
KLUB ALUMNÓW APLO
Przygotowanie do nauczania zdalnego 2020/2021 

Sonda wśród dyrektorów placówek oświatowych - wyniki



Agenda

• Trudności i obawy

• Wsparcie jednostek nadrzędnych

• Przygotowanie do nauki zdalnej

• Słabe i mocne strony nauczania zdalnego

• Uczestnictwo w APLO i jego wpływ

• Nauczanie zdalne i jego wpływ na nauczanie 
w przyszłości



Co było najtrudniejsze w pierwszych tygodniach roku 
szkolnego? (maksymalnie do 5 odpowiedzi)

54,30%

43,30%

34,80%

30,40%

28,30%

Pogodzenie dotychczasowych obowiązków z
dodatkowymi zaleceniami wynikającymi z

wytycznych MEN

Konieczność pilnego przygotowania
technicznego placówki oraz pracowników do

nowej sytuacji (sale, dodatkowy sprzęt,…

Zadbanie o zdrowie psychiczne i motywację
nauczycieli

Niedobór sprzętu komputerowego i dostępu do
szybkiego Internetu

Zapewnienie dobrego poziomu komunikacji do
wszystkich interesariuszy



Które z obaw sprzed 1 września dot. bieżącego roku 
szkolnego się sprawdziły?

54,30%

45,70%

37%

37%

34,80%

34,80%

Obawa dot. zachorowań wśród moich
pracowników

Nagłe, dodatkowe zmiany w zakresie wytycznych
MEN

Obawa dot. konieczności zamknięcia placówki
wynikająca z zachorowań

Nagłe sytuacje, których nie byłem/byłam w stanie
przewidzieć

Obawa o stan emocjonalny i psychiczny moich
pracowników, w tym wypalenie zawodowe,…

Obawa, że obniży się aktywność uczniów w
związku ze zmianą modelu nauczania



Jak w skali od 1 do 10 oceniasz udzielane Ci wsparcie jednostek 
nadrzędnych w przeprowadzanych zmianach związanych 

z sytuacją w kraju?

(1 – źle, 5 - bez zmian, 10 – bardzo dobrze)

6,4%

19,1% 19,1%

4,3%

21,3%

12,8%
10,6%

2,1%
4,3% 0%



W jakich zakresach było/jest Ci udzielane wsparcie?

• Dodatkowe środki finansowe

• Zaopatrzenie w środki do 
dezynfekcji i maseczki

• Zaopatrzenie w sprzęt elektroniczny 
(komputery itp.)

• Propozycje szkoleń dla nauczycieli

• Wytyczne MEN i GIS oraz z innych 
organów dot. postępowania



Jak w skali od 1 do 10 oceniasz ogólne przygotowanie 
systemu edukacji do nauczania zdalnego w bieżącym 

roku na bazie doświadczeń z roku ubiegłego? 

(1 – źle, 5 - bez zmian, 10 – bardzo dobrze)

10,6%
6,4 %

14,9 %

6,4 % 6,4 %

31,9 %

17 %

4,3 % 2,1 %
0%



Jak w skali od 1 do 10 oceniasz ogólne przygotowanie 
szkoły do nauczania zdalnego w bieżącym roku? 

(1 – źle, 10 – bardzo dobrze)

0%0% 0% 0%
2,1 %

14,9% 14,9%

21,3%
23,4% 23,4%



Jakie, Twoim zdaniem, są 3 główne słabe strony 
nauczania zdalnego?

63,80%

59,60%

36,20%

31,90%

31,90%

Ograniczenie kontaktów społecznych

Problemy z łącznością - dostępnością
internetu

Brak higieny cyfrowej

Niższe i mniej trwałe efekty nauczania niż w
przypadku nauki stacjonarnej

Większe wyzwanie z zaangażowaniem
uczniów w pracę na lekcji



Jakie, Twoim zdaniem, są 3 główne pozytywne strony 
nauczania zdalnego?

