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RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

 

Przedszkola Samorządowego 

Nr 5 im. Krasnala Hałabały 

w Tomaszowie Lubelskim 

2020/2021 

Wymagania: Technologia informacyjno-komunikacyjna. 

Przedmiot ewaluacji: Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie                      

z technologii cyfrowych. 

 

Cel ewaluacji: Stosowanie nowoczesnych technologii i prowadzenie edukacji przedszkolnej 

na miarę XXI w. 

 

Kryteria ewaluacji: 

 

1. Przedszkole posiada wyposażenie umożliwiające prowadzenie procesu edukacyjnego 

z wykorzystaniem TIK. 

2. Nauczyciele posiadają umiejętności umożliwiające właściwe wykorzystanie 

posiadanych zasobów. 

3. Nauczyciele systematycznie i świadomie wykorzystują posiadane zasoby do 

wzmocnienia efektów procesu edukacyjnego.  

 

Pytania kluczowe: 

 

1. Czy nauczyciele wspomagają proces kształcenia technikami komputerowymi? 

2. Jakie metody i formy pracy stosują nauczyciele w procesie nabywania wiedzy                        

i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod                   

i technik informatycznych? 

3. W jakim stopniu przedszkole jest przygotowane do realizacji kształcenia na 

odległość? 

4. Jak przebiega proces zapewniania bezpieczeństwa w korzystaniu z zasobów Internetu 

i narzędzi cyfrowych? 
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Harmonogram działań 

 

Lp. Zakres działań Termin realizacji Uwagi 

1.  Określenie celu ewaluacji i problemów 

badawczych (pytań kluczowych). 

XI 2020 r.  

2. Powołanie zespołów ewaluacyjnych, 

określenie narzędzi badawczych. 

II 2021 r.  

3. Opracowanie narzędzi.  III 2021 r.  

4.  Przeprowadzenie ewaluacji. IV – V 2021 r.  

5.  Zebranie wyników, opracowanie 

raportu.  

VI – VIII 2021 r.  

 

Grupa badawcza: Dyrektor, nauczyciele, rodzice; 

Metody: ankieta, wywiad; 

Narzędzia badawcze: 

Kwestionariusz ankiety dla rodziców; 

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli; 

Kwestionariusz wywiadu do dyrektora; 

Źródła informacji: Dyrektor, nauczyciele, rodzice; 

 

Prezentacja wyników ewaluacji 

Raport ankiety skierowanej do rodziców dotyczył oceny działań w zakresie wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych dziecka w przedszkolu.  

Ankiety zostały wydane rodzicom w pięciu grupach przedszkolnych. 

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2021 roku wśród rodziców dzieci przedszkolnych. 

Ankiet zostało wydano 75, zwróconych zostało 42, co stanowi około 56% ogółu ankiet. 

Ankieta była anonimowa. 
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Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. 

 

Ankieta obejmowała 10 pytań skierowanych do Rodziców. 

1. Czy w Przedszkolu Pani/Pana dziecka wykorzystywana jest nowoczesna technologia? 

• Tak -  odpowiedziało 39 osób 

• Nie – 2 osoby 

Jedna osoba nie odpowiedziała na to pytanie. 

Jeżeli tak, jaka? 

- tablica interaktywna - zaznaczyło 13 osób 

- komputer/laptop – 10 osób 

- telefon 4 osoby 

- telewizja – 4 osoby 

- Internet – 4 osoby 

- projektor – 2 osoby 

- komunikator – 2 osoby 

- telebim – 2 osoby 

- magnetofon – 2 osoby 

Ponadto Rodzice wymieniają: filmy – video learning, e materiały wysyłane drogą 

elektroniczną, bajki w TV, muzykę, monitor w korytarzu, e – mail, czytnik cyfrowy, 

Messenger, naukę poprzez zabawę i śpiew z wykorzystaniem filmików pokazowych, media 

społecznościowe, nauczanie zdalne poprzez Messenger lub e – mail, jakiś robot, fotografie 

cyfrowe, salę multimedialną  

 

2. Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp do nowoczesnej technologii w naszym przedszkolu 

jest wystarczający we wspomaganiu procesów edukacyjnych dzieci? 

