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1. CEL BADANIA

Celem badania jest pozyskanie danych służących diagnozie stanu przygotowania szkół
podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski pełni funkcję organu prowadzacego, do
modernizacyjnej transformacji zaplanowanej w ramach tworzonej Strategii Rozwoju Edukacji w
Wodzisławiu Śląskim. Ankieta badania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
W
ankiecie
uwzględniono
pytania odnoszące się do
informacji o: respondentach,
ich aktywności cyfrowej jako
nauczycieli, cyfrowego zaplecza
szkoły, w której pracują;
posiadanych
kompetencjach
metodycznych i cyfrowych,
korzystaniu z metod dydaktyki
cyfrowej
oraz
potrzebach
transformacji cyfrowej szkół.
Badanie zostało
przeprowadzone po raz
pierwszy.

Badanie zostało zrealizowane
w okresie październik – grudzień 2020 r.
w ramach umowy pomiędzy
Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”
a Miastem Wodzisław Śląski.
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2. METODYKA BADANIA
I PRÓBA BADAWCZA
Nauczyciele zostali poinformowani o badaniu i zachęcani do wypełnienia ankiety przez
dyrektorów szkół. Dyrektorzy z kolei byli proszeni o zmotywowanie nauczycieli do wzięcia
udziału w badaniu przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Ankieta zawierała wprowadzenie
informujące o celu badania i uwarunkowaniach jej wypełniania.
Respondenci wypełniali ankietę samodzielnie bez obecności ankietera. Zastosowano pakiet
pytań zamkniętych – jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Wszystkie ankiety zostały
wypełnione prawidłowo.
W badaniu wykorzystano ankietę online skierowaną do wszystkich nauczycieli 13 szkół
podstawowych w Wodzisławiu Śląskim, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
raportu.

3721
nauczycieli w szkołach

311
respondentów badania

83,6%
nauczycieli uczestniczyło w badaniu

1

Dane na temat całkowitej liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Miasto jest organem prowadzącym, pozyskane
zostały z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego - aktualność na dzień 25 listopada 2020 r.
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3. PREZENTACJA WYNIKÓW

I. PROFIL RESPONDENTÓW
Najliczniejszą grupę respondentów badania stanowili nauczyciele Szkół Podstawowych nr 5
(55 osób) oraz nr 1 (40), najmniej liczną – Szkół Podstawowych nr 15 (8 osób) oraz nr 21 (10).
Dziewięć na dziesięć osób – uczestników badania stanowiły kobiety (89 proc.).

Wykres 2. Odsetek nauczycieli - respondentów w poszczególnych grupach wiekowych
Wykres 1. Liczba nauczycieli w poszczególnych szkołach Wodzisławia Śląskiego, którzy wypełnili ankietę

w
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Wiek respondentów prezentuje wykres 2:

Wykres 2. Odsetek nauczycieli - respondentów badania w poszczególnych grupach wiekowych

Odsetek respondentów badania w grupach nauczycieli na różnych etapach awansu zawodowego
przedstawia wykres 3:

Wykres 3. Odsetek respondentów badania w grupach nauczycieli na różnych etapach awansu zawodowego
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Co czwarty (26 proc.) nauczyciel szkół w Wodzisławiu Śląskim – uczestniczący w badaniu legitymuje się stażem pracy większym niż 30 lat. Co ósmy (12 proc.) - należy do grupy młodych
nauczycieli, pracujących od roku do 4 lat.

Wykres 4. Staż zawodowy nauczycieli szkół w Wodzisławiu Śląskim

Nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych w Wodzisławiu Śląskim zadeklarowali w badaniu
zadowolenie ze swojej pracy. Ponad połowa (56 proc. ) jest „raczej zadowolonych”, zaś
37 proc. „bardzo zadowolonych” z pracy. Niezadowolenie z pracy w szkole wyraża zaledwie 2 proc.
nauczycieli.

Wykres 5. Zadowolenie respondentów badania z pracy w szkołach Wodzisławia Śląskiego
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II. KORZYSTANIE Z INTERNETU I NARZĘDZI
CYFROWYCH
Ponad połowa (54 proc.) nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, nie korzysta z mediów
społecznościowych. Ponad jedna trzecia (43 proc.) posiada i obsługuje konto na Facebooku.
8 proc. respondentów obsługuje konto na Instagramie, 6 proc. na Youtube, zaś zaledwie 1 proc.
posiada swój profil w portalu LinkedIn. Z Twittera korzysta niespełna 1 proc. nauczycieli.
Grupę nieobecnych w mediach społecznościowych tworzy: 70 proc. nauczycieli w wieku powyżej
50 lat, 54 proc. nauczycieli między 40 i 49 rokiem życia oraz 33 proc. w wieku do 39 lat. W grupie
wiekowej po 50 roku życia z Facebooka korzysta 27 proc. ankietowanych (niewiele ponad jedna
czwarta), w grupie do 39 roku – 63 proc., zatem blisko dwie trzecie. W każdej z nich odsetek
nauczycieli jest kilkukrotnie wyższy niż odsetek nauczycieli korzystających z innych mediów
społecznościowych.
Odsetek nauczycieli obsługujących konta (profile) w mediach społecznościowych prezentuje
wykres 6:

Wykres 6. Nauczyciele posiadający konto (profil) w mediach społecznościowych

Ponad trzy czwarte nauczycieli nie kontaktuje się z uczniami za pomocą mediów
społecznościowych. Ze swojego profilu korzysta w tym celu zaledwie 4 proc. nauczycieli. 15 proc.
robi to, ale rzadko i tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. Pośród pozostałych 38 proc. deklaruje
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wprost brak komunikacji z uczniami tym kanałem, a aż 43 proc. tłumaczy to w różny sposób
(np. brak potrzeby, brak konta 2).

Wykres 7. Nauczyciele korzystający z konta w mediach społecznościowych do kontaktu z uczniami

Blisko jedna trzecia nauczycieli (31 proc) nie uczestniczy w aktywnościach sieci wymiany
doświadczeń zawodowych – nie skłoniła ich do tego nawet pandemia COVID-19. Zaledwie co
dziesiąty z nich byłby zainteresowany przystąpieniem do takiej sieci. Do jednej z takich sieci
przystąpiło 38 proc. respondentów badania, zaś do dwóch lub trzech 17 proc. W więcej niż 3
sieciach swą aktywność zadeklarowało 11 proc. nauczycieli.

Wykres 8. Udział nauczycieli w sieciach wymiany doświadczeń zawodowych (online lub offline) w okresie pandemii
COVID-19

2

Niekorzystanie z mediów społecznościowych do kontaktów z uczniami nauczyciele tłumaczą w badaniu głównie: brakiem
potrzeby, wykorzystywaniem innych narzędzi np. TEAMS, oddzielaniem życia prywatnego od zawodowego (uznawaniem
mediów społecznościowych za atrybut życia prywatnego). Jeden z respondentów uznał, iż nie są to kanały edukacyjne. Inny
poinformował, że chociaż posiada profil na Youtube, nie używa go w dydaktyce. Kolejny respondent stwierdził, iż pytanie o
korzystanie z mediów społecznościowych wkracza w jego prywatność.
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Chociaż duży odsetek nauczycieli zadeklarował włączenie się do sieci wymiany doświadczeń,
relatywnie niewielka grupa - zaledwie 16 proc. - uczestniczy aktywnie w ich pracach (2 proc. –
„bardzo aktywnie” i 14 proc. – „raczej aktywnie”). Blisko jedna trzecia (29 proc.) respondentów
badania bierze udział w działaniach sieci od czasu do czasu („są okresy, gdy jestem aktywna(y), są
też takie, w których jestem nieaktywna(y)”).

