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Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 

Przedszkolu nr 192 „Wesoły Pędzelek” w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021. Podczas 

rady pedagogicznej w sierpniu 2020 r., kiedy to planowano działania na zbliżający się rok 

szkolny, powołany został zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.   

Opracowano harmonogram ewaluacji, określający etapy podejmowanych działań, osoby 

odpowiedzialne za ich realizację i terminy wykonania, a także cele, przedmiot, zakres i 

metody ewaluacji wewnętrznej. Określono w nim również sposób wykorzystania wyników 

ewaluacji, dokonano charakterystyki wymagań, określono odbiorców ewaluacji, dokonano 

identyfikacji zasobów, dobrano metody badawcze, określono formę raportu i sposoby 

upowszechniania wyników. Sporządzony został Plan ewaluacji wewnętrznej obejmujący 

charakterystykę wymagań, pytania kluczowe, pytania ewaluacyjne, metody badawcze i 

terminy realizacji.   

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z kilku źródeł: ankiet 

przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców, a także wywiadu z Dyrekcją przedszkola. Na 

podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki 

badań oraz wnioski do dalszych, bardziej efektywnych działań, mających na celu do 

podniesienia jakości pracy przedszkola  

  

I. ZAKRES EWALUACJI  

  

Cele ewaluacji:   

 Ocena i doskonalenie podejmowanych przez przedszkole działań w zakresie 

wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedszkolu   

 Poznanie zdania rodziców na temat wykorzystania nowoczesnych technologii 

przez nauczycieli   

 Poznanie opinii Dyrektora na temat wykorzystywania przez nauczycieli 

nowoczesnych technologii w procesie edukacji  

  

Pytania kluczowe:  

 W jaki sposób w codziennej pracy wychowawczej i dydaktycznej 

wykorzystywane są narzędzia multimedialna w tym tablica multimedialna?  

 Jakie narzędzia multimedialne wykorzystuje przedszkole?  

 W jaki sposób wykorzystywanie nowoczesnych technologii wpływa na proces 

uczenia się dzieci?  

 Jaki kompetencje można rozwijać u przedszkolaków wykorzystując 

nowoczesne technologie?  



 Jaka jest opinia rodziców na temat wykorzystywania nowoczesnych 

technologii przez nauczycieli?  

 Czy przedszkole jest wystarczająco wyposażone w sprzęt służący technologii 

informacyjnej?  

Narzędzia ewaluacji  

 Ankieta do rodziców  

 Ankieta do nauczyciel  

 Wywiad z Dyrekcją   

  

  

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI  

  

W oparciu o główne problemy badawcze opracowano następujący plan ewaluacji:  

  

Etap ewaluacji  Działanie  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin 

wykonania  

1.Przygotowanie 

ewaluacji  

Opracowanie koncepcji 

ewaluacji, ustalenie 

problematyki, celu, 

zakresów i pytań 

kluczowych  

Lider zespołu 

ewaluacyjnego, 

dyrektor  

 IX 2020  

2.Przygotowanie 

narzędzi badawczych  

Zaprojektowanie narzędzi 

badawczych  

  

- kwestionariusz ankiety 

dla rodziców  

  

- kwestionariusz ankiety 

dla nauczycieli  

  

- formularz wywiadu z 

Dyrektorem  

  

  

Zespół do spraw 

ewaluacji  

II 2021  

3.Zbieranie danych  Przeprowadzenie ankiet   

Przeprowadzenie 

wywiadu  

  

  

Zespół ewaluacyjny, 

nauczycielki  

IV 2021  

4.Analiza danych  

  

  

  

  

  

Przetworzenie i analiza 

jakościowo- ilościowa 

danych  

Zespół ewaluacyjny  V 2021  



5.Opracowywanie 

wniosków i raportu 

końcowego  

Zredagowanie wniosków  

  

Opracowanie projektu 

raportu  

Zespół ewaluacyjny  

  

Dyrektor  

V/VI 2021  

6. Rozpowszechnienie 

raportu  

Przedstawienie raportu 

Radzie pedagogicznej  

 Lider zespołu  VI 2021  

  

  

II. WYNIKI I ICH INTERPRETACJA  

  

  

Ankieta dla rodziców  

  

  

W celu uzyskania informacji na temat, czy przedszkole wykorzystuje nowoczesne technologie 

w procesie edukacji, a także poznanie zdania rodziców na temat wykorzystania 

nowoczesnych technologii przez nauczycieli zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej 

przygotował anonimową ankietę skierowaną do rodziców dzieci uczęszczających do 

Przedszkola nr 192 „Wesoły Pędzelek. Wypełniono łącznie 117 ankiet.  