• Tak – 24 osoby 

• Nie – 3 osoby 

• Nie wiem – 15 osób 

 

3. Jakie narzędzia cyfrowe Pani/ Pana zdaniem powinny się jeszcze znaleźć w naszej 

placówce? 

 

- rzutnik – 6 osób 

- tablica interaktywna (multimedialna) – 5 osób 

- tablet – 2 osoby 

oraz: e- booki do czytania bajek, gry edukacyjne on – Line, e – podręcznik, dywan 

interaktywny, wirtualne tablice w salach,  

Niektórzy Rodzice napisali również: nie mam zdania, uważam, że jest wystarczająco, 

nie wiem, trudno powiedzieć, 

 

4.  Jak  ocenia Pani/Pan przygotowanie przedszkola do realizacji kształcenia na 

odległość? 
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• Średnio – 5 osób 

• Dobrze- 19 osób 

• Bardzo dobrze – 17 osób 

• Jedna osoba napisała – nie wiem 

 

5. Jakie  ma Pani/ Pan propozycje pracy z dzieckiem na odległość? 

 

Rodzice odpowiedzieli na to pytanie: Nie ma możliwości w tym wieku na łączenie się, 

nie mam zastrzeżeń, rozmowa indywidualna 5 minut, łączenie się z dziećmi, aby 

przekazać informacje na dany dzień, aplikacja Microsoft Teams, odsyłanie prac jak 

dotychczas, preferuje wideo spotkania, gry on – Line, filmy edukacyjne, spotkania on 

– Line, Internet, e – mail, takie jak były proponowane dotychczas, nie mam, 

 

6.  Jakich  używa Pani/ Pan komunikatorów do rozmów, konsultacji z nauczycielem? 

 

- Messenger – 25 osób 

- e – mail – 13 

- poczta elektroniczna – 11 osób  

-  telefon – 11 osób 

- sms – 5 osób 

- whatsapp – 4 osoby 

- facebook – 4 osoby 

- MMS 

- grupy na forach, Internet, czaty, różnych 

 

7.  Jakie metody i formy pracy proponowała Pani/Pana dziecku wychowawczyni grupy 

podczas pracy zdalnej? 

• Prezentacje multimedialne – 23 osoby 

• Prace plastyczne – 35 osób 

• Nagrania – 30 osób 

• Piosenki (zasoby YouTuba) – 38 osób 

• Karty pracy do wydruku – 37 osób 

• Zabawy ruchowe/tańce – 36 osób 

• Zabawy na świeżym powietrzu/ ćwiczenia gimnastyczne – 35 osób 

• Wycinanie/kolorowanie – 36 osób 

• Praca z tekstem – 36 osób 

• Zajęcia kulinarne – 23 osoby 

• Inne: fotografia, poznawanie przyrody  

•  

8. Czy Pani/Pana dziecko korzysta z urządzeń multimedialnych, cyfrowych? Np. telefon, 

tablet, komputer, telewizor. 

• Tak – 42 osoby 

• Nie - 0 
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Jeżeli tak, jak długo (w ciągu dnia) -  2 godziny – 6 osób, 3 godz. – 3 osoby, 1 – 2 godz. – 4 

osoby, 1,5 godz – 1 os., 1g – 4 os., 0,5 g – 5 osób, 1-3 g – 1 osoba, 1 – 0,5g – 1 osoba, 2-3g – 

2 osoby, TV 1-2g – 4 osoby, kilka godzin, tygodniowo 1 godz.  

9.  Jak oceniania Pani/Pan  umiejętności Pani/Pana dziecka w posługiwaniu się 

urządzeniami multimedialnymi? 

- dobrze – 20 osób 

- bardzo dobrze – 9 osób 

- nie za bardzo, nie potrafi – 4 osoby 

- nie posługuje się – 2 osoby 

- rewelacja, nad wyraz dobrze, zadowalająco, średnio, wystarczająco, umiejętność na 

poziomie wysokim, bajki zawsze włączają rodzice; 

 

10. Czy rozmawia Pani/Pan z dzieckiem o bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu               

z zasobów sieci Internetowych? 

• Tak – 38 osób 

• Nie – 4 osoby 

 

 

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 

 Zespół ewaluacyjny zwrócił się do nauczycieli pracujących w przedszkolu o wypełnienie 

anonimowych ankiet. Uzyskane informacje posłużą jako wskazówki do dalszego 

planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ankieta zawierała 10 pytań. Udział                   

w badaniu wzięło 12 nauczycieli, a jej wyniki przedstawiono poniżej. 