Wykres 9. Aktywność nauczycieli w sieciach wymiany doświadczeń zawodowych w okresie pandemii COVID-19

Urządzeniami cyfrowymi najczęściej wykorzystywanymi poza szkołą przez nauczycieli szkół
Wodzisławia Śląskiego są laptopy z kamerką internetową (korzysta z nich 83 proc. ankietowanych)
oraz smartfony (80 proc.). 27 proc. respondentów badania posiada w domu komputery
stacjonarne,
24
proc.
tablety,
14
proc.
kamerki
internetowe,
aponad
6 proc. (20 nauczycieli) – tablice multimedialne.

Wykres 10. Korzystanie z urządzeń cyfrowych przez nauczycieli do celów prywatnych
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Podstawowym narzędziem cyfrowym wspierającym pracę nauczycieli szkół podstawowych w
Wodzisławiu Śląskim w szkole jest laptop – co zadeklarowało 87 proc. respondentów badania, a
także tablica multimedialna (66 proc) oraz rzutnik (62 proc.) Co piąty nauczyciel korzysta jednak
także z prywatnego laptopa (22 proc.) a więcej niż co trzeci (37 proc.) z własnego smartfona. Inne
urządzenia cyfrowe wykorzystywane są przez nauczycieli incydentalnie – szkolne laboratorium
przyrodnicze (1 respondent), wizualizer (7 osób), szkolne klocki do nauki programowania (9 osób)
i szkolne roboty (14 respondentów). Dwóch nauczycieli zadeklarowało, iż nie korzysta w ogóle z
urządzeń cyfrowych wspomagających dydaktykę. Żaden z respondentów nie potwierdził, iż
podczas swoich lekcji użył gogli oraz oprogramowania VR (wirtualnej rzeczywistości).

Wykres 11. Korzystanie z urządzeń cyfrowych przez nauczycieli w szkole w celach dydaktycznych

Najbardziej popularną, a dla większości nauczycieli jedyną wykorzystywaną w dydaktyce aplikacją
jest Youtube. Skorzystało z niej od początku 2020 roku aż 77 proc. respondentów. Co czwarty
respondent badania korzystał w tym czasie z Quizizz (25 proc.) i Learning Apps (24 proc.), zaś co
piąty z Kahoot (22 proc.) i Quizlet (20 proc.). Nieznacznym zainteresowaniem nauczycieli cieszył
się Generator kodów QR (14 proc.). Jeszcze mniejszym – Sway (3 proc.), Plickers (2 proc.)
i Answergarden (1 proc.). 6 proc. ankietowanych w tym czasie nie posługiwało się żadną z
cyfrowych aplikacji edukacyjnych.
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Wykres 12. Korzystanie z cyfrowych aplikacji edukacyjnych przez nauczycieli w szkole

Najbardziej popularnym narzędziem komunikowania się nauczycieli z uczniami jest WhatsApp –
korzysta z niego 48 proc. respondentów badania. W podobnej skali wykorzystywane są Gmail
(42 proc.) i SMS (38,5 proc.). Z tej formy kontaktu z uczniami nie korzysta w ogóle co piąty
nauczyciel (21,5 proc.).
Obok wskazanych w badaniu respondenci badania korzystali z aplikacji: genially
(13 respondentów, 0,4 proc.), SWAY (8), Padlet (6) Canva (5), Testportal (4), Wardwall (2),
MyEnglishLab (1), OneNote (1), Scratch (1), Liblink (1), Liteable (1) oraz programów szachowych (1).

Wykres 13. Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych przez nauczycieli do kontaktów z uczniami
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III. CYFROWE ZAPLECZE SZKÓŁ
W ocenie niemal połowy respondentów badania (44 proc.) urządzenia i aplikacje cyfrowe w szkole
są dla ich „zawsze dostępne”. Jedna trzecia (37 proc.) uważa, że są one dostępne mniej więcej w
dwóch trzecich przypadków, gdy zamierzają z nich skorzystać. 9 proc., nauczycieli sądzi,
iż skorzystanie z nich wymaga rezerwacji, a tylko 2 proc. że dostępność urządzeń i aplikacji
cyfrowych w ich szkole jest niska i zniechęca do korzystania z nich w dydaktyce.

Wykres 14. Dostępność urządzeń i aplikacji cyfrowych w szkole

Blisko połowa (45 proc.) nauczycieli „na ogół ma do dyspozycji wszystko co jest im potrzebne” w
ich pracowni przedmiotowej (w zakresie urządzeń i aplikacji cyfrowych), dodatkowo zaś 14 proc.
nauczycieli ocenia bardzo dobrze wyposażenie pracowni i jego dostępność. Co czwarty
(25 proc.) respondent stwierdził jednak, iż nie dysponuje pracownią przedmiotową, zaś 11 proc.
nauczycieli musi zabiegać o uzyskanie dostępu do urządzeń i aplikacji cyfrowych. Dwa procent
respondentów pracuje w szkole korzystając z prywatnych laptopów i aplikacji.

Wykres 15. Dostępność urządzeń i aplikacji cyfrowych w pracowniach przedmiotowych
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Dominującym modelem wyposażenia szkoły w urządzenia cyfrowe jest ich przypisanie na stałe do
pracowni informatycznych i sal lekcyjnych (73 proc. respondentów). Tylko 14 proc. nauczycieli
wskazało, iż w ich szkole możliwe jest przenoszenie urządzeń między salami lekcyjnymi, zaś 8 proc.
iż szkoła wyposażona jest w mobilne pracownie z laptopami, które można uruchamiać w dowolnym
miejscu.

Wykres 16. Lokalizacja urządzeń cyfrowych w szkołach

33 proc. ankietowanych stwierdziło, że utrzymaniem i konserwacją sprzętu w szkole zajmują się
specjalnie zatrudnieni konserwatorzy. 39 proc. wskazało, że odpowiedzialność za te działania
spoczywa na nauczycielach informatyki, którzy nie pobierają z tego tytułu żadnego
wynagrodzenia, zaś 5 proc. stwierdziło, że uczą w szkole, w której nauczyciele informatyki są za to
dodatkowo wynagradzani. Co piąty (23 proc.) nauczyciel pracuje w szkole, w której za utrzymanie i
konserwacje sprzętu odpowiadają nauczyciele bezpośrednio z niego korzystający.

Wykres 17. Osoby zajmujące się utrzymaniem i konserwacją urządzeń cyfrowych w szkołach
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Blisko trzy czwarte (71 proc.) respondentów badania stwierdziło, iż pracownicy szkoły mają dostęp
do Internetu poprzez sieć WiFi na terenie całej placówki. 7 proc. takiego dostępu nie ma.
Aż 22 proc. nie ma wiedzy o tym, czy dostęp do Internetu obejmuje wszystkie przestrzenie
i pomieszczenia w szkole.

Wykres 18. Dostępność Internetu dla pracowników na terenie całej szkoły

Aż 39 proc. nauczycieli nie wie, czy uczniowie mają dostęp do Internetu na terenie całej szkoły. Co
piąty uczestnik badania (20 proc.) potwierdza taką dostępność do sieci. Z kolei 41 proc nauczycieli
stwierdza, że w ich szkołach uczniowie nie mają możliwości korzystania z Internetu na terenie
całej szkoły.

Wykres 19. Dostępność Internetu dla uczniów na terenie całej szkoły
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Ponad połowa (56 proc.) nauczycieli – uczestników badania - stwierdziła, iż w ich szkołach Internet
jest dostępny we wszystkich klasach. 19 proc nie miała wiedzy na ten temat. 9 proc. respondentów
jest zdania, iż dostęp do Internetu dla uczniów i nauczycieli jest możliwy tylko w pracowniach
informatycznych, 6 proc. – iż w dwóch trzecich sal lekcyjnych, zaś 2 proc. – tylko w kilku salach.