  

Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem nauczyciele organizując proces edukacyjny posługują się 

komputerem lub innymi środkami technologii informatycznej?”  większość, bo aż 78,6% 

odpowiedziało „Tak”. Odpowiedzi „Nie” udzieliło 2,6% ankietowanych, natomiast 18,8% 

odpowiedziało „Nie wiem”. Odpowiedzi rodziców obrazuje poniższy wykres.  

  

Następnie rodzice zostali poproszeni o wypowiedzi na temat jak często ich zdaniem, 

nauczyciele korzystają z TIK prowadząc działania edukacyjne z dziećmi? Z odpowiedzi 

rodziców wynika, że 35,9% ankietowanych uważa, że „Dość często”, odpowiedzi „Bardzo 

często” udzieliło 14,4% badanych, niecały procent więcej, czyli 15,4% zaznaczyło odpowiedź 

„Sporadycznie”. Odpowiedzi „Nie wiem” udzieliło 34,2% ankietowanych. Wykres poniżej 

przedstawia odpowiedzi rodziców.  



  

Kolejnym pytaniem zadanym ankietowanym było: „Do czego Państwa zdaniem nauczyciele 

najczęściej wykorzystują komputer podczas pracy z dziećmi?”. Z udzielonych odpowiedzi 

wynika, że największa część badanych (40,2%) uważa że komputery wykorzystywane są do 

„Projekcji filmów edukacyjnych”, 26,5% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „Tworzenie i 

przedstawianie prezentacji multimedialnych, a 9,4% udzieliło odpowiedzi „Prowadzenie zajęć 

online”. Sporadycznie zaznaczane były odpowiedzi: „Przygotowywanie gier edukacyjnych”, 

„Rozwiązywanie zadań w różnych aplikacjach”, „Słuchanie audiobooków”, „Obrazki do 

malowania”.  

  

Na pytanie, „czy Państwa zdaniem zajęcia z wykorzystaniem środków multimedialnych 

są atrakcyjniejsze?” 74,4% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „Tak”, odpowiedzi „Nie” 

udzieliło 5,1% natomiast odpowiedzi „Trudno powiedzieć” udzieliło 20,5% ankietowanych. 

Odpowiedzi obrazuje poniższy wykres.  



  

  

Ankieta zawierała również pytanie: „Czy Państwa zdaniem podczas procesu edukacyjnego 

powinno się w większym stopniu wykorzystywać nowoczesne technologie?”. Na to pytanie 

37,6% odpowiedziało „Nie”, 35,9% odpowiedziało „Tak”, natomiast 26,5% zaznaczyło 

odpowiedź „Trudno powiedzieć”.   

Wybierając odpowiedź „tak” ankietowani poproszeni zostali o wymienienie w jaki sposób? 

Odpowiedzi znajdują się poniżej:  

 Poprzez uczenie dzieci programowania.  

 Gry edukacyjne np. do nauki angielskiego, quizy  

 Wspomagać zajęcia aby były atrakcyjne  

 Zabawy multimedialne  

 Malowanie  

 Gry i zabawy edukacyjne  

 Jak najwięcej prezentacji oraz filmów, dodatkowo można wykorzystać także w 

zabawie nie w przedszkolu  

 Pokazać możliwości technologii w rozwiązywaniu codziennych problemów i 

zadań.  

