawowej 14,2%

Klasa 5 szkoły ponadpodstawowej 0,4%

Inna odpowiedź 9,0%

Tabela I.8. Nauczane przedmioty

Tabela I.9. Nauczane klasy
Tabela I.10. Wiek uczniów 14

I. CHARAKTERYSTYKA PRACY

I.8. Jakiego przedmiotu Pan/Pani uczy? n=268

Przedmioty humanistyczne: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, dziennikarstwo 36,2%

Przedmioty przyrodnicze: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka 22,4%

Przedmioty matematyczne: matematyka, informatyka i in. 22,0%

Nauki społeczne: wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, edukacja prawna 9,3%

Edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna 8,2%

Technika, przedmioty zawodowe 6,7%

Wychowanie fizyczne 5,6%

Przedmioty artystyczne: muzyka, sztuka itd. 4,9%

Religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie 4,5%

Świetlica, internat, biblioteka, pedagog, logopeda 3,7%

Edukacja dla bezpieczeństwa, BHP 3,0%

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2,6%

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O RESPONDENTACH



II. EDUKACJA ZDALNA – PRZEJŚCIE DO NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

DOŚWIADCZENIE I POCZĄTKI NAUCZANIA ZDALNEGO

81% ankietowanych polskich nauczycieli nie miało doświadczenia w nauczaniu zdalnym przed wybuchem pandemii.

63% ankietowanych jest zdania, że w momencie wybuchu pandemii nie było dobrze przygotowanych do nauczania w trybie zdalnym 

(raczej 31%, zdecydowanie 32%). 

Dla 74% ankietowanych pierwszym typem interakcji z uczniami w trybie zdalnym (tuż po wybuchu pandemii) było wysyłanie materiałów 

dydaktycznych, przydzielanie zadań itp. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Połowa ankietowanych od samego początku 

prowadziła zajęcia online (z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji). 

EMOCJE, OBAWY, PROBLEMY

Ankietowani mieli średnio 4-6 dni od chwili, gdy dowiedzieli się o konieczności zdalnego nauczania, do swojej pierwszej interakcji online 

z uczniami.

Główne emocje, jakie towarzyszyły ankietowanym na początku zdalnego nauczania, to ciekawość, strach i dezorientacja, 

ale również złość. Większość nie doświadczyła ulgi, radości, entuzjazmu ani bezradności.

45% ankietowanych miało wówczas (raczej lub zdecydowanie) obawę, że nie będzie w stanie uczyć efektywnie w trybie zdalnym. 

40% obawiało się (raczej lub zdecydowanie), że ich relacje z uczniami pogorszą się.

Głównym problemem ankietowanych był brak bezpośredniego kontaktu z uczniami (raczej 26%, zdecydowanie 52%).

WSPARCIE

Największego wsparcia (podnoszenie na duchu, samopomoc, dawanie wskazówek, rad itp.) udzielili ankietowanym koledzy z pracy (69%), 

członkowie rodziny (41%), dyrekcja szkoły (37%).

66% ankietowanych jest zdania, że otrzymało odpowiednie wsparcie od dyrekcji szkoły tuż po wybuchu pandemii 

(raczej 26%, zdecydowanie 40%).
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Wykres II.1.Doświadczenie w zdalnym nauczaniu na początku pandemii (Czy nauczał/-a Pan/-i zdalnie 
– online – jeszcze przed pandemią?)

3,1%

4,7%

10,9%

81,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Tak, regularne

Tak, czasami

Tak, okazjonalnie

Nie

II.1. Zdalne nauczanie przed pandemią
n=258

32,2%
30,6%

11,6%

19,0%

6,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Zdecydowanie

niewystarczające

Raczej

niewystarczające

Trudno powiedzieć Raczej

wystarczające

Zdecydowanie

wystarczające

II.2. Przygotowanie do zdalnego nauczania 

na początku pandemii

n=258

Wykres II.2. Przygotowanie do zdalnego nauczania na początku pandemii

Średnia: 2,37 (mediana 2)
Zdecydowanie niewystarczające: 1; raczej niewystarczające: 2; trudno powiedzieć: 3; raczej wystarczające: 4; 
zdecydowanie wystarczające: 5

16

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI

II. EDUKACJA ZDALNA – PRZEJŚCIE DO NOWEJ RZECZYWISTOŚCI



0%

20%

40%

60%

80%

100%

II.3. Emocje

Tak Nie Trudno powiedzieć

Wykres II.3. Emocje nauczycieli na początku zdalnej edukacji (Czy w momencie, gdy dowiedział/-a się 
Pani/-i, że będzie musiał/-a uczyć zdalnie w związku z pandemią, towarzyszyły Panu/-i niżej wymienione 
emocje?)

