Ankieta dla rodziców dotycząca zdalnego nauczania
Z uwagi na trudną sytuację pandemiczną w kraju, która sprawia, że możemy przejść na zdalne
nauczanie chcemy poznać Państwa doświadczenia i potrzeby w tym zakresie. Zdalne
nauczanie nasza placówka prowadziła od 25 marca do 30 czerwca 2020. Uzyskane informacje
pomogą nam w możliwie jak najlepszym wsparciu Państwa działań.
Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania.
Ankieta jest anonimowa i prosimy o wrzucanie jej do skrzynki.
1. Czy korzystała Pani/Pan ze zdalnego nauczania zaproponowanego przez przedszkole?
 Tak, codziennie


Tak, kilka razy w tygodniu



Tylko w weekendy



Rzadko/sporadycznie



Nie korzystałem/am

2. Materiał przekazywany przez nauczycieli był:
 Wystarczający


Zbyt obszerny



Za mały



Nie wiem

3. Jak ocenia Pani/Pan sposób opisywania wszystkich podejmowanych zagadnień?
 Wszystko było jasno napisane


Brak dokładnego opisu



Zbyt mało zadań



Propozycje zadań były zbyt obszerne



Nie mam zdania

4. Czy materiały przesyłane dla Państwa dziecka przez specjalistów w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji spełniły Pani/Pana oczekiwania?
 Tak


Nie

5. Jeśli w pytaniu nr 4 zaznaczyli Państwo odpowiedź NIE prosimy o uzasadnienie.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………
6. Z czym Państwa dziecko miało trudności w związku ze zdalnym nauczaniem?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………
7. Czy mogli Państwo liczyć na pomoc nauczycieli w przypadku napotkanych trudności związanych
z nauczaniem zdalnym?
 Tak


Nie

8. Jeśli w pytaniu nr 7 zaznaczyli Państwo odpowiedź TAK, prosimy o opisanie napotkanych
trudności.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

9. Jaki rodzaj zajęć w zdalnym nauczaniu podobał się Pani/Pana dziecku najbardziej?
 Językowe (np. opowiadania, bajki)


Muzyczne



Ruchowe



Plastyczno-techniczne



Matematyczne



Przyrodnicze



Inne………………………………………………………………………………………

10. Czy realizacja zabaw/zadań przekazywanych dzieciom od nauczyciela dostarczała Państwu
trudności? Jeśli tak, to jakich?
 Nie dostarczała trudności


Trudności ze zrozumieniem przekazywanych treści



Niechęć dziecka do takiej pracy



Brak sprzętu komputerowego dla dziecka



Brak czasu



Inne:



…………………………………………………………………………

11. Czy widzą Państwo korzyści związane ze zdalnym nauczaniem? Jeśli tak, to jakie?
 Rozwój dziecka


Stała praca rodzica z dzieckiem



Różnorodność propozycji zadań oraz kart pracy



Chęć dziecka do pracy i radość z jej wykonania



Nie widzę korzyści



Inne:



……………………………………………………………………………………

12. Czy zauważyli Państwo postępy u dziecka podczas trwania nauczania zdalnego?
 Tak


Nie widzę różnicy

14. Czy mają Państwo jakieś swoje opinie/refleksje dotyczące nauczania zdalnego? Jeśli tak to
jakie?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
15. Co warto zmienić w dotychczasowej zdalnej edukacji prowadzonej przez naszą placówkę?
 Nie zmienić nic – prowadzić jak w okresie (III-VI.2020)


Nie mam pomysłu



Nic



Może mniej zadań



Inne:

…………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Zespół ds. Ewaluacji

