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1. Wstęp - przebieg ewaluacji 

 

 Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, zostało 

przeprowadzone badanie ewaluacyjne dotyczące bezpiecznego i efektywnego korzystania  

z technologii cyfrowych. Zastosowano w badaniach metodę sondażu diagnostycznego  

z wykorzystaniem techniki badawczej, jaką jest ankieta. Ewaluacja była realizowana                

w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021. Na podstawie zebranych danych sporządzono 

poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej 

efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy naszej szkoły oraz modyfikacji 

programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.  

  

2. Wprowadzenie do problemu  

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. W Zespole Szkół Elektronicznych  

i Informatycznych wyznaczono zakres ewaluacji wewnętrznej  dotyczący  bezpiecznego  

i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych. 

Żyjemy  w czasach  gdzie  nowe  technologie towarzyszą  nam na  każdym  kroku. 

Urządzenia mobilne zmieniły  nasze  życie.  Obecnie służą nie  tylko  do  komunikacji,  ale 

również do rozwijania własnych pasji, dbania o  zdrowie,  bez nich niemożliwa byłaby nauka 

w pandemii.  W  większości  przypadków korzystanie  z nich przynosi pozytywne  efekty. 

Jednak nie możemy zapominać o tym, że niekontrolowane korzystanie z technologii 

cyfrowych może powodować negatywne skutki w naszym życiu. Wraz ze wzrostem 

dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się skala zagrożeń internetowych, które  

mogą  mieć  negatywny  wpływ  na  prawidłowy  rozwój  i  funkcjonowanie  młodzieży 

dlatego wiedza dotycząca  zagadnienia, możliwości  zapobiegania oraz radzenia sobie            

z zaistniałymi  problemami jest niezbędna w planowaniu i realizacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego Szkoły. 

 

3. Wskaźniki ewaluacji 

 

a)  Nauczyciele posiadają niezbędne kompetencje informatyczne. Uczniowie i nauczyciele 

znają zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internet,  potrafią chronić swoją 

prywatność, wizerunek i dane osobowe w sieci. Uczniowie  szkoły są dobrze przygotowani do 
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życia w społeczeństwie informacyjnym. Posiadają wiedzę na temat cyberzagrożeń                    

i pozyskania pomocy w tym zakresie. 

b) Działania wychowawczo - profilaktyczne podejmowane w szkole są planowane  

i modyfikowane zgodnie z potrzebami, przy współudziale uczniów i ich rodziców oraz 

poddawane są analizie, a wnioski z analiz są wdrażane w życie.  

 

4. Problematyka ewaluacji, pytania do wskaźników:  

 

1. Czy uczniowie wiedzą jak efektywnie i bezpiecznie korzystać cyberprzestrzeni ? 

2. Jak oceniają swój poziom wiedzy i kompetencji w zakresie cyfrowych zagrożeń  

uczniowie, nauczyciele i rodzice? 

3. Czy  nauczyciele i rodzice  interesują się jak młodzież korzysta  z zasobów sieci Internet  

i rozmawiają z nimi na temat zagrożeń w sieci? 

4. Jakie działania chroniące uczniów podejmuje szkoła, zapobiegając zagrożeniom 

płynącym z cyberprzestrzeni? 

5. Czy uczniowie, nauczyciele, rodzice wiedzą, gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia 

związanego z cyberprzemocą? 

6. Z jakich metod i technik korzystają nauczyciele w podczas pracy online dla efektywnego 

wykorzystania czasu nauki. 

 

5. Metody i narzędzia ewaluacji: 

 

 

Źródłem informacji ewaluacyjnych są treści pozyskane od uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Metoda badawcza: 

ankieta online wśród uczniów  

ankieta online wśród rodziców  

ankieta online wśród nauczycieli   
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6. Gromadzenie danych ewaluacyjnych 

 

Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania otwarte i zamknięte. Wzory 

ankiet zamieszczone zostały w Załączniku. Zgromadzony materiał empiryczny został 

wykorzystany w analizie niniejszego raportu. Wszyscy ankietowani, przed rozpoczęciem 

badań, byli informowani o celach podejmowanych działań, sposobie wykorzystania ich 

wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji. Dobór próby badawczej 

został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie ewaluacji wewnętrznej. 