n=258

Wykres II.10. Pierwsze interakcje z uczniami w trybie zdalnym
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II. EDUKACJA ZDALNA – PRZEJŚCIE DO NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

10,1%

16,3%

38,8%

49,6%

73,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Inna odpowiedź

Rozmowy telefoniczne

Komunikacja tekstowa z uczniami

(SMS, czat itd.)
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Ilustracja II.4. Emocje nauczycieli na początku zdalnej edukacji – wolne wypowiedzi
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II.5. Obawy
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Wykres II.5. Obawy nauczycieli na początku edukacji w trybie zdalnym

n=258
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n=258
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Wykres II.11. Wsparcie ze strony dyrekcji szkoły (Czy w Pana/-i odczuciu dyrekcja szkoły udzieliła 
Panu/-i odpowiedniego wsparcia tuż po wybuchu pandemii?)

n=258

Wykres II.8. Wsparcie (Kto Panu/-i pomagał, kto Pana/-ią wówczas wspierał – podtrzymywanie na 
duchu, samopomoc, udzielanie rad, wskazówek itp.?)

n=258
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II. EDUKACJA ZDALNA – UWARUNKOWANIA

URZĄDZENIA I AKCESORIA

64% ankietowanych nauczycieli otrzymało od szkoły laptop; 44% – drukarkę; 41% – inne akcesoria komputerowe (np. myszka, 

klawiatura, rysik, przejściówka); 36% – płatne oprogramowanie (subskrypcje, licencje itd.); 33% – głośniki; 30% – skaner; 28% 

– kamerę internetową. 51% ankietowanych otrzymało od pracodawcy od 1 do 5 urządzeń; 32% – więcej niż 5; 17% nie otrzymało 

żadnego sprzętu.

74% ankietowanych zainwestowało własne środki finansowe w zakup potrzebnego sprzętu i akcesoriów do zdalnego nauczania. 

44% – do 1 000 złotych, 26% – powyżej 1 000 złotych. 

60% ankietowanych skorzystało ze wsparcia materialnego z Ministerstwa . 

93% ankietowanych używało własnego sprzętu, akcesoriów, oprogramowania (takich, które już wcześniej mieli).

MIEJSCE NAUCZANIA I JAKOŚĆ SIECI INTERNETOWEJ

39% ankietowanych nauczało głównie z domu, czasami ze szkoły; 26% – tylko z domu.

Więcej niż połowa ankietowanych zadeklarowała, że połączenie internetowe dostępne w szkole było dobre (33%) lub bardzo 

dobre (19%).  18% nie korzystało ze szkolnej sieci internetowej.

85% ankietowanych zadeklarowało, że połączenie internetowe w ich domu (lub w innym miejscu niebędącym szkołą, z którego 

nauczali) było dobre (46%) lub bardzo dobre (39%).  Tylko 3,5% nie korzystało z domowej sieci internetowej (lub sieci dostępnej 

w miejscu innym niż szkoła), w celu nauczania zdalnego.

40% ankietowanych było zmuszonych wykupić dostęp do Internetu lub podnieść jakość łącza internetowego będącego w ich 

dyspozycji.
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WARSZTATY

89,5% ankietowanych uczestniczyło w różnego rodzaju szkoleniach/warsztatach związanych ze zdalną edukacją.

84% ankietowanych, którzy uczestniczyli w szkoleniach/warsztatach, samodzielnie szukało informacji na ich temat 

(np. w Internecie); 78% uczestniczyło w szkoleniach/warsztatach zaproponowanych przez dyrekcję szkoły; 

67% skorzystało z rekomendacji innych nauczycieli (włączając w to internetowe grupy, fora nauczycielskie itp.).

Średnia całkowita liczba szkoleń/warsztatów dla pojedynczego ankietowanego wyniosła 14, mediana – 8.

Średnia całkowita liczba godzin szkoleń/warsztatów dla pojedynczego ankietowanego wyniosła 58,5, mediana – 30.
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n=258

Wykres III.2.1. Otrzymane urządzenia (Czy szkoła zapewniła 
Panu/Pani następujące narzędzia pracy zdalnej?) – część 1
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III.2. Otrzymane urządzenia (2)

Tak Nie

n=258
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Wykres III.2.2. Otrzymane urządzenia (Czy szkoła zapewniła 
Panu/Pani następujące narzędzia pracy zdalnej?) – część 2
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III.2.3. Liczba narzędzi do pracy zdalnej
n=258

Wykres III.2.3. Liczba narzędzi  do pracy zdalnej otrzymanych przez pojedynczego ankietowanego
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III.6. Wsparcie materialne (z wyłączeniem dyrekcji szkoły)

Tak Nie

Wykres III.6.Wsparcie materialne (Czy uzyskał/-a Pan/-i materialne wsparcie od niżej wymienionych osób lub podmiotów – z wyłączeniem Pana/-i szkoły?)

n=258
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III.9. Jakość łącza internetowego w szkole
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III.1. Miejsce nauczania
n=258

Wykres III.1. Miejsce nauczania (Z jakiego miejsca prowadzi Pan/-i lub prowadził/-a nauczanie zdalne?)