 Łatwiejszy kontakt nauczyciele/rodzice, możliwość nagrywania przedstawień, 

szybki sposób dostarczania prac do wykonania przez dzieci  

 Nie wiem  

 Pokazywanie filmików , zdjęć , prezentacji  

 Zgodnie z aktualnym etapem rozwoju dziecka  

 Pokazywać różne filmy edukacyjne  

 Nie jestem za całkowitym zastąpieniem tradycyjnych metod nowoczesną 

technologią (komputer).  

 Ważne jest, żeby dzieci nauczyły się funkcjonować w świecie z nowoczesnymi 

technologiami, ale powinno być to dostosowane do wieku. Tradycyjne metody 

kształcenia są moim zdaniem istotniejsze na początku kształcenia  

 Częściej korzystać z gier na tablicach multimedialnych  

 Do gier, do zadań, do nauki języków  

 Urozmaicenie zajęć  

  



Następnie zapytano ankietowanych „Czy nauczyciele kontaktują się z Państwem za pomocą 

TIK (poczty elektronicznej/ Messenger/ WhatsApp/ Teams)?” Na to pytanie 75,2% 

ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „Tak, często” a 16,2% odpowiedziało „Tak, czasami”. 

Odpowiedzi „Rzadko” i „Nie” udzieliło w sumie 8,6% ankietowanych. Odpowiedzi rodziców 

zostały przedstawione na poniższym wykresie.  

  

W dalszej części ankiety zostało zadane ankietowanym pytanie związane  z udzieleniem 

informacji na temat  sposobów kontaktowania się z nauczycielami i brzmi: „Za pomocą 

jakich aplikacji nauczyciele komunikują się z Państwem najczęściej?”  

Udzielone odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższy wykres.  

  

Podsumowując wszystkie odpowiedzi można stwierdzić, że najczęściej komunikacja odbywa 

się za pomocą „Poczty elektronicznej” 68,4%, aplikacje „Teams” zaznaczyło 11,1% 

ankietowanych natomiast 9,4% badanych zaznaczyło odpowiedź 

„Facebook/Messenger”. Pojedyncze osoby wybierały „Whats app”, „Osobiście” i „Inne”.  

  

Na koniec zapytano ankietowanych rodziców: „Czy uważa Pan/Pani, że stosowanie narzędzi 

komunikacyjno-informacyjnych na zajęciach może podnieść efektywność kształcenia?”. 

Większa część ankietowanych odpowiedziała „Tak” – 76,1%, odpowiedzi „Nie” udzieliło 

9,4%, natomiast 14,5% zaznaczyło odpowiedź „Nie mam zdania”.   



Udzielone 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższy wykres.  

  

Ankieta dla nauczycieli  

  

W ankiecie dla Nauczycieli wzięło udział 14 osób. Pierwsze pytanie dotyczyło 

wykorzystania Technologii informacyjnej w pracy nauczycieli. Z odpowiedzi ankietowanych 

wynika, że część nauczycieli ( 35,7%) korzysta z technologii  informacyjnej kilka razy w 

tygodniu,  taki sam procent nauczycieli (35,7%) korzysta z technologii informacyjnej kilka 

razy w miesiącu. Z odpowiedzi wynika też, że 28,6%  ankietowanych każdego dnia korzysta 

w swojej pracy z technologii informacyjnej. Wszystkie odpowiedzi zostały przedstawione w 

wykresie poniżej.  

  

  

Kolejnym pytaniem zadanym ankietowanym było: „ Z jakich narzędzi technologii 

informacyjnej Pani korzysta?”  



  

Podsumowując wszystkie odpowiedzi  można stwierdzić, że nauczyciele korzystają z 

komputera ( 100%) oraz magnetofonu (100 %).  

Z powyższych odpowiedzi wynika, że tablice multimedialną używa ponad połowa 

ankietowanych (85,7 %). Wśród udzielonych odpowiedzi znalazły się  także rzutnik ( 35,7%), 

dyktafon (28, 6%). Nieliczna grupa ankietowanych odpowiedziała, że korzysta również 

z Smartphone (7,1%), głośnika bezprzewodowego( 7,1) oraz ozobota ( 7,1%).  

  

  

Następnie pytanie, które zostało zadane ankietowanym brzmi: „Czy Pani zdaniem 

przedszkole jest wystarczająco wyposażone w sprzęt służący technologii informacyjnej?”  