 

7. Analiza zgromadzonych danych. 

 

Wyniki ankiety dla ucznia 

 

Badanie dotyczy bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych 

1.  

 W badaniu brali udział uczniowie: 

22,2% uczniów klas I 

43,2% uczniów klas II 

21,5% uczniów klas III 

13,2% uczniów klas IV 

W sumie w badaniu wzięło udział 424 uczniów. 
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2.  

 

 
 

W zdecydowanej większości (81,8%) uczniowie wykorzystują do nauki telefon oraz (77,8%) 

komputera stacjonarnego. 42,2% uczniów korzysta z laptopa. Do nauki wykorzystywana jest 

przez 45,8% uczniów drukarka. Zdecydowana mniejszość korzysta z tabletu (11,1%) oraz 

kamerki internetowej (14,4%) 

 

3.  

 
W zdecydowanej większości (75,2%) badanych respondentów stwierdziło, że system 

operacyjny oraz system mobilny, którego używali do korzystania z sieci Internet posiadał 

zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe. 20,3% uczniów stwierdziło, że nie. 

4,5% udzieliło odpowiedzi nie wiem. 
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4.  

 

52,8% uczniów udzieliło przeczącej odpowiedzi na pytanie dotyczące zainfekowania przez 

wirus komputerowy lub inne złośliwe oprogramowanie telefonu, tabletu lub innego 

urządzenia mobilnego lub komputera stacjonarnego. Aż 40,6% uczniów przyznało, że doszło 

do takiego zdarzenia. 6,6% uczniów tego nie wie. 

5.  

 

Wirusy z jakimi spotkali się uczniowie to w większości (bo aż 37%) wirusy plikowe, 24,3% 

uczniów spotkało się z wirusami skryptowymi, 18,2% z wirusami dyskowymi oraz 16,3%                          

z wirusami telefonów komórkowych. Zdecydowana większość ( bo aż 50,5%)jednak nie 

spotkała się z żadnymi wirusami podczas korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. 
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6.  

97,2% uczniów – czyli zdecydowana większość korzystając z sieci Internet używa systemu 

operacyjnego Windows. 17% uczniów korzysta z Linuxa. Zaledwie 5,4% korzysta z MacOs.  

7.  

 

 
Uczniowie korzystając z mobilnych systemów w sieci Internet w zdecydowanej większości 

(85,1%) używają systemu Android, w mniejszości (17%) znalazły się IOS oraz (11,1%) 

Microsoft. 
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8.  

 
Uczniowie w Internecie podają wiele prywatnych informacji: 

86,3% uczniów udostępnia adres poczty e-mail 

66,7% uczniów podaje swój nr telefonu 

55,7% uczniów wskazuje miejscowość swojego zamieszkania 

43,4%  uczniów podaje adres zamieszkania 

45,3% uczniów udostępnia swoje zdjęcie 

Zaledwie 9,9% uczniów nie podaje żadnych danych. 

9.  

 
Uczniowie korzystając do logowania z haseł w 54,5% uważają je za bezpieczne czyli 

zawierają 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne. 41,5% respondentów 

stwierdza, że są bezpieczne, ale nie wszystkie, natomiast 22,89% uczniów uważa swoje hasła 

za mało bezpieczne. 
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10.  

 
34,2% uczniów raz w miesiącu zmienia swoje hasła dostępowe. 14,9% przyznaje, ze zmienia 

hasło raz na pół roku. 12,5% stwierdza, ze dokonuje tego jeszcze rzadziej – raz na rok. Liczna 

grupa respondentów, bo Az 22,6% hasło zmienia rzadziej niż raz w roku. 

11.  

 Uczniowie w zdecydowanej większości, bo aż grupa 97,6% korzysta z komputera do nauki. 

Niewiele mniej  (90,1%) przyznaje, ze korzysta w celach rozrywkowych – grając. 86,3% 

uczniów ogląda na komputerze filmy, 86,1% korzysta z komputera w celu zdobywania 

wiedzy, 85,8% spędza za pośrednictwem komputera swój wolny czas, 75,9% uczniów 

dokonuje zakupów on-line, 46,2% korzysta z komputera w celu zawierania nowych 

znajomości. Najmniejsza grupa uczniów – 40,3% korzysta z komputera w pracy. 
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12.   