Wykres III.9. Jakość łącza internetowego w szkole.
Wykres III.10. Jakość łącza internetowego w domu (lub innym miejscu nauczania poza szkołą)

n=258
n=258
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89,5%

10,5%

III.12. Udział w szkoleniach/warsztatach

Tak Nie

n=258

Wykres III.12. Udział w szkoleniach/warsztatach
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30
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SZKOLEŃ/WARSZTATÓW 
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58,5

n=231
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III. ZDALNA EDUKACJA – UWARUNKOWANIA

27

SZCZEGÓŁOWE WYNIKISPRAWNOŚĆ TECHNOLOGICZNA 

▪ podnoszenie kompetencji IT

▪ korzystanie z komunikatorów

▪ poznawanie różnorodnych narzędzi i technik 

nauczania zdanego

▪ poszerzanie wiedzy na temat platform 

edukacyjnych 

▪ obsługa platform e-learningowych

▪ wykorzystywanie poszczególnych narzędzi 

internetowych; praktyczna praca 

z narzędziami wspomagającymi, możliwości 

zastosowania różnych narzędzi internetowych 

do urozmaicenia lekcji online (np. Teams, 

Google Classroom, Zoom, Microsoft Office, 

Genially, Canva, Wakelet, e-Twinnig, 

Whiteboard itd.)

▪ wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach

▪ tworzenia gier i zabaw dydaktycznych

▪ tworzenie stron internetowych

▪ tworzenia testów w formularzach i na Quizizz

▪ wykorzystanie technik multimedialnych

▪ druk 3D

▪ ochrona danych osobowych na lekcjach online 

▪ bezpieczeństwo w sieci, zabezpieczenia haseł

▪ szkodliwe treści w internecie 

▪ cyberzagrożenia

METODY I TECHNIKI

NAJBARDZIEJ UŻYTECZNA TEMATYKA  SZKOLEŃ/ 
WARSZTATÓW ZDANIEM ANKIETOWANYCH NAUCZYCIELI

▪ metodyka nauczania podczas edukacji 

zdalnej (w tym tworzenia kart pracy)

▪ egzaminowanie w czasie pandemii

▪ sposoby sprawdzania wiedzy podczas nauki 

zdalnej; tworzenie testów online, metod 

testowania i ankietowania uczniów online 

▪ aktywizowanie i motywowanie uczniów

▪ myślografia

▪ praca w grupach

▪ utrzymywanie  prawidłowych relacji w grupie 

klasowej podczas nauczania zdalnego

▪ podnoszenie efektywności lekcji online

▪ uatrakcyjnianie lekcji 

▪ możliwe trudności w nauce zdalnej

▪ dobre praktyki

KOMPETENCJE MIĘKKIE

▪ nawiązywanie/utrzymywanie relacji 

z uczniami; kontaktowanie się z rodzicami; 

rozwijanie komunikacji zdalnej z uczniami

▪ kondycja psychiczna uczniów

▪ problemy emocjonalne uczniów w czasie 

pandemii

▪ identyfikacja uczniów w sytuacjach kryzysowych

▪ rozpoznawanie objawów depresji u uczniów

▪ radzenie sobie z emocjami w czasie pandemii

▪ radzenie sobie z lękiem podczas pandemii

▪ radzenie sobie ze stresem

▪ przeżywanie złości 

▪ wypalenie zawodowe

▪ zarządzanie własnym czasem

▪ samorozwój



Do nauczania zdalnego (przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie lekcji online itd.) 98% ankietowanych nauczycieli 

używało laptopów; 82% korzystało z drukarek; 76% – z kamerek internetowych, tyle samo z głośników; 69% używało skanerów; 

65,5 % – smartfonów. 

Większość ankietowanych (87%) korzystało zarówno z samodzielnie opracowanych, jak i gotowych materiałów do zdalnego 

nauczania.

72% ankietowanych wskazało na wydawnictwa jako na przydatne (raczej lub zdecydowanie) źródło informacji na temat edukacji 

zdalnej, materiałów do nauczania zdalnego itp. (tylko 5% nie korzystało z tego źródła). 66% doceniło strony internetowe 

dedykowane nauczycielom (np. Scholaris); 65% – internetowe grupy nauczycielskie; po 61% – fora internetowe dla nauczycieli 

i platformy edukacyjne (np. Khan Academy); 58,5% – literaturę specjalistyczną; 50% – strony internetowe instytucji kultury

(np. muzeów, domów kultury). 