Wykres 20. Dostępność Internetu dla nauczycieli i uczniów na terenie szkoły

Blisko dwie trzecie ankietowanych (62 proc.) nie wie, czy szkoła w której pracują uczestniczy w
projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), zapewniającym placówkom szerokopasmowy,
bezpieczny dostęp do Internetu. 36 proc. potwierdziło udział ich szkół w OSE.

Wykres 21. Udział szkół w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
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IV. KOMPETENCJE NAUCZYCIELI
Oceniając poziom przygotowania do prowadzenia lekcji z uczniami z wykorzystaniem pełnego
zaplecza cyfrowego: aplikacji, urządzeń, platform edukacyjnych mniej niż połowa (43 proc.)
respondentów badania stwierdziła, iż jest przygotowania tylko w „umiarkowanym stopniu”. 5 proc.
badanych czuło się przygotowanymi w „małym stopniu”, 3 proc. w „bardzo małym stopniu” oraz
1 proc. nauczycieli czuł się „w ogóle” nieprzygotowanym.
5 proc. oceniło, iż są przygotowani „w pełni”, blisko jedna trzecia (29 proc.) – „ w dużym stopniu”, zaś
9 proc. w „bardzo dużym stopniu”.
Samoocena wyżej wymienionych kompetencji nauczycieli zależy od ich wieku. W grupie
respondentów w wieku 50+ aż 54 proc. osób czuje się przygotowana w stopniu „umiarkowanym”,
zaś w stopniu „małym” 7 proc., a w „bardzo małym stopniu” – 5 proc. Tylko 1 proc. nauczycieli z tej
grupy wiekowej czuje się w pełni przygotowany. Natomiast w pełni przygotowanymi do pracy czuje
się zaledwie 7 proc. nauczycieli w wieku poniżej 50 roku życia.

Wykres 22. Stopień przygotowania nauczycieli do prowadzenia lekcji z uczniami z wykorzystaniem pełnego zaplecza
cyfrowego: aplikacji, urządzeń, platform edukacyjnych

Co piąty (22 proc.) nauczyciel w Wodzisławiu Śląskim czuje się zaledwie dostatecznie
przygotowany do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem aplikacji, treści i urządzeń cyfrowych w
dydaktyce. 4 proc. – w niedostatecznym. Blisko połowa respondentów badania uważa się za „dość
dobrze” przygotowanych. 20 proc. zaś – „dobrze” i samodzielnie doskonali swoje umiejętności na
tym polu. Z kolei 6 proc respondentów badania czuje się „w pełni” przygotowanymi do pracy w
środowisku cyfrowym i pomaga innym w zdobywaniu tych umiejętności.
Swoje przygotowanie jako „dostateczne” ocenia niemal dwukrotnie większa grupa nauczycieli w
wieku powyżej 50 roku życia niż grupa w wieku 40 - 49 lat (30 proc.). Aż 7 proc. ankietowanych z tej
grupy uważa się za „niedostatecznie” przygotowanych, a tylko 1 proc. za „bardzo dobrze
przygotowanych”, co silnie kontrastuje z 12 proc. tak oceniających swoje umiejętności w grupie
wiekowej do 39 roku życia.
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Wykres 23. Stopień przygotowania nauczycieli do prowadzenia lekcji z uczniami z wykorzystaniem pełnego zaplecza
cyfrowego: aplikacji, urządzeń, platform edukacyjnych

Blisko dwie trzecie nauczycieli – uczestników badania zadeklarowało potrzebę wzięcia udziału w
szkoleniach z korzystania w dydaktyce z platform edukacyjnych oraz treści i aplikacji cyfrowych
(13 proc. – zdecydowanie tak, 51 proc. – raczej tak). Co piąty respondent „raczej nie” potrzebuje
szkoleń. Zaś 14 proc. nie ma zdania na ten temat.
W grupie wiekowej 50+ aż 78 proc. nauczycieli deklaruje potrzebę udziału w szkoleniach
(63 proc. – raczej tak, 15 proc. – zdecydowanie tak). Tylko 8 proc. takich szkoleń nie potrzebuje –
trzykrotnie mniej niż w młodszej grupie wiekowej.

Wykres 24. Zapotrzebowanie nauczycieli na szkolenia z zakresu umiejętności pracy w środowisku cyfrowym

Dziewięciu na dziesięciu nauczycieli ze szkół Wodzisławia Śląskiego (87 proc.) zadeklarowało
potrzebę udziału w szkoleniach z prowadzenia lekcji w środowisku platform
wideokonferencyjnych, dwie trzecie (66 proc.) – z obsługi wielofunkcyjnych platform
edukacyjnych, podobny odsetek 62 proc.) z nagrywania, montowania, udźwiękowienia i
publikowania filmów edukacyjnych. Stosunkowo dużym zainteresowaniem respondentów (37
proc.) cieszą się także szkolenia z aplikacji wspomagających organizację przebiegu lekcji. Ledwie
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dwóch respondentów badania, odpowiadając na to pytanie, uznało, iż nie potrzebuje żadnych
szkoleń ze wskazanej tematyki.

Wykres 25. Zakres szkoleń oczekiwanych przez nauczycieli

V. DYDAKTYKA CYFROWA
Dominującą formą prowadzenia lekcji w trakcie pandemii COVID-19 była organizacja zajęć z
wykorzystaniem platformy wideokonferencyjnej – taki sposób pracy zadeklarowało trzy czwarte
nauczycieli (74,5 proc.). Narzędzia te były także wykorzystywane przez 47 proc. respondentów
do indywidualnego kontaktu z uczniami.
Jednostronny kontakt z uczniami poprzez przesyłanie: a) linków do materiałów edukacyjnych w
Internecie, b) materiałów i zadań za pomocą e-dziennika oraz c) e-mailem materiałów i zadań
do samodzielnego zapoznania się stosowało odpowiednio 26, 24 i 17 proc. nauczycieli szkół z
Wodzisławia Śląskiego. Z platformy epodreczniki.pl Ministerstwa Edukacji Narodowej
skorzystało niespełna 14 proc. nauczycieli, mniej niż z innych platform oferujących cyfrowe
treści i narzędzia edukacyjne (16 proc.).

Strona | 20

Wykres 26. Formy dydaktyczne stosowane przez nauczycieli w czasach pandemii COVID-19 w szkołach podstawowych

W latach 2019-2020 najchętniej wykorzystywanymi w pracy w szkole przez respondentów badania
edukacyjnymi zasobami cyfrowymi są filmy wideo i animacje. Stosowało je w dydaktyce niemal
dwie trzecie (62 proc.) nauczycieli. W podobnej skali (56 proc.) nauczyciele korzystali z gier
edukacyjnych, ćwiczeń interaktywnych i quizów.
Niemal połowa ankietowanych (44 proc.) posiłkowała się materiałami graficznymi, zaś 40 proc.
nauczycieli wykorzystywało multimedia dołączane do tradycyjnych podręczników. Mniejszym
zainteresowaniem (skorzystało z niego 25 proc. nauczycieli) cieszyły się e-podręczniki dostępne
na platformie resortu edukacji. 8 nauczycieli z Wodzisławia Śląskiego zadeklarowało, iż w
ostatnich dwóch latach nie korzystało z żadnych cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.
Wykres nr 27 prezentuje odsetek nauczycieli – respondentów badania, którzy korzystali z
poszczególnych typów narzędzi i treści edukacyjnych:

Wykres 27. Narzędzia i treści edukacyjne najczęściej wykorzystywane przez nauczycieli szkół z Wodzisławia Śląskiego
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41 proc. respondentów badania korzystało w dydaktyce z własnych cyfrowych materiałów
multimedialnych. Pośród nich największą grupę stanowią rysunki i inne materiały graficzne
(posługuje się nimi 62 proc. respondentów badania), nagrania audio (56 proc.), prezentacje
multimedialne (44 proc.) i teksty online oraz e-booki (41 proc.). Rzadziej nauczyciele tworzą własne
filmy wideo - 38 proc.