Uczniowie korzystając z telefonu komórkowego w 94,8% używają go dzwoniąc, 84,2%         

w celu wysyłania SMS i MMS. 80% uczniów przyznaje, że korzysta z telefonu w celu 

spędzania wolnego czasu, 69,8% respondentów używa telefonu komórkowego w celu nauki, 

69,6% uczniów w celu zdobywania wiedzy, 59,7% uczniów dokonuje zakupów on-line, 

52,4% uczniów korzysta z telefonów w celach rozrywkowych – do grania. 42% przyznało, że 

poprzez telefon zawiera nowe znajomości, 26,4% uczniów korzysta z telefonów do pracy. 

13.  

51,2% uczniów nie uważa się za osobę uzależnioną od sieci Internet. 31,8% grupa 

respondentów przyznaje, ze ten problem ich dotyczy i uważają się za osoby uzależnione. 

Natomiast 17% uczniów tego nie wie. 
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14.  

64,6% uczniów nie zaniedbała swoich obowiązków, rodziny czy znajomych ze względu na 

przebywanie w sieci Internet. Natomiast grupie 35,4% się to zdarzyło. 

15.  

W grupie 59,9% uczniów znalazły się osoby, które weryfikują informacje pozyskane                     

 z zasobów sieci Internet. 38% wykazuje te czynności czasami. 2,1% uczniów w ogóle tego 

nie robi. 
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16.  

W zdecydowanej większości, bo aż 80,2% uczniów udostępnia w sieci Internet swoje imię            

 i nazwisko, 79,5% uczniów adres poczty internetowej, 58,3% nr  telefonu, 52,8% uczniów 

udostępnia informacje o profilach społecznościowych, 48,1% uczniów udostępnia swoje 

zdjęcie, 39,4% respondentów podaje swój adres zamieszkania. 

17.  

Uczniowie na swoim profilu w portalach społecznościowych w większości (44,8%) nie 

publikują żadnych danych. 41,5% uczniów publikuje swoje zdjęcie, 38,9% prezentuje własne 

komentarze. Zdecydowana mniejszość (16%) udostępnia linki do filmów i zdjęć, 14,9% 



 

 
 

14 

zdjęcia znajomych osób i 13,7% uczniów udostępnia linki do artykułów. 2,8% prezentuje 

zdjęcia nieznajomych osób. 

18.  

Do podnoszenia swoich kompetencji szkolnych, zawodowych technologie ICT bardzo często 

wykorzystuje 25,2% uczniów. 50,5% uczniów tylko czasami, natomiast 24,3% w ogóle tego 

nie robi. 

19.  

55,4% uczniów przyznaje, że ich rodzice/ opiekunowie nie interesują się w jaki sposób 

wykorzystują zasoby sieci Internet. 29,5% przyznało, że rodzice się interesują, ale nie 

sprawdzają ich aktywności w sieci Internet. 
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20.  

30,9%  uczniów jeszcze nie rozmawiał z rodzicami/opiekunami na temat zagrożeń sieci 

Internet. 31,1% rozmawia na ten temat z rodzicami bardzo rzadko, natomiast 24,8% 

stwierdza, że rzadko. 

21.  

Uczniowie w 44,1% oceniają swój poziom wiedzy i kompetencji w zakresie cyfrowych 

zagrożeń jako wysoki. 30% uczniów określa go jako bardzo wysoki. Natomiast 14,9% 

stwierdza, że średnio ocenia swój poziom wiedzy i kompetencji na ten temat. Zdecydowana 

mniejszość – 9% ocenia go jako bardzo niski. 
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22.  

66,3% badanych uczniów stwierdza, że nigdy nie doświadczyła cyberprzemocy. 33,7% się            

do tego przyznaje. 

23.  

W tej grupie najczęstszą formą cyberprzemocy to w 89,3% wyzywanie, 66,4% doświadczyło 

agresji, 60,4 zostało poniżonych, 53,7% doświadczyło straszenia, 46,3% dręczenia, 40,9% 

nękania, 36,2% odrzucenia, 30,2% prześladowania i 29,5% pomijania. 
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24.  

Uczniowie przyznają, że w 70,3% zawierają znajomość z osobami poznanymi w sieci 

Internet. 29,7% uczniów do tego się nie przyznaje. 

25.  