Wytyczne Ministerstwa, publikacje i artykuły ze strony internetowej Ministerstwa i TV okazały się nieprzydatne (raczej lub 

zdecydowanie) dla odpowiednio 44%, 42% i 42% ankietowanych. 

W celu wysyłania uczniom materiałów dydaktycznych, zadań domowych, informacji związanych z organizacją zajęć online itp. 

88% ankietowanych używało dziennika elektronicznego (np. Librus), natomiast 82% prowadziło grupową korespondencję 

z uczniami z użyciem poczty elektronicznej.

Ankietowani wykorzystywali różne strony internetowe, media społecznościowe, aplikacje itd. jako pomoc przy tworzeniu scenariuszy 

lekcji, źródło materiałów dydaktycznych lub pomocy naukowych itd. Najwyżej w rankingu znalazły się YouTube (89%) i podręczniki 

elektroniczne (78%). Dość popularne okazały się również Wordwall (45%), Kahoot (43%), Quizlet (43%).

9% ankietowanych nigdy nie prowadziło edukacji zdalnej rozumianej jako wymiana materiałów z uczniami za pośrednictwem Internetu 

(udostępnianie materiałów dydaktycznych i odbiór zadań domowych zamiast lekcji na żywo). 39% ankietowanych robiło to 

rzadko (16%) lub bardzo rzadko (23%).

96% ankietowanych prowadziło w okresie pandemii lekcje na żywo, tj. za pośrednictwem platform do wideokonferencji 

(np. Teams, Zoom, Meet): często (8%), bardzo często (41,5%), zawsze (46,5%).

IV. EDUKACJA ZDALNA – ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
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LEKCJE NA ŻYWO (WIDEOKONFERENCJA)

65% ankietowanych  (spośród tych, którzy kiedykolwiek prowadzili lekcje na żywo) stwierdziło, że wideokonferencja może być 

efektywna jako metoda nauczania (raczej 49%; zdecydowanie 16%). 25,5% nie miało jasnej opinii w tej sprawie.

58% zadeklarowało, że lekcje online są/były krótsze niż stacjonarne. 86% nauczało według planu sprzed pandemii.

88% ankietowanych uważa, że przygotowanie materiałów dydaktycznych do lekcji zdalnych jest, ogólnie rzecz biorąc, bardziej 

czasochłonne niż przygotowanie materiałów do lekcji stacjonarnych (raczej 24%, zdecydowanie 64%).

Jeśli chodzi o metody, techniki i narzędzia pracy podczas lekcji online, to 86% ankietowanych wyświetlało różnego rodzaju 

tekstowe lub tekstowo-wizualne materiały dydaktyczne (prezentacje typu Power Point, strony podręczników elektronicznych, 

dokumenty tekstowe itd.); 80% udostępniało pliki dźwiękowe, wizualne lub multimedialne z własnego komputera/dysku 

(np. zdjęcia, skany, muzykę, fragmenty filmów); 70% przeprowadzało ćwiczenia czy quizy online (rozwiązywane wspólnie lub 

indywidualnie przez uczniów); 55% zachęcało uczniów do aktywności manualnej – rysowanie, robienie notatek w zeszytach itd.; 

50% używało zamiennika tablicy szkolnej (np. tabletu graficznego, wyświetlanego i edytowanego na żywo pliku tekstowego itd.); 

48% przeprowadzało gry edukacyjne online. 92% ankietowanych starało się zachęcić uczniów do wypowiadania się podczas 

lekcji zdalnych.

Mimo tych wysiłków 90% ankietowanych jako problem zgłosiło brak aktywności uczniów podczas lekcji online. Z kolei dla 

85,5% problematyczna była niemożność sprawdzenia, czy uczeń pracuje samodzielnie (bez pomocy osób trzecich, np. rodziców) 

w trakcie zajęć zdalnych. 84% narzekało na brak skupienia wśród uczniów (dekoncentracja spowodowana tym, co działo się w ich 

otoczeniu domowym). Istotną przeszkodę stanowiły problemy z połączeniem internetowym (przerywanie, słaby obraz lub słaba 

jakość dźwięku – 77% ), jak również fakt, że uczniowie nie włączali kamerek (76%) oraz że spóźniali się na lekcje (74,5%).

Ankietowani stosowali różne metody, aby utrzymać uwagę uczniów podczas lekcji online. 94% dostosowywało scenariusze 

zajęć do specyfiki danej grupy; 93% różnicowało metody i techniki nauczania, tyle samo wykorzystywało narzędzia interaktywne. 