Wykres 28. Własne cyfrowe materiały edukacyjne przygotowywane i wykorzystywane w dydaktyce przez nauczycieli
szkół z Wodzisławia Śląskiego

VI. METODY NAUCZANIA
Najbardziej popularnymi metodami nauczania począwszy od początku 2020 roku pośród
respondentów badania były: metoda projektowa, wykorzystywana przez ponad połowę
nauczycieli (53 proc.) oraz podawcza – wykład (43 proc.). Nieprowadzenie lekcji żadną z
wymienionych w ankiecie metod zadeklarował co czwarty nauczyciel uczestniczący w badaniu.
Dodatkowymi metodami dydaktycznymi zadeklarowanymi przez nauczycieli były: burza
mózgów, metoda dramy i metoda 5 kroków.
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Wykres 29. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli szkół w Wodzisławiu Śląskim od początku 2020 roku

Ponad połowa respondentów badania twierdzi, iż korzystanie przez nich z narzędzi i treści
cyfrowych podczas lekcji „w średnim stopniu” pomaga realizować lekcje, nie przesądza jednak o
zaangażowaniu ucznia. Ponad jedna trzecia (38 proc.) nauczycieli z kolei uważa, że jest ono
ważnym czynnikiem zaangażowania się ucznia w zajęcia.

Wykres 30. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych jako czynnika zwiększającego zaangażowanie ucznia w przebieg lekcji
według nauczycieli szkół z Wodzisławia Śląskiego

Blisko dwie trzecie nauczycieli (63 proc.) rzadko, bardzo rzadko lub od czasu do czasu wysyłało do
uczniów zadania do samodzielnego rozwiązania lub materiały w celu przygotowania się do kolejnej
lekcji .
12 proc. respondentów badania nigdy nie wysyłało takich materiałów. Często i bardzo często
uczyniła to jedna czwarta ankietowanych nauczycieli (26 proc.).

Strona | 23

Wykres 31. Częstotliwość kierowania przez nauczycieli do uczniów zadań do rozwiązania w domu lub materiałów do
przygotowania kolejnych lekcji w ostatnich 2 latach

Ponad połowa nauczycieli objętych badaniem (52 proc.) w ciągu ostatnich dwóch lat nie
zrealizowała online żadnej lekcji, w trakcie której klasa dzielona była na grupy robocze. Zaledwie
5 proc. respondentów badania dokonywała takich podziałów często (1 proc.) i bardzo często
(4 proc).

Wykres 32. Częstotliwość dzielenia klasy na grupy robocze pracujące online w trakcie lekcji w ostatnich 2 latach
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Ponad jedna trzecia respondentów badania (36 proc.) w ostatnich dwóch latach nigdy nie
dyktowała uczniom notatek do zanotowania podczas lekcji online. Rzadko i bardzo rzadko czyniło
to 26 proc. ankietowanych nauczycieli. Często i bardzo często - 18 proc. respondentów.

Wykres 33. Częstotliwość dyktowania przez nauczycieli notatek do zanotowania przez uczniów w trakcie lekcji
prowadzonych online w ostatnich 2 latach

Dwie trzecie nauczycieli (65 proc.) - respondentów badania nigdy nie opublikowało w ostatnich
dwóch latach własnych materiałów edukacyjnych na blogach lub stronach internetowych. 10 proc.
robiła to bardzo rzadko, a 6 proc. - rzadko.

Wykres 34. Częstotliwość publikowania przez nauczycieli przygotowanych przez siebie materiałów edukacyjnych
związanych z lekcjami na blogach lub stronie internetowej
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Dwie trzecie (67 proc.) nauczycieli nigdy w ostatnich dwóch latach nie opublikowało w swoim blogu
lub na stronie internetowej żadnych materiałów edukacyjnych wyszukanych w Internecie. Często
lub bardzo często publikuje je 9 proc. respondentów badania.

Wykres 35. Częstotliwość publikowania przez nauczycieli materiałów edukacyjnych wyszukanych w Internecie na
blogach lub stronie internetowej

Ponad trzy czwarte (77 proc.) nauczycieli nigdy nie komunikowało się z uczniami z wykorzystaniem
Facebooka, ani poprzez swój profil, ani w utworzonej grupie. O realnej pracy z wykorzystaniem
tego narzędzia – poprzez komunikowanie się często i bardzo często można mówić w przypadku
7 proc. respondentów badania.

Wykres 36. Częstotliwość wykorzystywania przez nauczycieli profilu lub grupy na Facebooku do komunikowania się
z uczniami w ciągu ostatnich 2 lat.
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Według deklaracji nauczycieli blisko dwie trzecie (63 proc.) z nich nigdy nie nagrało samodzielnie
filmu do wykorzystania podczas lekcji (np. dla wprowadzenia do niej). 8 proc. robiło to często
(5 proc.) lub bardzo często (3 proc.) .

Wykres 37. Częstotliwość nagrywania przez nauczycieli własnych filmów edukacyjnych i udostępniania ich uczniom w
ciągu ostatnich 2 lat.

Co czwarty (26 proc.) respondent badania przygotowywał i pokazywał uczniom swoją prezentację,
zaś często czynił to niemal co czwarty (23 proc.). 15 proc. nauczycieli nie zrobiło tego nigdy.

Wykres 38. Częstotliwość przygotowywania i udostępniania uczniom przez nauczycieli prezentacji w ciągu ostatnich
2 lat.
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Wykres 39. Kompetencje nabywane podczas lekcji prowadzonych przez nauczycieli szkół w Wodzisławiu Śląskim

Spośród wymienionych w ankiecie najczęściej nabywanymi przez uczniów podczas lekcji
kompetencjami są według deklaracji nauczycieli: kompetencje komunikacyjne (podczas zajęć
prowadzonych przez 88 proc. respondentów badania), pracy w grupie (65 proc.), cyfrowe (52 proc.)
oraz innowacyjności (45 proc.).
9 proc. nauczycieli szkół w Wodzisławiu Śląskim deklaruje, iż doświadczyło hejtu w Internecie.
Zaledwie u 1 proc. respondentów wywołało to rezerwę w korzystaniu z sieci i narzędzi cyfrowych w
dydaktyce.

Wykres 40. Nauczyciele szkół w Wodzisławiu Śląskim, którzy w ostatnich 3 latach doświadczyli hejtu w Internecie

93 proc. nauczycieli – respondentów badania – deklaruje, iż w trakcie lekcji swoich przedmiotów
porusza tematykę cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej: 36 proc. często, 49 proc. –
kilkukrotnie, zaś 8 proc. jednokrotnie.
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Wykres 41. Poruszanie w trakcie lekcji od początku 2020 roku tematyki cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej przez
nauczycieli szkół w Wodzisławiu Śląskim

VII. MODERNIZACYJNA TRANSFORMACJA
SZKOŁY
Dwie trzecie (65 proc.) ankietowanych popiera przeprowadzenie modernizacyjnej transformacji
swojej szkoły stopniowo, według przygotowanego planu. Bezwarunkowo wspiera ideę zmian –
12 proc. nauczycieli. Ta sama liczba nauczycieli jest zdecydowanie przeciwna zmianom, m. in.
w organizacji nauczania, w przestrzeni szkoły, większym wykorzystaniu narzędzi cyfrowych,
w stopniowym odejściu od frontalnych metod nauczania (wykład, pogadanka) na rzecz metod
angażujących ucznia (projektowa, odwrócona klasa) i innych.
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Wykres 42. Postawy nauczycieli szkół w Wodzisławiu Śląskim wobec modernizacyjnej transformacji szkoły

Za najważniejszy czynnik wpływający pozytywnie na możliwość przeprowadzenia modernizacyjnej
transformacji szkoły 82 proc. respondentów badania uznało „zwiększenie nakładów na rozwój
szkoły (m.in. zakup urządzeń cyfrowych, pracowni przedmiotowych i wyposażenia). Silny wpływ na
skuteczność zmian według nauczycieli mają mieć także „zmniejszenie liczby uczniów w klasach”
(58 proc.) i „przeszkolenie kadry nauczycielskiej” (55 proc.). Tylko 6 proc. respondentów jako ważny
czynnik transformacji wymieniło „zwiększenie zaangażowania się niektórych nauczycieli w pracę”.