 

Analiza pytań z ankiety dla nauczycieli. 

Pytanie 1. Jak ocenia Pani własne umiejętności w posługiwaniu się pomocami 

multimedialnymi  w pracy? 

Pięciu ankietowanych nauczycieli oceniła dobrze własne umiejętności  

w posługiwaniu się pomocami multimedialnymi w pracy,  średnio oceniło   7 nauczycieli. 

Pytanie 2. Czy rozmawia Pani z dziećmi na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego 

korzystania z zasobów sieci? 

Wszyscy ankietowani nauczyciele odpowiedzieli, że rozmawiają  z dziećmi na temat 

bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów sieci. 

Pytanie 3. Jakie programy multimedialne/strony www  używa Pani w swojej pracy?  

✓ www.printoteka.pl ;  

✓ www.superkid.pl; 

http://www.printoteka.pl/
http://www.superkid.pl/
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✓  www.domoweprzedszkole.pl;  

✓ www.bliżejprzedszkola;  

✓ www.freepik.pl;  

✓ www.przedszkola.edu.pl;  

✓ www.eduzabawy.pl;  

✓ www.bystreoczki.pl;  

✓ www.nauczycielrozumie,pl;  

✓ www.chomikuj.pl ;  

www.szaloneliczby.pl; 

✓ www.dzieciwdomu.pl; 

www.bajkidoczytania.pl;  

✓ www.krokotak.pl;  

www.buliba.pl;  

✓ youtube;  

✓ FB   

✓ www.przedszkolankowo.pl;  

✓ www.miastodzieci.pl;  

✓ strefa kreatywności;  

✓ www.buliba.pl;  

✓ www.mojedziecikreatywne.pl ;  

✓ E-WF;   

✓ www.panimonia.pl;  

✓ www.dziecionline.pl;  

✓ www. wierszedladzieci.pl;  

✓  multimedialny MAC;   

✓ wordwall;   

✓ winami;  

✓ Audacyti; 

✓  www.tomekiprzyjaciele.pl;  

✓ www.janauczyciel.com;  

✓ www.eduprzedszkolanki.com;  

✓ www.necio.pl;  

www.gumis.pl;  

✓ www.zabawy.pl;   

✓ Quiwer;   

✓ strona Diecezji,  

✓ filmy religijne 

Pytanie 4.  Czy brała Pani udział w szkoleniach podnoszących umiejętności  do rozwijania 

kompetencji cyfrowych? 

1) ,,Zdalne nauczanie w przedszkolu- pomysły na efektywną pracę nauczycieli  

i monitorowanie osiągnięć dzieci” 

2) ,,ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym” 

http://www.domoweprzedszkole.pl/
http://www.bliżejprzedszkola/
http://www.freepik.pl/
http://www.przedszkola.edu.pl/
http://www.eduzabawy.pl/
http://www.bystreoczki.pl/
http://www.nauczycielrozumie,pl/
http://www.chomikuj.pl/
http://www.buliba.pl/
http://www.panimonia.pl/
http://www.dziecionline.pl/
http://www.tomekiprzyjaciele.pl/
http://www.janauczyciel.com/
http://www.eduprzedszkolanki.com/
http://www.necio.pl/
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3) szkolenie TEAMS  

4) Kompetencje cyfrowe 

5) Panel dyskusyjny 

6) Ogólnodostępne –bezpłatne na temat bezpieczeństwa 

7) ,,Tworzenie własnych materiałów multimedialnych do nauki angielskiego  

w przedszkolu” 

8) LSZ( Lubelskie Szkolenie Zdalne)  

9) Nie odpowiedziała jedna nauczycielka 

 

Pytanie 5. Czy przedszkole jest odpowiednio wyposażone do kształtowania kompetencji 

cyfrowych u dzieci? 

✓ 6 ankietowanych nauczycieli uważa, że przedszkole jest odpowiednio wyposażone do 

kształtowania kompetencji cyfrowych u dzieci;  

✓ i tyle samo (6) odpowiedziało, że nie. 