Stosunkowo mało, bo  65,5% stosowało energizery, rozgrzewki, przerywniki itp.
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KONTAKT Z UCZNIAMI POZA LEKCJĄ

Jeżeli chodzi o narzędzia wykorzystywane do indywidualnych kontaktów nauczycieli z uczniami, to najpopularniejsze okazały się tu

komunikatory i platformy komunikacyjne (typu Skype, WhatsApp, Messenger, Zoom, Teams), przy czym 67% ankietowanych 

przeprowadzało za ich pośrednictwem rozmowy głosowe, a 65,5% – rozmowy wideo. Z kolei 57% ankietowanych komunikowało 

się indywidualnie z uczniami poprzez pocztę elektroniczną. 

Jeśli chodzi o tematy indywidualnych rozmów z uczniami, to w 70% przypadków były to (często lub bardzo często) kwestie 

związane z wynikami w nauce, w 69% przypadków celem było konkretnie monitorowanie postępów edukacyjnych ucznia. 

Odbywały się również rozmowy na temat radzenia sobie z pandemią (59%) i samopoczucia (57%).

Połowa ankietowanych organizowała jakieś  działania fakultatywne lub wchodziła w inne pozalekcyjne interakcje z grupą 

uczniów lub klasą. 76% z tychże ankietowanych organizowało pozalekcyjne projekty fakultatywne, realizowane w formie zdalnej; 

połowa wchodziła w interakcje online o swobodnym, nieformalnym charakterze (np. konwersacje na Facebooku) .

Do wyżej wymienionych celów najczęściej wykorzystywano komunikatory i platformy komunikacyjne (typu Teams, Zoom, Meet, 

Messenger, Skype, WhatsApp), przy czym 88% ankietowanych (którzy utrzymywali z uczniami kontakt poza lekcją) przeprowadzało 

za ich pośrednictwem rozmowy wideo, a 79% – rozmowy głosowe. Z kolei dla 61% rozwiązaniem były konwersacje grupowe przez 

komunikator (Messenger, Skype, WhatsApp itd.).
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Wykres IV.1. Urządzenia lub akcesoria używane do przygotowywania materiałów dydaktycznych, prowadzenia lekcji online itd. 
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IV.1. Urządzenia lub akcesoria używane do zdalnego nauczania
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n=258
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n=258Tabela IV.3. Ewaluacja źródeł informacji na temat nauczania zdalnego, materiałów dydaktycznych itd..
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ŹRÓDŁA INFORMACJI I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Przydatne 
(raczej lub 

zdecydowanie)

Nieprzydatne 
(raczej lub 

zdecydowanie)

Wydawnictwa 72,1% 9,7%

Strony internetowe dla nauczycieli (np. Scholaris) 65,9% 12,4%

Internetowe grupy nauczycieli 65,1% 10,1%

Internetowe fora nauczycielskie 61,2% 10,9%

Platformy edukacyjne (np. Khan Academy) 61,2% 9,7%

Literatura specjalistyczna 58,5% 13,6%

Strony internetowe instytucji kultury (muzea, domy kultury itp.) 50,4% 17,8%

Informacje i materiały od dyrekcji szkoły 46,9% 17,1%

Organizacje nauczycielskie 30,2% 21,3%

Publikacje i artykuły ze strony internetowej Ministerstwa 22,9% 42,2%

Wytyczne Ministerstwa 21,7% 43,8%

TV 7,8% 41,9%

Trudno 
powiedzieć

Nie 
korzystałem/

-am

12,8% 5,4%

12,8% 8,9%

15,1% 9,7%

17,8% 10,1%

19,4% 9,7%

20,2% 7,8%

19,4% 12,4%

27,1% 8,9%

28,7% 19,8%

28,3% 6,6%

27,1% 7,4%

24,0% 26,4%

IV. EDUKACJA ZDALNA – ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
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87,2%

8,9%
3,9%

IV.2. Materiały do nauczania zdalnego

Korzystam z gotowych i samodzielnie opracowanych materiałów

Sam/-a przygotowuję materiały

Korzystam z gotowych materiałów

n=258Wykres IV.2. Materiały używane do nauczania zdalnego
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IV.3. Źródła informacji i materiałów dydaktycznych (1)

Zdecydowanie nieprzyatne Raczej nieprzydatne Trudno powiedzieć Raczej przydatne Zdecydowanie przydatne Nie korzystałem/-am

n=258

Wykres IV.3.1. Ewaluacja źródeł informacji na temat nauczania zdalnego, materiałów dydaktycznych itd. – część 1
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IV.3. Źródła informacji i materiałów dydaktycznych (2)

Zdecydowanie nieprzydatne Raczej nieprzydatne Trudno powiedzieć Raczej przydatne Zdecydowanie przydatne Nie korzystałem/-am

n=258

Wykres IV.3.2. Ewaluacja źródeł informacji na temat nauczania zdalnego, materiałów dydaktycznych itd. – część 2
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IV.5.  Sposoby udostępniania materiałów 
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IV.25. Strony internetowe, portale społecznościowe, aplikacje w edukacji zdalnej

Tak Nie

n=258

n=258

Wykres IV.5. Kanały wykorzystywane do przesyłania lub udostępniania uczniom materiałów dydaktycznych, zadań domowych, informacji związanych z organizacją zajęć online itd.