Udzielone odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższy wykres.  

  

Podsumowując powyższe odpowiedzi ankietowanych można stwierdzić, że połowa 

nauczycieli biorących udział w ankiecie uważa, że przedszkole nie 

jest wystarczająco wyposażone w sprzęt służący technologii informacyjnej (50 

%). Natomiast 42,9 % ankietowanych odpowiedziało, że przedszkole 



jest wystarczająco wyposażone w sprzęt służący technologii informacyjnej. Jedynie 7,1% 

ankietowanych nie ma zadania.  

  

Kolejne pytanie postawione nauczycielom za pośrednictwem ankiety brzmiało 

następująco: „Co ogranicza Panią w wykorzystywaniu technologii informacyjnej w pracy?”. 

Proporcje udzielonych odpowiedzi na pytanie ilustruje wykres poniżej.  

  

Według nauczycieli (50%) ograniczeniem w wykorzystywaniu technologii 

informacyjnej w pracy jest ograniczony dostęp do sprzętu. Z odpowiedzi ankietowanych 

wynika również, że 35,7% nauczycieli nie dostrzega ograniczeń.  

  

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej chciał, także poznać opinię nauczycieli na temat 

tego, czy ich zdaniem wykorzystanie technologii informacyjnej podczas zajęć ma wpływ na 

jakość i atrakcyjność zajęć.   

  

Analizując powyższy wykres można zauważyć, że według opinii wszystkich 

nauczycieli (100%) wykorzystywanie technologii informacyjnych podczas zajęć, wpływa na 

ich atrakcyjność i jakość, a także zwiększa zainteresowanie dzieci omawianym tematem.   

 



Kolejnym ważnym pytaniem zadanym ankietowanym było: „Jakie kompetencje 

według Pani można rozwijać u przedszkolaków wykorzystując nowoczesne technologie?”  

Udzielone odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższy wykres.  

  

  

Na podstawie odpowiedzi nauczycieli można wywnioskować, że kompetencje które 

można rozwijać u przedszkolaków wykorzystując nowoczesne technologie to przede 

wszystkim:   

- kompetencje matematyczne (100%)  

- kompetencje informatyczne (85,7%)  

- kompetencje językowe (78,6%)  

- kompetencje naukowo-techniczne (78,6%)  

- umiejętność uczenia się (78,6%)  

- świadomość i ekspresję kulturalną (71,4%)  

- kompetencje społeczne i obywatelskie (64,3%)  

  

Respondentów zapytano także o to, w jaki sposób wykorzystywanie nowych 

technologii wpływa na proces uczenia się dzieci.    

  



  

Porównując odpowiedzi nauczycieli, należy zauważyć, że wykorzystywanie nowych 

technologii wpływa na proces uczenia się. Aż 92,9%  ankietowanych nauczycieli uważa, 

że nauka staje się bardziej atrakcyjna, 78,6% ankietowanych uważa, że używanie TI pobudza 

i motywuje do działania oraz pomaga zachęcić do aktywności (78,6%), pozwala doskonalić 

analizę i syntezę wzrokową, spostrzegawczość i koncentrację uwagi (57,1%) oraz stanowi 

dodatkowe źródło wiedzy (57,1%).  

  

W kolejnym pytaniu Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej chciał się dowiedzieć czy 

nauczyciele korzystają w swojej pracy z internetowych portali edukacyjnych i/lub aplikacji do 

tworzenia pomocy edukacyjnych.  