Wykres 43. Najważniejsze warunki transformacyjnej modernizacji szkoły, w przypadku gdyby zmiany miały nastąpić
wkrótce
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Jako najsilniejszą barierę transformacyjnych i modernizacyjnych zmian w szkołach 79 proc.
nauczycieli wskazało w badaniu „zbyt duże obciążenie biurokratyczne dokumentowaniem pracy”.
Zmiany utrudniają także „zbyt szeroka podstawa programowa” (tego zdania jest 65 proc.
respondentów badania) oraz „zbyt niskie wynagrodzenie dla nauczycieli” (38 proc.).

Wykres 44. Najważniejsze bariery transformacyjnej modernizacji szkoły

Trzy czwarte (77 proc) nauczycieli szkół w Wodzisławiu Śląskim uważa, iż modernizacyjną
transformację szkoły uda się przeprowadzić w ciągu 3 lat - 17 proc. nauczycieli deklaruje to z
pewnością i gotowością do wsparcia procesu, zaś 60 proc., warunkuje powodzenie procesu dużą
mobilizacją kadr szkolnych. Zaledwie 4 nauczycieli uznało, że takich zmian nie uda się
przeprowadzić w ich szkole.

Wykres 45. Przekonanie nauczycieli szkół w Wodzisławiu Śląskim, że modernizacyjną transformację szkoły uda się
przeprowadzić w 3 lata
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4. NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA
1.

Najliczniejszą grupę wiekową nauczycieli szkół Wodzisławia Śląskiego stanowią
osoby w wieku 50+, ze stażem pracy ponad 30 lat, które deklarują silnie potrzeby
podnoszenia kompetencji metodycznych i cyfrowych.

2.

Ponad połowa nauczycieli nie korzysta z mediów społecznościowych. Ponad
40 proc. posiada konto na Facebooku. Ponad trzy czwarte respondentów badania
nie kontaktuje się z uczniami za pomocą tych mediów, w większości rzadko i w
sytuacjach nadzwyczajnych. Do komunikacji z uczniami nauczyciele najczęściej
wykorzystują: WhatsApp, Gmail i SMS.

3.

Co dziesiąty nauczyciel zadeklarował, iż w okresie ostatnich 2 lat było przedmiotem
hejtu w Internecie.

4.

W badaniu ujawniła się sprzeczność pomiędzy deklarowanymi najbardziej
popularnymi metodami dydaktycznymi (metodą projektową) a stosowanymi
formami dydaktycznymi (m.in. brak podziału na grupy). Wysoka wartość wskaźnika
realizacji lekcji metodą projektową nie znajduje potwierdzenia w innych badaniach.
Ustalenie to wymagać będzie dalszych badań i analiz. Ponadto jedna czwarta
ankietowanych stwierdziła, iż nie prowadzi lekcji żadną ze wskazanych,
podstawowych metod nauczania (w tym podawczą - wykładem), co budzi
wątpliwości co do ich rozumienia pojęcia metod dydaktycznych.

5.

Jedną czwartą ankietowanych nauczycieli cechuje niski poziom wiedzy na tematy
cyfrowe, zarówno w badanych aspektach kompetencji cyfrowych, jak
i infrastruktury cyfrowej szkoły.

6.

W czasie pandemii COVID-19 najbardziej popularną formą prowadzenia lekcji było
przesyłanie poleceń, materiałów i zadań do uczniów za pomocą e-dzienników
(75 proc. nauczycieli). Tylko jedna czwarta respondentów korzystała w tym celu z
platform wideokonferencyjnych.
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7.

Dwie trzecie nauczycieli nie publikuje online, udostępniając je innym, ani
przygotowanych przez siebie materiałów edukacyjnych, ani materiałów
edukacyjnych wyszukanych w Internecie.

8.

Szkoły cechuje na ogół konserwatywny model infrastruktury cyfrowej: brak
mobilnych pracowni cyfrowych, korzystanie z Internetu tylko w salach lekcyjnych,
brak możliwości korzystania z Internetu przez uczniów podczas przerw.

9.

Wątpliwości budzi zakres i skala zadeklarowanych przez nauczycieli kompetencji
zdobywanych przez uczniów podczas lekcji (np. nabywanie kompetencji
komunikacyjnych stwierdziło aż 88 proc. nauczycieli wszystkich przedmiotów).
Wyniki odpowiedzi na to pytanie mogą wskazywać na niedostatek wiedzy
nauczycieli na temat natury poszczególnych typów kompetencji.

10.

Program modernizacyjnej transformacji szkoły cieszy się poparciem zdecydowanej
większości nauczycieli, powinna ona jednak następować w sposób planowy,
stopniowy, rozłożony na lata i systematyczny.
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ZAŁĄCZNIK 1

Ankieta
SZKOŁA KOMPETENCJI 2030
Wyzwania systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim
Szanowni Państwo,
początek 3 dekady XXI wieku jest czasem wielkich zmian, dotykających wszystkich z
siłą, z jaką społeczeństwa nie miały do czynienia przez dziesięciolecia. Zmiany te
rodzą wyzwania, sprostanie którym będzie warunkiem rozwoju cywilizacyjnego,
społecznego i gospodarczego w perspektywie połowy wieku, ale i najbliższego
dziesięciolecia. Zmiany klimatyczne i demograficzne, pogłębiające się nierówności, a
także rewolucja cyfrowa to najważniejsze z nich. Kolejnym globalnym wyzwaniem
okazała się pandemia COVID–19, która przemodelowała silnie nasze myślenie o tym, co
czeka nas już wkrótce, co będzie możliwe i konieczne w „nowej normalności”, w jakim
zakresie zaszły zmiany nieodwracalne. Pandemia zasadniczo zweryfikowała nasze
prognozy i programy działania. Silnym zmianom w tym nowym środowisku życia i pracy
podlega i podlegać będzie także edukacja.
W tej zmiennej rzeczywistości, a także w przekonaniu, że podejmowane przez nas
działania będą w dużej mierze podrożą w nieznane, władze miasta przystąpiły do pracy
nad zaplanowaniem rozwoju systemu kształcenia w Wodzisławiu Śląskim, zwracając
przede wszystkim uwagę na jego aspekty cyfrowe. W tych działaniach Urząd Miasta w
Wodzisławiu Śląskom wspomaga Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.
Pracę tę rozpoczynamy od diagnozy sytuacji, z jaką mamy do czynienia współcześnie,
przy czym zależy nam na tym, aby rzeczywistego stanu rzeczy nie przysłonił nam
całkowicie czas pandemii COVID-19, w którym wszystko wygląda inaczej.
Będziemy wdzięczni Pani/Panu za odpowiedź na pytania zawarte w tej ankiecie.
Wszelkie dane przekazane przez Państwa zostaną zachowane w postaci anonimowej.
A zebrane dane i informacje posłużą nam wyłącznie do sporządzenia agregującego je
raportu z badania i opracowania rekomendacji dla władz miasta w zakresie
niezbędnych zmian w systemie oświaty i w modernizacyjnej transformacji kształcenia.
Z góry dziękujemy za odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania!
Przed rozpoczęciem udziału w badaniu prosimy o zapoznanie się z podstawowymi
informacjami na jego temat:
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1. W badaniu może wziąć udział tylko nauczyciel ze szkoły zaproszonej do
badania, tj. szkoły podstawowej w Wodzisławiu Śląskim. Jeśli nie uczy
Pani/Pan w takiej szkole, prosimy zrezygnować z udziału w badaniu.
2. Badanie jest dobrowolne, co znaczy iż żaden respondent nie może być
przymuszony do wzięcia udziału w badaniu.
3. Badanie jest anonimowe, co znaczy iż organizatorzy badania nie zbierają
żadnych informacji podlegających procedurze RODO, żaden respondent
badania nie może zostać zidentyfikowany ze względu na imię i nazwisko,
PESEL, czy jakąkolwiek inną daną.
4. Ankieta zawiera kilkadziesiąt pytań zamkniętych, co wiąże się z tym, że wybiera
lub zaznacza Pani/Pan odpowiedź, którą uważa dla siebie za najlepszą. Prosimy
o zastanowienie przez chwile się nad odpowiedzią i nie odpowiadanie tylko
intuicyjnie.
5. Prosimy pamiętać o tym, że udział w badaniu powinien odbywać się bez pomocy
osób trzecich, to znaczy przygotowana ankieta powinna być wypełniona w pełni
samodzielnie.
Wszystkim Paniom i Panom serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!

