
Rodzic liceum Uczeń liceum

1. Czy lekcje online prowadzone są w sposób:

2. Lekcje online są:

3. Przerwy między lekcjami online są:

4. Jaki system nauki online preferuje Pan(i) dla swojego dziecka / preferujesz ?

5. Czy czas poświęcony na odrabianie lekcji i naukę, w porównaniu do nauki stacjonarnej, jest:



6. Czy jest potrzebna pomoc przy odrabianiu lekcji, pobieraniu materiałów, przesyłaniu prac itp.?

7a. Jeśli występują niedogodności związane z nauką online, to dotyczą one:

7b. Jeśli Pan(i) odczuwa niedogodności związane z nauką online, to dotyczą one:

 -----------

8. Kontakt z nauczycielem, w porównaniu do czasu nauki stacjonarnej, jest:



9. Czy Pana(i) dziecku / Tobie brakuje bezpośredniego kontaktu z nauczycielami?

10. Czy Pana(i) dziecko korzysta / czy korzystasz z konsultacji nauczycielskich online?

11. Czy Pana(i) dziecko spotyka się / czy spotykasz się ze strony nauczycieli z:

12. Czy Pana(i) dziecko bierze udział / czy bierzesz udział w kółkach zainteresowań online?

13. Czy Pana(i) dziecko jest zainteresowane / czy jesteś zainteresowany udziałem w kółkach zainteresowań online?



14. Czy Pana(i) dziecku brakuje / czy brakuje Ci bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami?

16. Czy Pana(i) dziecko spotyka się / czy spotykasz się ze strony rówieśników z:

17. W jaki sposób Pana(i) dziecko korzysta / Jak wykorzystujesz internet? 

15. Czy Pana(i) dziecko ma / czy masz poczucie przynależności do grupy koleżeńskiej w swojej klasie, że jest tzw. 

"częścią" klasy? 



18. Jak Pana(i) dziecko spędza / Jak spędzasz czas poza lekcjami? 

W odpowiedziach na pytania otwarte: 

- W nauczaniu zdalnym najbardziej podoba mi się … 

- W nauczaniu zdalnym najbardziej przeszkadza mi/mam problem z …..

- Chciałabym (chciałbym), aby w nauczaniu zdalnym w naszej szkole ulepszyć/usprawnić ....... 

dominują odpowiedzi związane z obawą o psychiczne, społeczne i merytoryczne następstwa nauki online, zarówno ze 

strony rodziców i uczniów; uczniom zależy szczególnie na przedmiotach maturalnych, wnioskują o większą 

indywidualizację nauczania w zależności od profilu klasy czy wyborów maturalnych; większości doskwiera brak 

bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z klasy oraz brak bądź niechęć do podejmowania innych zajęć, nie związanych 

ze "szklanym ekranem", podniesione zostało nierówne/nieuczciwe podejście uczniów do nauki. Młodzież oczekuje 

bardziej "dorosłego" traktowania, poruszania bieżących, ważnych tematów społecznych.  Równocześnie otrzymaliśmy 

wiele cennych wskazówek jak usprawnić i uatrakcyjnić ten proces.    



Nasze wnioski ....

- forma i jakość lekcji w większości odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom uczniów i rodziców;

- uczniowie sygnalizują znużenie i brak motywacji do nauki;

- mimo wielomiesięcznego nauczania zdalnego uczniowie czują się częścią społeczności klasowej, choć bardzo brakuje im 

kontaktów rówieśniczych;

- w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami dominuje serdeczność, wsparcie i zainteresowanie;

- duża grupa uczniów większość czasu, również poza niezbędnym na czynności szkolne, nadal spędza przed 

komputerem;

.... i rekomendacje dotyczące organizacji nauczania online:

- zwiększenie różnorodności sposobów prowadzenia zajęć, bez ograniczania się do podręcznika,  

- większa aktywizacja w czasie lekcji młodzieży, zachęcanie do czynnego nie tylko biernego uczestnictwa, 

- różnicowanie wymagań stawianych uczniom w zależności od indywidualnych wyborów maturalnych,

- zwiększenie różnorodności form weryfikowania opanowania materiału, 

- więcej form pracy dydaktycznej angażujących uczniów, prace samodzielne bądź w grupie, warsztaty,

- ograniczenie prac uczniowskich związanych z koniecznością wykorzystania IT,

- nacisk na aktywizację społeczną, ruch i aktywności na świeżym powietrzu. 