  

  

Z analizy wykresu powyżej wynika, iż 21, 4 % nauczycieli nie korzysta w swojej 

pracy z internetowych portali edukacyjnych i/lub aplikacji do tworzenia pomocy 

edukacyjnych. 78,6 % nauczycieli biorących udział w ankiecie odpowiedziało, że w swojej 

pracy korzysta z internetowych portali edukacyjnych i/lub aplikacji do tworzenia pomocy 

edukacyjnych. Do najczęściej stosowanych zaliczają (pisownia 



oryginalna): Class dojo, DiGiPuzzle, Storyjumper, Padlet, Quizziz, learning apps, E-twining, 

portale edukacyjne i informatyczne, Wordwall, canva, minitool movie maker, 

eprzedszkolaki.pl, Educarium.pl, portaloświatowy.pl, mac.pl,  Diggipuzzle, skaner kodów 

QR, YouTube, Genially, Teams, Canwa, msteams, aplikacje służące do obróbki filmów, 

portale dla nauczycieli np. Nauczycielka przedszkola, pinterest  

  

Na pytanie „Czy chciałaby Pani zwiększyć zakres swojej wiedzy i umiejętności w zakresie 

korzystania z technologii informacyjnej 85,7% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 

natomiast 14,3 % nauczycieli nie chce zwiększyć zakresu swojej wiedzy i umiejętności w 

zakresie korzystania z technologii informacyjnej. Odpowiedzi ankietowanych przedstawiono 

na wykresie poniżej.  

  

  

  

Ostatnie pytanie jakie zadano nauczycielom brzmiało następująco: „Czy kiedykolwiek 

korzystała Pani z form doskonalenia zawodowego w zakresie korzystania z technologii 

informacyjnej/komunikacyjnej?  

  

  



Jak wskazuje wykres powyżej 71,4% nauczycieli korzysta z doskonalenia 

zawodowego w zakresie korzystania z technologii informacyjnej/komunikacyjnej, 

natomiast 28,6% nauczycieli przyznało, że nigdy nie korzystało z doskonalenia zawodowego 

w zakresie korzystania z technologii informacyjnej. Wśród najczęściej wskazywanych form 

doskonalenia zawodowego nauczyciele najczęściej wymieniali:   

- Korzystanie z aplikacji i tworzenie ich  

- Szkolenie Teams, gry i zabawy matematyczne, multimedialne przedszkole , 

nauczanie zdalnie w przedszkolu  

- tworzenia pomocy edukacyjnych w programach typu wordwall, canva, leasing apps  

- nowoczesne technologie w przedszkolu i szkole  

- Obsługi programu genially  

- Obróbka filmów, obsluga Msteams  

- Kursy tygodniowe na platformie eTwinning, webinarium Narzędziownik eTwinnera  

- Korzystania z rozmaitych aplikacji.  

 

Wywiad z Dyrekcją Przedszkola  

Chcąc rzetelnie i jak najbardziej wnikliwie podejść do tematu ewaluacji, Zespół do 

spraw ewaluacji wewnętrznej poprosił Panią Dyrektor przedszkola o wyrażenie swojej opinii 

i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań wywiadu. Na początku postanowiono zapytać „Czy 

baza dydaktyczna, którą dysponuje przedszkole umożliwia stosowanie narzędzi technologii 

informacyjnej?”   

Zdaniem Pani Dyrektor baza dydaktyczna, którą dysponuje przedszkole umożliwia 

stosowanie narzędzi technologii informacyjnej, ale częściowo, gdyż nie we wszystkich 

grupach znajdują się tablice multimedialne. Podjęte są działania zmierzające do doposażenia 

przedszkola w tablice multimedialne. Pani Dyrektor uważa, że poziom wyposażenia w 

pozostały sprzęt jest wystarczający.  

Następnie poproszono Panią Dyrektor o odpowiedź na pytanie: Jakie narzędzia i 

zasoby technologii informacyjnej wykorzystuje przedszkole w procesie edukacyjnym? 

Podczas udzielania odpowiedzi na to pytanie Pani Dyrektor wymieniła: komputery, tablice 

multimedialne, dywan interaktywny, a także projektory multimedialne.  

W kolejnym pytaniu zapytano Panią Dyrektor: Czy nauczyciele używają platformy 

edukacyjnej i w jakim zakresie?  

Pani Dyrektor odpowiedziała na powyższe pytanie twierdząco. Jej 

zdaniem nauczyciele używają platformy edukacyjnej do wymiany doświadczeń, umieszczania 

materiałów informacyjnych dla rodziców, pracy zdalnej w okresie zawieszenia działalności 

przedszkola, spotkań zespołów, Rady Pedagogicznej. Dzięki wykorzystaniu platformy 

edukacyjnej nauczyciele przygotowują pomoce dydaktyczne, prowadzą zajęcia z dziećmi, a 

także wykorzystują dostępne pomoce multimedialne.  