ANKIETA
INFORMACJE O RESPONDENCIE
1. W której szkole Pani/ Pan uczy? Rozwijana lista skonsultowana z wydziałem edukacji
Urzędu Miejskiego
2. Płeć: Zaznacz jedną odpowiedź
 Kobieta
 Mężczyzna
3. Wiek: Zaznacz jedną odpowiedź
 Mniej niż 29 lat
 30 - 39 lat
 40 - 49 lat
 50 - 59 lat
 60 - 65 lat
 Powyżej 65 lat
4. Jaki jest aktualny stopień Pani/Pana awansu zawodowego? Zaznacz jedną odpowiedź
 nauczyciel stażysta
 nauczyciel kontraktowy
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nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
profesor oświaty
nie dotyczy

5. Ile lat pracuje Pani/Pan na stanowisku nauczyciela? (lista rozwijana od roku do 50 lat)
Zaznacz jedną odpowiedź
6. Proszę określić, jak bardzo jest Pani/Pan zadowolona(y) z wykonywania pracy w
zawodzie nauczyciela? Zaznacz jedną odpowiedź
 Jestem bardzo niezadowolona / niezadowolony
 Jestem raczej niezadowolona / niezadowolony
 Jestem raczej zadowolona / zadowolony
 Jestem bardzo zadowolona / zadowolony
 Trudno powiedzieć
7. Jakiego przedmiotu Pani/Pan uczy? Zaznacz jedną odpowiedź odnoszącą się do
dominującego przedmiotu nauczania
 Biologia
 Chemia
 Doradztwo zawodowe
 Edukacja dla bezpieczeństwa
 Filozofia
 Fizyka
 Geografia
 Historia
 Informatyka
 Język łaciński, kultura antyczna
 Język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny (np. śląski)
 Język obcy nowożytny (np. j. angielski, niemiecki, francuski)
 Język polski
 Matematyka
 Muzyka, historia muzyki
 Pedagogika, psychologia
 Plastyka, historia sztuki
 Podstawy przedsiębiorczości
 Przedmiot zawodowy (wpisz jaki):……………………………
 Przyroda
 Religia, religioznawstwo, etyka
 Technika
 Wiedza o społeczeństwie
 Wychowanie do życia w rodzinie
 Wychowanie fizyczne
 Inny (wpisz jaki) ……………………………………………………

Strona | 36

AKTYWNOŚĆ CYFROWA
8. Czy prowadzi Pani/ Pan swój osobisty profil/kanał w portalach społecznościowych:
tak/nie
 Nie prowadzę żadnego (podaj dlaczego……………………………)
 Facebook
 Instagram
 Snapchat
 Twitter
 TikTok
 LinkedIn
 YouTube
 Inne (podaj jakie………………………………………………..)
9. Jeśli odpowiedź na pytanie 8 brzmi tak, to czy korzysta Pani z tego profilu w
dydaktyce, do interakcji z uczniami? Zaznacz jedną odpowiedź
 Tak często
 Tak, ale rzadko, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych
 Nie korzystam do interakcji z uczniami (dlaczego)…………………………………..
10. Czy korzysta Pani/Pan w dydaktyce z aplikacji komunikacyjnych?
 Nie korzystam z żadnej (podaj dlaczego ……………………………..)
 Messenger
 WhatsApp
 Signal
 Discord
 Gmail
 SMS
 Inne (podaj jakie…………………………………..)
11. Jeśli odpowiedź na pytanie 10 brzmi tak, to czy korzysta Pani/Pan z tych aplikacji do
komunikacji z uczniami?
 Tak, często
 Tak, ale rzadko,
 Tak, ale tylko w sytuacjach nadzwyczajnych
 Nie korzystam z aplikacji do kontaktu z uczniami (podaj
dlaczego…………………………………..)
13. Czy przed epidemią koronawirusa i zamknięciem szkół należał(a) Pani/ Pan do
jakiejkolwiek sieci (grupy) nauczycielskiej (online lub offline), w której wymienia się
Pani/Pan swoimi poglądami, doświadczeniami, w której może Pani/ Pan liczyć na
pomoc innych nauczycieli? Zaznacz jedną odpowiedź
 Nie, nie należałam / przynależałem do żadnej takiej sieci
 Tak, należałam / przynależałem do jednej takiej sieci
 Tak, należałam / przynależałem do dwóch – trzech takich sieci
 Tak, należałam / przynależałem do więcej niż trzech takich sieci
 Trudno powiedzieć
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12. Czy w trakcie epidemii VOVID -19 przystąpił(a) Pani i należy obecnie do jakiejkolwiek
sieci (grupy) nauczycielskiej (online lub offline), w której wymienia się Pani/Pan
swoimi poglądami, doświadczeniami, w której może Pani / Pan liczyć na pomoc
innych nauczycieli? Zaznacz jedną odpowiedź
 Nie, nie przystąpiła(e)m i nie należę do żadnej takiej sieci
 Nie, nie przystąpiła(e)m i nie należę do żadnej takiej sieci, ale chciałabym
przynależeć
 Tak, przystąpiła(e)m i należę do jednej takiej sieci
 Tak, przystąpiła(e)m i należę do dwóch – trzech takich sieci
 Tak, przystąpiła(e)m i należę do więcej niż trzech takich sieci
 Trudno powiedzieć.
14. Jak ocenia Pani/ Pan swoją aktywność w takiej sieci nauczycieli? Zaznacz jedną
odpowiedź
 nie jestem członkiem żadnej sieci
 jestem osobą bardzo mało aktywną
 jestem osobą raczej mało aktywną
 są okresy, w których jestem aktywna(y), są też takie w których jestem
nieaktywna(y)
 jestem osobą raczej aktywną
 jestem osobą bardzo aktywną
 trudno powiedzieć.
15. Czy dla celów prywatnych korzysta Pani/Pan z urządzeń cyfrowych? Tak/Nie
 smartfona
 laptopa z kamerą
 tabletu
 słuchawek z mikrofonem
 komputera stacjonarnego
 tablicy multimedialnej
 kamerki internetowej
 kamery sportowej
 robotów
 gogli VR (okularów Virtual Reality)
 innych (jakich?)………………………………..
16. Czy w szkole korzysta Pani/Pan z urządzeń cyfrowych? Tak/Nie
 własnego smartfona
 własnego laptopa
 szkolnego smartfona
 szkolnego laptopa
 szkolnego rzutnika
 szkolnej kamery cyfrowej
 szkolnej tablicy multimedialnej
 szkolnego wizualizera
 szkolnych klocków do nauki programowania
 szkolnych czujników
 szkolnych gogli VR (okularów Virtual Reality)
 szkolnego robota/robotów
 szkolnego laboratorium STEAM
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szkolnego cyfrowego laboratorium przyrodniczego
innych (napisz jakich)………………………………..