Pytanie 6.  Z jakich komunikatorów korzysta Pani podczas kontaktowania się z rodzicami? 

✓ 12 nauczycieli wskazało na pocztę elektroniczną 

✓ 12 n-li   –Messenger 

✓ 5 n-li – sms 

✓ 4 n-li – rozmowy telefoniczne 

✓ 3 n-li – watts up 

✓ 2 n-li – fb 

 

Pytanie 7.  Czy Pani zdaniem rodzice chętnie współpracowali podczas pracy zdalnej  

i angażowali się w proces edukacyjny dziecka? 

✓ 8 nauczycieli odpowiedziało „tak” 

✓ 3 n-li odpowiedziało „nie” 

✓ 1 n-l odpowiedziała „częściowo” 

 

Pytanie 8.  Czy nauczyciele i placówka są przygotowane do prowadzenia edukacji zdalnej? 

✓ 9 nauczycieli odpowiedziało „tak” 

✓ 3 nauczycieli odpowiedziało „nie” 

 

Pytanie 9. Jakie metody i formy pracy proponowała Pani dzieciom podczas edukacji zdalnej? 

Proponowane metody pracy: 

✓ 8 n-li – nagrania muzyczne, piosenki  
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✓ 7 n-li – metody słowne, opowiadania, zagadki 

✓ 6 n-li – prace plastyczne 

✓ 5 n-li -  zabawy badawcze, doświadczenia 

✓ 5 n-li  - metody oglądowe, ilustracje, praca z tekstem 

✓ 5 n-li  - prezentacje multimedialne 

✓ 4 n-li – metody czynne, samodzielnych doświadczeń dziecka 

✓ 3 n-li – zabawy na powietrzu, spacery  

✓ 4 n-li – filmy edukacyjne  

✓ 3 n-li – ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne  

✓ 2 n-li  - zabawy ekspresji ruchowej  

✓ 1 n-l – ćwiczenia w kartach pracy  

✓ 1 n-l – nagrania video przygotowane samodzielnie 

 

Formy pracy:  

✓ indywidualne;  

✓ zbiorowe; 

✓ zespołowe (z rodzicami); 

 

Pytanie 10. Jakich pomocy multimedialnych używa Pani w swojej pracy? 

✓ 6 n-li używa komputera;  

✓ 5 n-li używa smartfona;  

✓ 3 n-li używa telewizora;  

✓ 4 n-li używa odtwarzacza płyt CD i nagrań na płytach CD;  

✓ 2 n-li używa tablicy interaktywnej;  

✓ 3 n-li używa wideofilmowania;  

✓ 1 n-l używa głośnika bezprzewodowego;  

✓ 1 n-l używa stron internetowych;  

✓ 1 n-l używa kanału you tube; 

 

Wyniki  wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem. 

Kolejną osobą, która udzieliła niezbędnych informacji o wykorzystaniu w procesach 

edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość jak również 

bezpiecznego i efektywnego korzystania  z technologii cyfrowych w przedszkolu była               

p. dyrektor.  
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 Jako osoba zarządzająca placówką, odpowiadając na poniższe pytania p. dyrektor stwierdza, 

że: 

 

1. Czy nauczyciele wspomagają proces kształcenia technikami komputerowymi? 

 

Nauczyciele w miarę posiadanych zasobów i umiejętności własnych wspierają proces 

edukacji wychowanków w zakresie technologii cyfrowych w przedszkolu. Choć nie 

jest to zadawalające, ze względu na braki: z zasobów personalnych(informatyk), 

zasobów finansowych: (zmiany  rozporządzeń ME spowodowane pandemią covid), 

brak systemowo zorganizowanych szkoleń kadry pedagogicznej,innych.  

 

 

2. Jakie narzędzia TIK nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi? 

 

Dostępne w placówce: internet, media społecznościowe, whatssap, Messenger na FB, 

poczta elektroniczna,  telefon komórkowy, komputery, kamery, aparaty fotograficzne, 

kserokopiarka, drukarki, robot, tablica interaktywna, inne aplikacje i programy 

darmowe dostępne w necie. 

 

3. W jakim stopniu Przedszkole jest przygotowane do realizacji kształcenia na 

odległość? 