W następnym pytaniu zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej próbował ustalić w jaki 

sposób przedszkole zachęca nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii w 

nauczaniu?  

Zdaniem Pani Dyrektor przedszkole zachęca nauczycieli do stosowania TI 

przeprowadzając warsztaty, szkolenia, dając możliwość dostępu do sprzętu, 

aplikacji, internetu.  

Na kolejne pytanie: Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie w stopniu 

wystarczającym Pani Dyrektor bez wahania odpowiedziała: „W większości tak”.  



W ostatnim pytaniu zapytano: „W jaki sposób nauczycielki mogą wykorzystywać 

nowoczesną technologię w szerszym zakresie w swojej pracy?”  

Zdaniem Pani Dyrektor zakres wykorzystania nowoczesnych technologii w 

przedszkolu jest wystarczający. Mała grupa nauczycieli wymaga doskonalenia w zakresie 

korzystania z Technologii Informacyjnej.  

  

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE  

  

MOCNE STRONY W EWALUOWANYM OBSZARZE:  

  

1. W przedszkolu w pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystuje się narzędzia 

multimedialne. Nauczyciele korzystają z tablicy multimedialnej, laptopów, rzutników, 

odtwarzaczy CD, Smartphone, głośników bezprzewodowych oraz ozobotów.  

2. Zarówno w opinii dyrektora i nauczycieli stosowanie nowoczesnych technologii 

wpływa pozytywnie na proces uczenia się. Zwiększa atrakcyjność i jakość, zajęć 

dydaktycznych, a także zainteresowanie dzieci, pozwala doskonalić analizę i syntezę 

wzrokową, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, stanowi dodatkowe źródło wiedzy.  

3. Rodzice również uważają, że dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii zajęcia są 

atrakcyjniejsze. Wg nich ważne jest, aby dzieci nauczyły się funkcjonować w świecie 

nowoczesnych technologii, jednak jednocześnie należy nie zapominać o tradycyjnych 

metodach pracy, które są bardzo istotne w pierwszym etapie edukacji.  

4. Nowoczesne technologie rozwijają kompetencje dzieci we wszystkich obszarach. 

Korzystanie z nowoczesnych technologii ma największy wpływ na rozwój kompetencji 

matematycznych i informatycznych.   

5. Według opinii Dyrektora przedszkole jest bogato wyposażone w różnorodny sprzęt 

multimedialny: tablice, dywan interaktywny, laptopy, rzutnik.   

6. Nauczyciele wykorzystują aplikacje do komunikacji z rodzicami. Są to głównie poczta 

elektroniczna i aplikacja Teams. Używają ich do wymiany doświadczeń, umieszczania 

materiałów informacyjnych dla rodziców, pracy zdalnej w okresie zawieszenia działalności 

przedszkola, spotkań zespołów, Rady Pedagogicznej.   

7. Dzięki wykorzystaniu platformy edukacyjnej nauczyciele przygotowują pomoce 

dydaktyczne, prowadzą zajęcia z dziećmi, a także wykorzystują dostępne pomoce 

multimedialne.  

8. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi 

multimedialnych, korzystając z licznych szkoleń  

  

SŁABE STRONY:  

1. Rodzice mają niepełną wiedzę, w jaki sposób przedszkole wykorzystuje sprzęt 

multimedialny w procesie edukacyjno-wychowawczym.  

2. Nauczyciele nie w pełni wykorzystują możliwości,  jakie daje im tablica 

multimedialna  

3. Połowa nauczycieli uważa, że ilość sprzętu multimedialnego jest niewystarczający, a 

także dostęp do niego jest ograniczony.  

4. Nauczyciele uważają, że ich wiedza na temat korzystania z nowoczesnych technologii 

jest niepełna  i widzą potrzebę dalszego kształcenia się w tym kierunku.  