Wykres IV.25. Strony internetowe, portale społecznościowe, aplikacje itd. jako pomoc przy tworzeniu scenariuszy lekcji, źródło materiałów dydaktycznych, pomoc naukowa itd. 
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IV.9. Ocena wideokonferencji jako metody 

nauczania (czy może być efektywna)

n=258

Wykres IV.7. Wymiana materiałów z uczniami zamiast lekcji za żywo (Jak często prowadzi Pan/-i lub prowadził/-a 
edukację zdalną w formie elektronicznej wymiany materiałów z uczniami – udostępnianie materiałów 
dydaktycznych i odbiór zadań domowych zamiast lekcji na żywo?) 

Wykres IV.8. Prowadzenie lekcji w formie wideokonferencji (Jak często prowadzi Pan/-i lub prowadził/-a 
edukację zdalną w formie lekcji online, na żywo, tj. metodą wideokonferencji, np. za pośrednictwem Teams, 
Zoom, Meet?)

n=258

Wykres IV.9. Ocena wideokonferencji jako metody nauczania (Czy można uznać, że 
jest ona efektywna/spełnia swoją rolę w procesie nauczania?)

n=255

35

IV. EDUKACJA ZDALNA – ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI



2,7%

2,7%

8,6%

85,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inna odpowiedź

Prowadzę/prowadziłem(-am) więcej lekcji

Prowadzę/prowadziłem(-am) mniej lekcji

Uczę/uczyłem(-am) zgodnie z planem

lekcji sprzed pandemii

IV.12. Plan zajęć lekcji online

1,6%

2,0%

38,8%

57,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Inna odpowiedź

Dłużej niż stacjonarne

Tyle samo co stacjonarne

Krócej niż stacjonarne

IV.11. Czas trwania lekcji online

0,8%
5,1% 6,3%

24,3%

63,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Zdecydowanie

nie

Raczej nie Trudno

powiedzieć

Raczej tak Zdecydowanie

tak

IV.13. Przygotowanie materiałów dydaktycznych 

do lekcji zdalnych (czy jest bardziej czasochłonne)

n=255

Wykres IV.11. Czas trwania lekcji online (Ile trwały prowadzone przez Pana/-ią lekcje online?)

n=255

Wykres IV.12. Plan lekcji online (Czy liczba prowadzonych przez Pana/-ią lekcji zmieniła się podczas 
pandemii – w okresie nauczania zdalnego?)

n=255

Wykres IV.13. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do lekcji zdalnych (Czy przygotowanie materiałów 
dydaktycznych do lekcji zdalnych jest, ogólnie rzecz biorąc, bardziej czasochłonne niż przygotowanie 
materiałów do lekcji stacjonarnych?)
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IV.14. Metody, techniki i narzędzia pracy podczas lekcji online (1)

Bardzo rzadko Rzadko Ani często, ani rzadko Często Bardzo często Nigdy

n=255

Wykres IV.14.1. Metody, techniki i narzędzia pracy podczas lekcji online – część 1
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IV.14. Metody, techniki i narzędzia pracy podczas lekcji online

(3)
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n=255 n=255

38

IV. EDUKACJA ZDALNA – ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI

Wykres IV.14.2. Metody, techniki i narzędzia pracy podczas lekcji online – część 2 Wykres IV.14.3. Metody, techniki i narzędzia pracy podczas lekcji online – część 3



0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Różnicowanie metod,

technik i narzędzi

nauczania

Dostosowywanie

scenariuszy lekcji do

specyfiki danej grupy

Stosowanie tzw.

energizerów (rozgrzewki,

przerywniki itp.)

Wykorzystanie narzędzi

interaktywnych

IV.15. Utrzymywanie uwagi uczniów
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n=255

Wykres IV.15. Sposoby utrzymywania uwagi uczniów podczas lekcji online, stosowane przez nauczycieli 
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IV.16. Trudności podczas lekcji online (1)

n=255
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Wykres IV.16. Trudności podczas nauczania online (Czy wymienione czynniki są lub były obecne i utrudniają lub 
utrudniały Panu/-i prowadzenie lekcji online?) 
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IV.18. Indywidualne kontakty z uczniami – kanały komunikacji