Trudno powiedzieć, gdyż nie mam wiedzy jak inne przedszkola publiczne funkcjonują 

w tym zakresie, czy określić procentowo, czy też brać pod uwagę możliwości 

środowiskowe, czy też finansowanie przez OP. Na pewno jest niedosyt, zarówno               

w możliwościach zakupu nowinek technologicznych. Nauczycielki wykorzystują 

możliwe darmowe dostępne aplikacje i programy: Qauvier, ZOOM, MEATS, w/w. 

 

 

4. Jak przebiegał proces edukacji zdalnej z wychowankami? 

 

 Biorąc pod uwagę możliwości rozwojowe wychowanków, praca na odległość nie jest 

łatwa. Potrzebujemy ścisłej  współpracy z rodzicami w tym względzie. Bez ich 

zaangażowania niewiele zrobimy. Nauczycielki w pracy zdalnej wykorzystują pocztę 

elektroniczną, media społecznościowe: FB i Messenger, whatsap, telefoniczne 

rozmowy i smsy z rodzinami dzieci. Przesyłają treści piosenek, wierszyków, plansz                

i innych możliwych filmików z instrukcjami i objaśnieniami. Tak naprawdę dla dzieci 

jest najważniejsza zabawa, bo przez nią „uczą się” najwięcej. Proponują rodzicom 

różne formy spędzania czasu. 

 

 

5. Jakie metody nauczania i formy pracy stosują nauczyciele w  zapewnienia 

bezpieczeństwa w korzystaniu z zasobów internetu i narzędzi cyfrowych? 
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Wszystkie istotne przepisy bezpieczeństwa stosowane w przedszkolu: znajomość 

pracy bezpiecznej z użyciem komputera i innych nośników, stosowania ich w praktyce 

codziennej, z zachowaniem higieny i bezpieczeństwa.  

 

6.  Jak przebiegała współpraca nauczycieli i rodziców podczas edukacji hybrydowej? 

 

Nauczycielki starają się rzetelnie prowadzić zdalnie pracę dydaktyczną. Co do pytania 

postawionego do mnie: Nie wiem…Z relacji nauczycieli niewielu rodziców aktywnie 

współpracuje, można powiedzieć 50%. 1/5 dzieci uczęszczała stacjonarnie. Pewna 

część rodziców niestety nie współpracuje. 

 

 

7. Czy nauczyciele znają i wykorzystują sposoby zabezpieczeń ochrony danych osób                 

i ochrony prywatności? 

Procedury w sprawie zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy zdalnej, w tym 

zabezpieczeń i ochrony danych osobowych są znane nauczycielom, mam nadzieję 

stosowane. 

 

 

 

Wnioski badań: 

 

            Poniżej przedstawione zostały wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej 

dotyczącej wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość.  

 

✓ W przedszkolu w miarę możliwości posiadanych finansów baza i wyposażenie                  

w sprzęt umożliwia   wykorzystanie go w pracy z dziećmi.  

✓ Zapewniono kadrze: tablicę multimedialną, komputery stacjonarne, laptopy, 

telewizory, radia i magnetofony, aparaty cyfrowe, kamerę,  urządzenia nagłaśniające, 

dostępność Internetu, bluetooh, robot, dyktafon, inne.  

✓ Nauczyciele wykorzystują TIK prowadząc zajęcia w różnoraki sposób. 

✓ Kadra Przedszkola podczas zajęć wykorzystuje technologię informacyjno-

komunikacyjną. 

✓ Nauczyciele są dobrze przygotowani oraz przeszkoleni w tym zakresie. 

✓ Przedszkole podejmuje właściwe działania ucząc dzieci właściwego korzystania                  

z nowoczesnych technologii. Przede wszystkim uświadamiając dzieciom w jaki 

sposób, jak długo i w jakim celu korzystamy z technologii komunikacyjno- 

informacyjnej. 
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✓ Nauczyciele wykorzystując nowoczesną technologię podczas zajęć zdalnych 

rozwijają umiejętności taneczne, muzyczne, poznawcze, integracji słuchowo- 

ruchowej, percepcję słuchową, percepcję językową i umiejętności logicznego 

myślenia.  

✓  Nauczyciele wykorzystują w pracy zdalnej szereg zróżnicowanych metod pracy              

z dziećmi. 

✓ Rodzice akceptują dotychczasowe formy pracy z dzieckiem na odległość . 