  

WNIOSKI:   

1. Należy kontynuować działalność przedszkola w wykorzystywaniu sprzętu i platform 

multimedialnych w procesie edukacyjno-wychowawczym przedszkola  

2. Należy doposażyć przedszkole w sprzęt multimedialny, głównie w tablice 

multimedialne.  

3. Konieczne jest dokładniejsze informowanie rodziców, w jaki sposób przedszkole 

wykorzystuje sprzęt multimedialny.   

4. W procesie edukacji należy wykorzystywać cały potencjał tablicy multimedialnej.  

5. Dla nauczycieli należy zorganizować szkolenia zwiększające ich kompetencje w 

ramach korzystania z platform edukacyjnych, ozobotów, genibotów itp.  

V. ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1. ANKIETA DLA RODZICÓW  

(dotyczy tematu ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2020/2021 - Przedszkole 

wykorzystuje nowoczesne technologie w procesie edukacji.)  

Szanowni Państwo!  

Niniejsza ankieta skierowana jest do rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających 

do Przedszkola 192 „Wesoły Pędzelek” w roku szkolnym 2020/2021  

Odpowiedzi prosimy zaznaczyć stawiając znak X w odpowiednim miejscu, lub/i wpisać 

odpowiedź.  

Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opracowane 

zbiorczo i posłużą wyłącznie do analizy podejmowanych działań pracy przedszkola.  

  

1. Czy Pana/Pani zdaniem nauczyciele organizując proces edukacyjny 

posługują się komputerem lub innymi środkami technologii informatycznej?   

 Tak  

 Nie  

 Nie wiem  

2. Jak często Państwa zdaniem, nauczyciele korzystają z TIK prowadząc 

działania edukacyjne z dziećmi?  

 BARDZO CZĘSTO  

 Dość często  

 Sporadycznie  

  Wcale  

 Nie wiem  

3. Do czego Państwa zdaniem nauczyciele najczęściej wykorzystują 

komputer podczas pracy z dziećmi?  

 Projekcja filmów edukacyjnych  

  Tworzenie i przedstawianie prezentacji multimedialnych  

  Prowadzenia zajęć online   

 Przygotowywanie gier edukacyjnych  

 Rozwiązywanie zadań w różnych aplikacjach  

 Słuchanie audiobooków  

 Inne, 

jakie?.................................................................................................  



4. Czy Państwa zdaniem zajęcia z wykorzystaniem środków 

multimedialnych są atrakcyjniejsze?  

 TAK  

  NIE  

 TRUDNO POWIEDZIEĆ  

5. Czy Państwa zdaniem podczas procesu edukacyjnego powinno się w 

większym stopniu wykorzystywać nowoczesne technologie? (Jeśli tak, to w 

jaki sposób?)  

 TAK……………………………………………………………………

……………………………  

 NIE  

 TRUDNO POWIEDZIEĆ  

6. Czy nauczyciele kontaktują się z Państwem za pomocą TIK (poczty 

elektronicznej/ Messenger/ WhatsApp/ Teams)?  

 TAK, CZĘSTO  

 TAK, CZASAMI  

 RZADKO  

 NIE  

7. Za pomocą jakich aplikacji nauczyciele komunikują się z Państwem 

najczęściej?  

 Poczta elektroniczna  

 Aplikacja Teams  

 Facebook/ Messanger  

 Inne 

(Jakie?)………………………………………………………………………

………………….  

8. Czy uważa Pan/Pani, że stosowanie narzędzi komunikacyjno-

informacyjnych na zajęciach może podnieść efektywność kształcenia?  

 TAK  

 NIE  

 Nie mam zdania  

  

Dziękujemy za wypełnienie ankiety  

Kadra pedagogiczna   

Przedszkola nr 192 „Wesoły Pędzelek”  

  

  

Załącznik nr 2. ANKIETA DLA NAUCZYCIELI  

(dotyczy tematu ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2020/2021 – „Przedszkole 

wykorzystuje nowoczesne technologie w procesie edukacji.")  

W odpowiednim miejscu prosimy o postawienie znaku X lub/i wpisanie odpowiedzi.  