91,50%

77,10%

41,70%

29,20%

Rozwój umiejętności wykorzystania nowych
technologii w prowadzeniu lekcji

Ograniczenie ryzyka np. zakażenia w przypadku
zagrożenia (pandemia)

Oszczędność czasu i pieniędzy - dojazd do/ze
szkoły

Możliwość prowadzenia bardziej
indywidualnego trybu nauki



Jak w skali od 1 do 10 oceniasz umiejętności 
nauczycieli dot. uczenia zdalnego i prowadzenia 

ciekawie lekcji oraz angażowania uczniów? 

(1 - źle, 10 - bardzo dobrze)

18,8%

6,3%

16,7%

35,4%

14,6%
8,3%0% 0% 0% 0%



Jak w skali od 1 do 10, Twoim zdaniem, do nowego 
roku i nauczania zdalnego są przygotowani nauczyciele 

w stosunku do roku ubiegłego? 

(1 – źle, 5 - tak samo, 10 – bardzo dobrze)

0% 0%0%0%
2,1%

16,7% 18,8%

29,2%
25%

8,3%



Jak w skali od 1 do 10 oceniasz postępy uczniów 
w nauce (w nauczaniu zdalnym) biorąc pod uwagę 

bieżący rok vs. ubiegły?

(1 – źle, 10 – bardzo dobrze)

4,2%

10,4%

25%
27,1%

14,6%
18,8%

0% 0% 0% 0%



Jak w skali od 1 do 10 Twoim zdaniem do nowego 
roku szkolnego i nauczania zdalnego są przygotowani 

uczniowie? 

(1 – źle, 5 - tak samo, 10 – bardzo dobrze)

0%0%0% 0%
10,4%

27,1%
22,9%

4,2%

22,9%

12,5%



Na ile uczestnictwo w APLO (wiedza tu zdobyta) 
pomaga Ci w zarządzaniu w okresie ostatniego roku 

w skali od 1 do 10?

(1 - nie pomogło, 10 – bardzo pomogło)?

2,1%
6,3%

10,4%

35,4%
31,3%

14,6%
0%0% 0% 0% 0%



W jakim stopniu w skali od 1 do 10, Twoim zdaniem, 
do nowego roku i nauczania zdalnego byłeś/aś 

przygotowany/a? 

(1 – źle, 10 – bardzo dobrze)

4,2%
2,1% 2,1%

25%
29,2%

35,4

2,1%

0% 0% 0%



W jaki sposób nauczanie zdalne wpłynie na zmiany 
w systemie edukacji w dłuższej perspektywie? 

(maksymalnie 3 odpowiedzi)

54,20%

50%

45,80%

43,80%

33,30%

Wpłynie na pogorszenie kondycji
psychicznej uczniów

Na trwałe spowoduje większe
wykorzystanie narzędzi komunikacji

zdalnej

Wpłynie na rozwój kompetencji cyfrowych
nauczycieli i uczniów

Negatywnie wpłynie na efekty nauczania

Wpłynie negatywnie na kondycję fizyczną i
psychiczną nauczycieli (16)



Jakie jeszcze inne zmiany, nie wymienione powyżej, 
spowoduje nauczanie zdalne w perspektywie 

długoterminowej (w Twojej ocenie)?

Pogorszenie 
wzroku u 
nauczycieli i 
uczniów

Przeniesienie 
niektórych 
zadań na stałe 
do realizacji w 
formie zdalnej 
pracy

Inne?

Brak relacji 
bezpośrednich 
oraz potrzeby 
ich zawierania 
w przyszłości

Większa indywidualizacja pracy nauczycieli z uczniami, atrakcyjniejsze 
dla uczniów materiały, formy pracy w ramach nauki stacjonarnej( np. 
tworzone przez nauczycieli filmy dydaktyczne, pomoce poglądowe) w 
realizacji podstawy programowej, wykorzystanie narzędzi komunikacji 
zdalnej w szkoleniach nauczycieli, współpracy zespołów RP, kontaktach 
z rodzicami



#InstytutHumanites
#aplo

#spójneprzywództwo 
#człowiekitechnologia

www.aplo.pl  


