Ankieta skierowana do nauczycieli
Szanowna(y) Pani(e)!
Ankieta zostaje przeprowadzona na potrzeby rządowego projektu „Aktywna Tablica”.
Głównym jego celem jest rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK), zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności oraz dzielenie się dobrymi
praktykami i doświadczeniem.
Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie.
1. Płeć:
a. kobieta
b. mężczyzna
2. Staż pracy:
a. 0-15 lat
b. 6-15 lat
c. powyżej 15 lat
3. Jestem nauczycielem:
a. stażystą
b. kontraktowym
c. mianowanym
d. dyplomowanym
4. Czy posiada Pani/Pan osobisty komputer z dostępem do Internetu?
a. tak
b. nie
5. Czy posiada Pani/Pan w pracy możliwość korzystania z komputera z dostępem do
Internetu?
a. tak
b. nie
6. Z kim najczęściej kontaktuje się Pani/Pan za pomocą poczty elektronicznej?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a. z dyrekcją szkoły
b. z nauczycielami
c. z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów
d. z uczniami
7. W jakich celach komunikuje się Pani/Pan z innymi nauczycielami i dyrekcją szkoły?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
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a. szybkiej komunikacji podczas realizacji wspólnych działań zawodowych
b. wysyłania materiałów do konsultacji
c. wysyłania materiałów, nad którymi wspólnie pracujemy
d. rozsyłania linków do ciekawych stron, artykułów, filmów
e. wymiany doświadczeń zawodowych
f. udzielania odpowiedzi na listy służbowe wysyłane przez dyrekcję szkoły
g. tylko towarzyskim
h. innym
8. Jakie są Pani/Pana preferencje w zakresie form kontaktu zdalnego z uczniami?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a. e-mail
b. komunikator internetowy
c. forum dyskusyjne
d. portal społecznościowy
e. czat
f. inne
9. Czy korzysta Pani/Pan z komunikatorów internetowych: Messenger, WhatsApp, Viber,
Skype?
a. tak
b. nie
10. Z jakich programów komputerowych korzysta Pani/Pan najczęściej?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a. Internet
b. edytory tekstu
c. programy edukacyjne
d. arkusze kalkulacyjne
e. bazy danych
11. Czy prowadzi Pani/Pan własną stronę internetową albo bloga?
a. tak
b. nie
12. Czy publikuje Pani/Pan stworzone przez siebie materiały w sieci?
a. tak
b. nie
13. Czy uczestniczy Pani/Pan w dyskusjach na forach internetowych?
a. tak
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b. nie
14. Z jakich serwisów i portali edukacyjnych Pani/Pan korzysta?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
15. Czy odczuwa Pani/Pan potrzebę podnoszenia kompetencji w zakresie TIK?
a. tak
b. nie
c. trudno powiedzieć
16. W jaki sposób chciał(a)by Pani/Pan poszerzać swoje kompetencje w zakresie
wykorzystywania TIK w edukacji? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a. warsztaty i szkolenia
b. instruktaż w miejscu pracy
c. kursy e-learningowe
d. konferencje
e. inne - jakie? …………………………………………………………………………
17. Czy uważa Pani/Pan, że korzystanie z TIK może podnieść efektywność kształcenia?
a. tak
b. nie
c. trudno powiedzieć
18. Które z kompetencji kluczowych rozwija Pani/Pan u swoich uczniów dzięki
zastosowaniu TIK? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
b. kompetencje w zakresie wielojęzyczności
c. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii
d. kompetencje cyfrowe
e. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
f. kompetencje obywatelskie
g. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
19. Jakie

czynniki

według

Pani/Pana

mogą

ułatwić

proces

rozpowszechniania

zastosowania TIK w szkołach? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a. większa liczebność i usprzętowienie sal dydaktycznych
b. bezpłatne szkolenia dla nauczycieli
c. zwiększenie środków finansowych
d. zmiany programowe
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e. większe zainteresowanie ze strony uczniów
f. poprawa stopy życiowej uczniów i ich rodzin
20. Jakie narzędzia informacyjne komunikacyjno-wykorzystuje Pani/Pan najczęściej na
zajęciach? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a. gry edukacyjne
b. strony internetowe
c. prezentacje multimedialne
d. filmy edukacyjne
e. podcasty (nagrania audio)
f. aplikacje i programy
g. cyfrowe podręczniki, wirtualne encyklopedie
h. inne - jakie? (proszę wymienić) ……………………………………………………..
21. Które z wyżej wymienionych narzędzi TIK wykorzystywanych przez Panią/Pana na
zajęciach lekcyjnych przynoszą największe efekty?
Proszę uzasadnić swój wybór.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
22. Czy korzysta Pani/Pani z platformy Nearpod do tworzenia interaktywnych lekcji?
a. tak
b. nie
23. Jak często wykorzystuje Pani/Pan nowoczesne metody nauczania w pracy
z uczniami? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
a. na każdej lekcji
b. nie na każdej lekcji, ale regularnie
c. kilka razy w semestrze (kiedy temat to umożliwia)
d. raz, dwa razy w semestrze
e. nie stosuję
24. Proszę ocenić swoją biegłość w posługiwaniu się TIK w skali 1 do 6, gdzie 1 oznacza
słabą biegłość.
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25. Jakie widzi Pani/Pan przeszkody w stosowaniu nowych technologii w nauczaniu?
Proszę podać dwa przykłady.
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
26. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem zaszyfrowanym w kodzie QR?

a. tak
b. nie
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