Bardzo rzadko Rzadko Ani często, ani rzadko Często Bardzo często Nigdy

n=258

Wykres IV.18. Indywidualne kontakty z uczniami w okresie edukacji zdalnej (Jak często wykorzystuje Pan/-i lub wykorzystywał/-a poniższe kanały komunikacji do indywidualnych kontaktów z uczniami w okresie edukacji zdalnej?)
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IV.20. Kwestie omawiane podczas indywidualnych kontaktów z uczniami

Bardzo rzadko Rzadko Ani często, ani rzadko Często Bardzo często Nigdy

n=258

Wykres IV.20. Kwestie omawiane podczas indywidualnych kontaktów z uczniami (Jak często wymienione kwestie są lub były przedmiotem indywidualnych rozmów/konwersacji z uczniami ?) 
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IV.24. Działania pozalekcyjne – kanały komunikacji
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50,8%

49,2%

IV.22. Fakultatywne działania 

pozalekcyjne

Tak Nie
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(organizowanych przez

podmioty zewnętrzne)

Pozalekcyjny, wspólny
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na Facebooku

IV.23. Rodzaje fakultatywnych działań

Tak Nie

Wykres IV.22. Fakultatywne działania pozalekcyjne (Czy organizuje Pan/-i lub organizował/-a 
działania fakultatywne lub wchodzi / wchodził/-a w jakieś inne, pozalekcyjne interakcje 
z grupą uczniów lub klasą?)

n=258

Wykres IV.23. Rodzaje fakultatywnych zajęć organizowanych po lekcjach

n=131

WykresIV.24. Kanały komunikacji do realizacji 
pozalekcyjnych działań online z grupą uczniów/klasą

n=131
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Aż 65,5% ankietowanych nauczycieli zadeklarowało, że wśród problemów 

zgłaszanych im przez uczniów lub ich rodziców w związku z nauką w trybie zdalnym 

była niechęć uczniów do włączenia kamery podczas lekcji. Często zgłaszano 

również problemy z połączeniem internetowym (61%), narzekano na konieczność 

spędzania zbyt wielu godzin przed ekranem przez uczniów (53,5%). Dość często 

zgłaszano też niechęć uczniów do nauki online (46%) i brak dostępu do Internetu

(43%). 

19% ankietowanych nauczycieli straciło kontakt z niektórymi uczniami i do 

czasu udziału w badaniu nie było w stanie go odbudować. 

19% było świadkiem nieprzyjemnych sytuacji w domu ucznia podczas lekcji.
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18,6%

81,4%

V.3. Utrata kontaktu z uczniami

Tak Nie

Wykres V.5. Utrata kontaktu z uczniami (Czy w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego 
stracił/-a Pan/-i kontakt z jakimiś uczniami i nie udało się go Panu/-i do tej pory odzyskać?)

n=258
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Brak sprzętu
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aby uczestniczyć
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Niedostatki

wiedzy/umiejętnosci

cyfrowych u ucznia

Konieczność

spędzania zbyt wielu

godzin przed ekranem

przez ucznia

V.1. Problemy zgłaszane przez uczniów i/lub ich rodziców (1)

Bardzo rzadko Rzadko Ani często, ani rzadko Często Bardzo często Nigdy

Wykres V.1.1. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i/lub ich rodziców – część 1

n=258
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Wykres V.1.2. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i/lub ich rodziców – część 2
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n=258

Wykres V.4. Nieprzyjemności doświadczane przez nauczycieli ze strony uczniów lub ich rodziców (Czy kiedykolwiek doświadczył/-a Pan/-i wymienionych nieprzyjemnośći ze strony uczniów lub rodziców?)

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI

V. EDUKACJA ZDALNA – PERSPEKTYWA UCZNIA



88% ankietowanych nauczycieli ocenia swoje przygotowanie do zdalnego nauczania (na dzień wypełniania ankiety) pozytywnie

– jako dość dobre (52%) lub bardzo dobre (36%). Oznacza to, że ocena własnych umiejętności przez ankietowanych wzrosła 

średnio o 1,84 punktu od początku pandemii.

40% ankietowanych lubi nauczać zdalnie (raczej 36%; zdecydowanie 14%). 34% jest odmiennego zdania (raczej nie lubi 26%; 

zdecydowanie nie lubi 8%). 26% wybrało odpowiedz „trudno powiedzieć”.