1. Czy korzysta Pani w swojej pracy z technologii informacyjnej?  

 Nigdy   

  Kilka razy w tygodniu   



  Klika razy w miesiącu   

  Każdego dnia   

2. Z jakich narzędzi technologii informacyjnej Pani korzysta?   

 Komputer   

 Rzutnik  

  Tablica multimedialna  

 Magnetofon  

  Dyktafon  

 Inne……..(jakie?)  

3. Czy Pani zdaniem przedszkole jest wystarczająco wyposażone w sprzęt 

służący technologii informacyjnej?  

 Tak   

 Nie   

 Nie mam zdania  

4. Co ogranicza Panią w wykorzystywaniu technologii informacyjnej  w 

pracy?  

 Brak umiejętności   

 Ograniczony dostęp do sprzętu   

 Brak czasu   

 Nie dostrzegam ograniczeń   

 Inne…. (Proszę wymienić)  

5. Czy uważa Pani, że wykorzystywanie technologii informacyjnych podczas 

zajęć, wpływa na ich atrakcyjność i jakość, a także zwiększa zainteresowanie  

dzieci?  

 Nie mam zdania  

 Tak   

 Nie   

  

6. Jakie kompetencje według Pani można rozwijać u przedszkolaków 

wykorzystując nowoczesne technologie? (Proszę o zaznaczenie jednej, lub 

kilku odpowiedzi)  

 Kompetencje językowe  

 Kompetencje matematyczne  

 Kompetencje naukowo techniczne  

 Kompetencje społeczne i obywatelskie  

 Świadomość i ekspresję kulturalną  

 Kompetencję informatyczne  

 Umiejętność uczenia się  

 Inne 

(Jakie?)………………………………………………………………………

……………………………..  

7. W jaki sposób wykorzystywanie nowoczesnych technologii wpływa na 

proces uczenia się dzieci? (Proszę zaznaczyć jedną, lub kilka odpowiedzi)  

 Nauka staje się bardziej atrakcyjna  



 Pozwala doskonalić analizę i syntezę wzrokową, spostrzegawczość i 

koncentrację uwagi  

 Usprawnia zdolności manipulacyjne, koordynację wzrokowo-ruchową  

 Pobudza i motywuje do działania dzieci  

 Pomaga zachęcić do aktywności dzieci z trudnościami edukacyjnymi  

 Stanowi dodatkowe źródło wiedzy  

 Ułatwia indywidualizację nauczania w zakresie tempa i treści  

 Nie ma wpływu na proces uczenia się dzieci  

 Inne 

(Jakie?)………………………………………………………………………

…..  

8. Czy w swojej pracy korzysta Pani z internetowych portali edukacyjnych 

i/lub aplikacji do tworzenia pomocy edukacyjnych? ( jeśli tak, proszę napisać 

z jakich portali, aplikacji Pani korzysta)  

 Tak………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………..  

 Nie   

9. Czy chciałaby Pani zwiększyć zakres swojej wiedzy i umiejętności w 

zakresie korzystania z technologii informacyjnej?  

 Tak  

 Nie  

 Nie mam zdania  

10. Czy kiedykolwiek korzystała Pani z form doskonalenia zawodowego w 

zakresie korzystania z technologii informacyjnej/ komunikacyjnej? (jeśli tak, 

to proszę napisać, czego dotyczyło doskonalenie zawodowe)  

 Tak………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………  

 Nie  

  

Załącznik nr 3. Kwestionariusz wywiadu z Dyrektorem  

  

1.  Czy baza dydaktyczna, którą dysponuje przedszkole umożliwia stosowanie narzędzi 

technologii informacyjnej?  

2. Jakie narzędzia i zasoby technologii informacyjnej wykorzystuje przedszkole w procesie 

edukacyjnym?  

3. Czy nauczyciele używają platformy edukacyjnej? Jeśli tak, to jakiej i w jakim zakresie?  

4. W jaki sposób przedszkole zachęca nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych 

technologii w nauczaniu?  

5. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie w stopniu wystarczającym?  

6. W jaki sposób nauczycielki mogą wykorzystywać nowoczesną technologię w  szerszym 

zakresie w swojej pracy?  

 

 