 

 

Rekomendacje:  

 

1.  W miarę możliwości finansowych zakup komputera, kolejnej tablicy multimedialnej oraz 

programów do obsługi sprzętu. 

 

 

 

 

 

RAPORT SPORZĄDZIŁY: 

Ewelina Malec 

Anna Swacha 
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ZAŁĄCZNIKI: 

 

ANKIETA DO RODZICÓW 

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, przeprowadzonej w ramach ewaluacji 

wewnętrznej w Przedszkolu Samorządowym nr 5. 

 

Przedmiot ewaluacji: Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie                      

z technologii cyfrowych. 

 

 

1. Czy w Przedszkolu Pani/Pana dziecka wykorzystywana jest nowoczesna technologia? 

 

2. Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp do nowoczesnej technologii w naszym przedszkolu 

jest wystarczający we wspomaganiu procesów edukacyjnych dzieci? 

 

3. Jakie narzędzia cyfrowe Pani/ Pana zdaniem powinny się jeszcze znaleźć w naszej 

placówce? 

 

4. Jak  ocenia Pani/Pan przygotowanie przedszkola do realizacji kształcenia na 

odległość? 

 

5. Jakie  ma Pani/ Pan propozycje pracy z dzieckiem na odległość? 

 

6.  Jakich  używa Pani/ Pan komunikatorów do rozmów, konsultacji z nauczycielem? 

 

7.  Jakie metody i formy pracy proponowała Pani/Pana dziecku wychowawczyni grupy 

podczas pracy zdalnej? 

 

8. Czy Pani/Pana dziecko korzysta z urządzeń multimedialnych, cyfrowych? Np. telefon, 

tablet, komputer, telewizor. 

 

9. Jak oceniania Pani/Pan  umiejętności Pani/Pana dziecka w posługiwaniu się 

urządzeniami multimedialnymi? 

 

10. Czy rozmawia Pani/Pan z dzieckiem o bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z 

zasobów sieci Internetowych? 
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ANKIETA DO NAUCZYCIELI 

Dotycząca wykorzystywania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

 

 

1. Jak ocenia Pani własne umiejętności w posługiwaniu się pomocami multimedialnymi  

w pracy? 

 

2. Czy rozmawia Pani z dziećmi na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania 

z zasobów sieci? 

 

3. Jakie programy multimedialne/strony www  używa Pani w swojej pracy? 

 

4. Czy brała Pani udział w szkoleniach podnoszących umiejętności  do rozwijania 

kompetencji cyfrowych? 

 

5. Czy przedszkole jest odpowiednio wyposażone do kształtowania kompetencji 

cyfrowych u dzieci? 

 

6. Z jakich komunikatorów korzysta Pani podczas kontaktowania się z rodzicami? 

 

7. Czy Pani zdaniem rodzice chętnie współpracowali podczas pracy zdalnej  

i angażowali się w proces edukacyjny dziecka? 

 

8. Czy nauczyciele i placówka są przygotowane do prowadzenia edukacji zdalnej? 

 

9. Jakie metody i formy pracy proponowała Pani dzieciom podczas edukacji zdalnej? 

 

10. Jakich pomocy multimedialnych używa Pani w swojej pracy? 
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WYWIAD Z DYREKOREM 

 

Szanowna Pani Dyrektor. 

             Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu ewaluacji 

wewnętrznej    Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

informacyjnej w  Przedszkolu Samorządowym Nr 5 im. Krasnala Hałabały . 

 

 

1. Czy nauczyciele wspomagają proces kształcenia technikami komputerowymi? 

 

2. Jakie narzędzia TIK nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi? 

 

3. W jakim stopniu Przedszkole jest przygotowane do realizacji kształcenia na 

odległość? 

 

4. Jak przebiegał proces edukacji zdalnej z wychowankami? 

 

5. Jakie metody nauczania i formy pracy stosują nauczyciele w  zapewnienia 

bezpieczeństwa w korzystaniu z zasobów internetu i narzędzi cyfrowych? 

 

6.  Jak przebiegała współpraca nauczycieli i rodziców podczas edukacji hybrydowej? 

 

7. Czy nauczyciele znają i wykorzystują sposoby zabezpieczeń ochrony danych osób                

i ochrony prywatności? 

 