17. Z jakich cyfrowych aplikacji edukacyjnych korzystał(a) Pani/ Pan w nauczaniu
najczęściej od początku 2020 roku? Zaznacz maksymalnie 2 aplikacje
 z żadnych
 Youtube
 Quizizz
 Kahoot
 Learning apps
 Plickers
 Answergarden
 Sway
 Duolingo
 Quizlet
 Generator kodów QR
 Inne (podaj jakie………………………)

CYFROWE ZAPLECZE SZKOŁY
18. Jak ocenia Pani/ Pan poziom wyposażenia swojej pracowni przedmiotowej w
urządzenia i aplikacje cyfrowe? Zaznacz jedną odpowiedź
 nie dysponuję pracownią przedmiotową
 bardzo dobrze - mam do dyspozycji zawsze wszystko co jest mi potrzebne
 dobrze - na ogół mam do dyspozycji wszystko co jest mi potrzebne
 dostatecznie - muszę zabiegać o uzyskanie dostępu do urządzeń i aplikacji
 źle - nie mam prawie dostępu do urządzeń i aplikacji cyfrowych
 korzystam z własnych, prywatnych urządzeń i aplikacji
 w mojej pracowni przedmiotowej nie mam żadnych urządzeń i aplikacji
cyfrowych
19. Jaka jest dostępność urządzeń cyfrowych w szkole, które chce Pani/Pan
wykorzystać do podczas lekcji, wtedy gdy podejmuje Pani/Pan decyzję o ich użyciu?
(są przygotowane do wykorzystania) Zaznacz jedną odpowiedź
 są zawsze dostępne
 są często dostępne (mniej więcej w 2/3 przypadków)
 sąd dostępne od czasu do czasu
 na ogół wymaga to rezerwacji i sprawdzenia, czy działają
 niska, zniechęcająca do korzystania z nich
 szkoła nie dysponuje urządzeniami cyfrowymi do wykorzystania przez
nauczycieli
20. Czy w Pani/ Pana szkole urządzenia cyfrowe dostępne są w: Zaznacz jedną
odpowiedź
 tylko w pracowniach informatycznych
 w pracowniach informatycznych oraz komputery stacjonarne lub laptopy
przypisane do klas
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w pracowniach informatycznych oraz komputery stacjonarne lub laptopy, które
można przenosić między klasami
w pracowniach informatycznych oraz mobilne pracownie z laptopami, które
można uruchamiać w dowolnym miejscu
Inna sytuacja (opisz)………………………………………………..

21. Kto zajmuje się utrzymaniem i konserwacją urządzeń cyfrowych w szkole? Zaznacz
jedną odpowiedź
 konserwator (osoba specjalnie zatrudniona)
 nauczyciel (np. informatyki) dodatkowo wynagradzany
 nauczyciele informatyki w ramach obowiązków (bez dodatkowego
wynagrodzenia)
 nauczyciele różnych przedmiotów prowadzący lekcje
 inna osoba (opisz kto)……………………………..
22. Czy w Pani/ Pana szkole dostęp do Internetu jest otwarty dla nauczycieli i
pracowników we wszystkich pomieszczeniach/przestrzeniach - klasach, korytarzach,
świetlicy, itd. (WiFi)? Zaznacz jedną odpowiedź
 tak
 nie
 nie wiem
23. Czy w Pani/ Pana szkole dostęp do Internetu jest otwarty dla uczniów we wszystkich
pomieszczeniach/przestrzeniach - klasach, korytarzach, świetlicy, itd. (WiFi)?
Zaznacz jedną odpowiedź
 tak
 nie
 nie wiem
24. W jakiej części szkoły Internet jest dostępny dla uczniów i nauczycieli? Zaznacz jedną
odpowiedź
 we wszystkich klasach
 w ponad dwóch trzecich klas
 w połowie klas
 w kilku klasach
 w jednej klasie
 tylko w pracowni informatycznej
 nie wiem
 Inna sytuacja (opisz)…………………………………………….
25. Czy szkoła dysponuje dostępem do Internetu zapewnionym w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej (projekt Ministerstwa Cyfryzacji i NASK) Zaznacz jedną odpowiedź
 tak
 nie
 nie wiem
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POSIADANE KOMPETENCJE
26. W jakim stopniu czuje się Pani/ Pan przygotowana do prowadzenia lekcji z uczniami z
wykorzystaniem pełnego zaplecza cyfrowego: aplikacji, urządzeń, platform
edukacyjnych? Zaznacz jedną odpowiedź
 w ogóle nie czuję się przygotowana(y)
 w bardzo małym stopniu
 w małym stopniu
 w umiarkowanym stopniu
 w dużym stopniu
 w bardzo dużym stopniu
 czuję się przygotowana(y) w pełni
 trudno powiedzieć
27. Czy uważa Pani/ Pan że dotychczasowe szkolenia z zakresu wykorzystywania
narzędzi cyfrowych w codziennej praktyce dydaktycznej przygotowały Panią/ Pana do
pracy w stopniu? Zaznacz jedną odpowiedź
 niedostatecznym – potrzebuję zasadniczego zwiększenia kompetencji w tym
zakresie
 dostatecznym – trochę potrafię, ale potrzebuję dodatkowych szkoleń w wielu
zakresach
 dość dobrym – radzę sobie, ale chętnie wezmę udział w ciekawym szkoleniu
 dobrym – jestem przygotowana(y), doskonale się samodzielnie, np. korzystam
ze szkoleń online
 bardzo dobrym – jestem przygotowany w pełni do pracy z narzędziami
cyfrowymi, doskonalę się samodzielnie w Internecie, sam szkolę i pomagam
innym
28. Czy uważa Pani/ Pan, że potrzebuje Pani/Pan dalszego przeszkolenia z zakresu
prowadzenia lekcji z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi, treści i platform
edukacyjnych: Zaznacz jedną odpowiedź
 Zdecydowanie nie
 Raczej nie
 Raczej tak
 Zdecydowanie tak
 Trudno powiedzieć
29. Jeśli potrzebuje Pani/ Pan dalszego przeszkolenia, to w jakim zakresie: Zaznacz
maksymalnie dwie odpowiedzi
 nie potrzebuję dodatkowego przeszkolenia
 korzystanie z aplikacji wspomagających organizację lekcji, np. pracy w grupach
 korzystanie z aplikacji wspomagających ocenę ucznia
 korzystanie z aplikacji do prezentacji treści edukacyjnych
 korzystanie z aplikacji wideokonferencyjnych do prowadzenia lekcji
 nagrywanie, montowanie, udźwiękowianie i publikowanie filmów
 wybór cyfrowych treści edukacyjnych, adekwatnych do tematu lekcji
 obsługę wielofunkcyjnych platform edukacyjnych
 innym (opisz jakim): …………………………………………
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DYDAKTYKA CYFROWA
30. Jaki był Pani/Pana przeważający model realizacji „zdalnego nauczania” w okresie
pandemii COVID-19 Zaznacz maksymalnie 2 odpowiedzi:
 kontakt z uczniem oraz przesyłanie linków do lekcji/materiałów, które
znalazła(e)m w Internecie
 kontakt z uczniem oraz przesyłanie e-mailem poleceń i zadań do
samodzielnego wykonania (przesyłanie informacji o stronach, które mają
przeczytać i ćwiczeniach, które mają wykonać w zabranych do domu
ćwiczeniach, zeszytach i podręcznikach)
 kontakt z uczniem i przesyłanie poleceń i zadań do samodzielnego wykonania
za pomocą e-dziennika
 indywidualny kontakt z uczniem za pomocą narzędzi wideokonferencyjnych
(np. telefon, TEAMS. Google Meet, ZOOM)
 korzystanie z platform edukacyjnych online, np. WSPI, Learnetic, Eduelo,
Learning Apps/ Enauczanie.com i innych
 lekcje prowadzone z wykorzystaniem narzędzi wideokonferencyjnych (np.
TEAMS. G-Suite, ZOOM)
 lekcje z wykorzystaniem platformy MEN epodreczniki.pl
 inny: (opisz jaki)……………………………………………...
31. Z jakich cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych korzystał(a) Pani/ Pan najczęściej w
ostatnich 2 latach? Zaznacz maksymalnie 2 odpowiedzi
 nie korzystam z cyfrowych treści edukacyjnych
 przygotowanych przez siebie prezentacji multimedialnych
 filmów wideo, animacji
 materiałów graficznych (tabele, schematy, zdjęcia, ilustracje)
 gotowych materiałów z Internetu prezentowanych na tablicach multimedialnych
 gier edukacyjnych, ćwiczeń interaktywnych, quizów,
 cyfrowych tekstów
 e-podręczników na platformie MEN epodreczniki.pl
 materiałów multimedialnych dołączone do tradycyjnych podręczników
 aplikacji do programowania
 robotów
 gogli Virtual Reality
 innych (podaj jakich:………………………………..)
32. Jakie cyfrowe materiały edukacyjne przygotowuje Pani/Pan samodzielnie do
wykorzystania na lekcje? Zaznacz odpowiedzi w tabelce
 teksty
 materiały graficzne, rysunki
 prezentacje multimedialne
 filmy wideo
 nagrania audio
 gry, quizy
 testy
 e-booki
 aplikacje mobilne
 inne (podaj jakie ……………………..)
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33. Jak często podejmował(a) Pani/Pan w ostatnich dwóch latach następujące działania
w praktyce nauczania w szkole? Zaznacz odpowiedzi w tabelce
Nigdy