43% ankietowanych wierzy, że edukacja zdalna może być efektywna (raczej 33%; zdecydowanie 10%). 26% jest odmiennego 

zdania (raczej nie – 17%; zdecydowanie nie – 9%). 31% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

96% ankietowanych uważa, że szybkie łącze internetowe jest ważne (17%) lub bardzo ważne (79%) dla efektywności zdalnej 

edukacji. Posiadanie sprzętu dobrej jakości również oceniono jako kluczowe (95%). Kolejnymi istotnymi czynnikami z punktu 

widzenia skuteczności nauczania w trybie zdalnym zdaniem ankietowanych są: ciągłe samodoskonalenie (szukanie nowych 

rozwiązań, pogłębianie wiedzy w zakresie zdalnej edukacji; 92%); oddzielne pomieszczenie do prowadzenia zajęć (91,5%); 

bezpłatny odstęp do szkoleń dostosowanych do poziomu zaawansowania (90%). Ostatnie miejsce na liście zajęło włączanie 

kamer (aby się nawzajem widzieć) – 77% ankietowanych uznało, że jest to istotne (24%) lub bardzo istotne (53%) w zdalnym 

procesie dydaktycznym.

92% ankietowanych nauczycieli musiało włożyć znaczący wysiłek w motywowanie uczniów do pracy (duży 34%; bardzo duży 

58%). Monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów było wyzwaniem dla 90% ankietowanych (wymagało dużo – 39% lub 

bardzo dużo wysiłku – 51%). Innymi trudnymi zadaniami były: angażowanie uczniów w naukę online (89,5%); utrzymywanie uwagi 

uczniów (89%); utrzymywanie bliskiego kontaktu/relacji z uczniami (83%).

77% ankietowanych planuje używać wybranych narzędzi online podczas nauki stacjonarnej (raczej 43%; zdecydowanie 34%). 
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Wykres II.2. Przygotowanie do zdalnego nauczania na początku pandemii

Średnia: 2,37 (mediana 2)
Zdecydowanie niewystarczające: 1; raczej niewystarczające: 2; trudno powiedzieć: 3; raczej wystarczające: 4; 
zdecydowanie wystarczające: 5

Średnia: 4,23 (mediana 4)
Bardzo złe: 1; raczej złe: 2; trudno powiedzieć: 3; raczej dobre; 4; zdecydowanie dobre: 5
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Wykres VI.3. Efektywność zdalnej edukacji (Czy Pana/-i zdaniem edukacja zdalna jest/może być efektywna? )

n=258

n=258

Wykres VI.2. Nastawienie względem zdalnej edukacji (Czy lubi Pan/-i uczyć zdalnie? )
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n=258
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n=258
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Ilustracja VI.7. Plany korzystania z wybranych narzędzi online podczas nauki stacjonarnej – wolne wypowiedzi



Dla 83% ankietowanych polskich dyrektorów jednym z wyzwań w okresie nauczania zdalnego były częste zmiany przepisów 

(raczej 31%; zdecydowanie 52%). Następne kilka miejsc na liście wyzwań zajęły: obszerna sprawozdawczość (65%); niewielka 

ilość czasu na wdrożenie systemu nauczania zdalnego (63%); brak wytycznych z Ministerstwa (61%). 

96%  ankietowanych dyrektorów zadeklarowało (81,5% zdecydowanie), że jedną ze zmian, które zaszły w ich placówce w związku 

z pandemią, jest usprawnienie korzystania z narzędzi online we współpracy wewnętrznej (zdalne spotkania, narady, 

posiedzenia komisji, rady itp.). Tyle samo procent (70% zdecydowanie) zadeklarowało wzrost kompetencji w używaniu nowych 

technologii wśród dyrektorów i nauczycieli. 83% zauważyło lepszy przepływ informacji wśród personelu szkoły.

70% szkół zarządzanych przez ankietowanych używa MS Teams jako platformy edukacyjnej. W 22% jednostek jest to Google 

Classroom. 44% szkół używa dziennika elektronicznego Librus Synergia. W 43% placówkach jest to Vulcan UONET+.

Jeśli chodzi o finansowanie sprzętu do zdalnej edukacji dla nauczycieli, to w 67% przypadków jednym ze źródeł były własne 

zasoby szkoły (zakup nowego sprzętu), w 54% – Ministerstwo. Jeśli chodzi o sprzęt dla uczniów, to w 65% przypadków jednym 

ze źródeł było Ministerstwo a w 43% – zasoby własne szkoły (zakup nowego sprzętu).

W 98% placówek zarządzanych przez ankietowanych dyrektorów uczniowie mogli wypożyczyć sprzęt ze szkoły, aby uczestniczyć 

w zajęciach zdalnych. Ten sam procent odnosi się do szkół, w których nauczyciele mogli wypożyczyć sprzęt ze szkoły, aby 

prowadzić zajęcia z domu.

93% szkół organizowało szkolenia/warsztaty dla nauczycieli, w związku z przejściem na tryb edukacji zdalnej.

We wszystkich szkołach nauczyciele są informowani o szkoleniach i warsztatach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
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n=54
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Wykres D.1.2. Wyzwania, problemy, trudności (Czy niżej wymienione kwestie stanowią lub stanowiły dla Pana/-i wyzwanie, problem, trudność?) – część 2 
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n=54
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