Bardzo
rzadko
(raz,
kilkakrotnie)

Rzadko
(raz na
miesiąc)

Od czasu do
czasu
(kilka,
kilkanaście
razy w
miesiącu)

Często
(kilka razy
w
tygodniu)

Bardzo
często
(niemal
codziennie)

Wysyłał(a) Pani/Pan
zadania domowe lub
materiały do
przygotowania do
kolejnych lekcji
Dzielił(a) Pani/Pan
uczniów na grupy, w
których mieli pracować
online
Dyktował(a) Pani/Pan
online notatki do
zanotowania przez
uczniów
Publikował(a) Pani/Pan
przygotowane przez
siebie materiały
edukacyjne związane z
lekcjami swojej na
stronie internetowej lub
blogu
Publikował(a) Pani/Pan
wyszukane w Internecie
materiały edukacyjne
związane z lekcjami na
swojej stronie
internetowej lub blogu
Przygotowywał(a)
Pani/Pan prezentacje
na lekcje
Nagrywał(a) Pani/Pan
filmy edukacyjne (np.
wprowadzenie do lekcji)
i udostępniał(a) je
uczniom
Wykorzystywał(a) Pani/
Pan fanpage lub grupę
na Facebooku do
komunikowania się z
uczniami

34. Czy w okresie od początku roku 2020 prowadził(a) Pani/ Pan lekcje metodami:
Zaznacz maksymalnie 2 dominujące metody
 gamifikacji
 odwróconej klasy
 nauczania wyprzedzającego
 metodą projektową
 webquest
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podawczą
inną (podaj jaką………………..)

35. Czy z Pani/ Pana praktyki nauczania wynika, iż wykorzystanie narzędzi i treści
cyfrowych podczas lekcji zwiększa zaangażowanie uczniów w tok zajęć? Zaznacz
jedną odpowiedź
 wcale
 pozornie - tylko przez chwilę
 średnio - pomaga realizować lekcje, ale nie przesądza o zaangażowaniu
ucznia
 istotnie - jest ważnym czynnikiem zaangażowania się ucznia w zajęcia
36. Czy w trakcie lekcji prowadzonych przez Panią/ Pana uczniowie mają okazję
nabywania kompetencji w zakresie: tak/ nie
 innowacyjności
 przedsiębiorczości
 kompetencji cyfrowych
 programowania
 interdyscyplinarności
 przywódczych
 pracy w grupie
 komunikacji
37. Czy w ostatnich 3 latach pracy w szkole doświadczył(a) Pani/ Pan hejtu w Internecie?
Zaznacz jedną odpowiedź?
 Nie, nie mam takich doświadczeń
 Tak i spowodowało to u mnie rezerwę w korzystaniu z Internetu i narzędzi
cyfrowych w dydaktyce
 Tak, ale nie zniechęca mnie to do korzystania z Internetu i narzędzi cyfrowych
w dydaktyce
38. Czy w trakcie lekcji od początku roku 2020 poruszał(a) Pani/ Pan tematy
cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej? Zaznacz jedną odpowiedź
 nigdy
 jednokrotnie
 kilkukrotnie
 często

MODERNIZACYJNA TRANSFORMACJA
SZKOŁY
39. Jaka jest Pani/Pan postawa wobec modernizacyjnej transformacji szkoły – m.in.
zmian organizacji nauczania szkole, zmian w przestrzeni szkoły, zwiększenia
wykorzystania narzędzi cyfrowych, stopniowego odejście od frontalnych metod
nauczania (wykład, pogadanka) na rzecz metod angażujących ucznia (projektowa,
odwrócona klasa)? Zaznacz jedną odpowiedź
• nie, jestem przeciwna(y) takim zmianom
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•
•
•
•

nie, to wymaga przygotowania i przeszkolenia, a to się nie uda
nie, ale oczekuję zmian w tym kierunku
tak, jeśli tylko zostanie to przeprowadzone krok po kroku i wg planu
tak, popieram w pełni taki kierunek

40. Jeśli zmiany, o których mowa w pyt. 39 miałyby nastąpić wkrótce, to co jest Pani/
Pana zdaniem najważniejszym ich warunkiem? Zaznacz maksymalnie 2 najtrafniejsze
odpowiedzi
• zmiana dyrektora szkoły, obecny sobie z tym zadaniem nie poradzi
• remont i dostosowanie szkoły do potrzeb
• przeszkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie kompetencji metodycznych i
cyfrowych
• zwiększenie nakładów na rozwój szkoły (urządzenia cyfrowe, pracownie
przedmiotowe, inne wyposażenie)
• zmniejszenie liczby uczniów w klasach
• zwiększenie zaangażowania się niektórych nauczycieli w pracę
41. Jeśli zmiany, o których mowa w pyt. 39 miałyby nastąpić, to jakie są największe
przeszkody w ich realizacji? Zaznacz maksymalnie 2 najtrafniejsze opcje
• zbyt szeroka podstawa programowa
• zbyt duże obciążenie biurokratyczne dokumentowaniem pracy
• zbyt niskie wynagrodzenie nauczycieli
• uciążliwość współpracy z kuratorium
• uciążliwość współpracy z organami prowadzącymi
• brak akceptacji dla zmian u nauczycieli i dyrektorów
42. Jeśli zmiany, o których mowa w pyt. 39 miałyby nastąpić wkrótce, to czy wierzy Pani/
Pan, że uda się je z sukcesem zrealizować w Pani/ Pana szkole w przeciągu 3 lat?
• nie, to nierealne w tej szkole
• nie, potrzeba na to więcej czasu
• tak, ale pod warunkiem dużej mobilizacji
• tak, chętnie wesprę te zmiany.

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
I WZIĘCIE UDZIAŁU W BADANIU!
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Krzysztof Głomb
Grzegorz Foltak
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Konrad Mleczko
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