 W związku z powyższym 42,5% uczniów spotkało się z osobą poznaną w sieci Internet – 

nawet kilka razy. 45,8% nie zrobiło tego, natomiast 11,8% spotkało się tylko raz. 
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26.  

82,3% uczniów wie do kogo mogą się zwrócić o pomoc w wypadku cyberprzemocy, 17,7% 

tego nie wie. 

27.  

W zdecydowanej większości 69,6% uczniów nikogo nie poinformowała o doświadczeniu 

cyberprzemocy. 23,1% uczniów wybrało rodziców/opiekunów, 17,5% respondentów 

poinformowało kolegę.  



 

 
 

19 

28.  

49,8% uczniów obecnie spędza ponad 8 godz. dziennie przy komputerze. 24,5% uczniów 

przyznaje, ze od 7-8 godz. dziennie, 16% respondentów twierdzi, ze od 6-7 godz. i zaledwie 

9,7% od 4-6 godz. dziennie. 

29.  

Uczniowie w 38% stwierdzają, że ich samopoczucie w porównaniu z okresem, gdy chodzili 

do szkoły uległo pogorszeniu. 33% uczniów stwierdziło, że cieszy się lepszym nastrojem, 

natomiast 29% uczniów nie zauważyło zmiany nastroju. 
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30.  

Uczniowie w 39,9% dobrze sobie radzą z nauką zdalną, 26,7% określa to jako przeciętne, 

25,9% bardzo dobrze sobie radzi. 7,8% uczniów nie radzi sobie wcale. 

31.  
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Na pytanie o problemy podczas nauki zdalnej w większości uczniowie stwierdzali, ze nie 

mają żadnych problemów. Pojawiły się także odpowiedzi wskazujące na obniżoną motywację              

u uczniów, zmęczenie, brak akceptacji do tej formy nauki, brak rzeczywistego kontaktu                 

z rówieśnikami i nauczycielami, problemy z koncentracją oraz problemy sprzętowe                        

 i z Internetem 
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Wyniki ankiety dla rodziców 

Badanie dotyczy bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych 

1.  

 

W badaniu wzięło udział 271 rodziców: 

34,3% stanowili rodzice uczniów klas I 

39,1% klas II 

13.7% klas III 

12,9% klas IV 

2.  

 

70%  respondentów często rozmawia ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń sieci Internet, 

14,8% rozmawia na ten temat  raz w miesiącu, 12,9% raz na pół roku, 8,5% raz na rok 

natomiast 2,9%  ankietowanych  nie poruszało tego tematu ze swoimi dziećmi nigdy. 
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3.  

 

 

 

Zagrożenia przed jakimi przestrzegają rodzice podczas rozmów swoje dzieci  to przede 

wszystkim w 90,4% udostępnianie swoich danych, w 68,3% spotkaniami  

z osobami poznanymi w sieci, 78,2% z możliwością uzależnienia, 7 ankietowanych rodziców 

odpowiedziało,że nie przestrzegało swojego dziecka przed zagrożeniami zwiazanymi             

z korzystaniem z sieci Internet. 

4.  

 

Rodzice w 42 % poziom swoich kompetencji w zakresie cyberzagrożeń określają na poziomie 

średnim, wysoki poziom wiedzy w tym zakresie wskazuje 23 % respondentów, 12,5% 
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niestety niski, a u 23 % pytanych poziom wiedzy na temat zagrożeń na jakie narażone są ich 

dzieci ze strony korzystania z zasobów Internetu, jest trudny do określenia. 

5.  

 

 

 34,7% ankietowanych rodziców ustaliło ze swoimi dziećmi zasady korzystania z sieci 

Internet, 27% tego w ogóle nie zrobiło, a 38,4% określiło te zasady tylko częściowo. 

6.  

 

Zdecydowana większość rodziców 88,9% nie korzysta z kontroli rodzicielskiej pozwalającej 

ograniczyć dostęp do zasobów Internet swoim dzieciom, tylko 11% tej możliwości korzysta.  
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7.  

 

Ankietowani posiadają wiedzę na temat czasu spędzanego przez swoje dzieci przed 

komputerem i 48,7% badanych podaje czas powyżej 8 godzin,18,5% od 7 do 8,8,9 % od 6 do 

7 godzin, 11,4% od 4do 6, a 12,5 % nie kontroluje tego czasu w ogóle. 

8.  

 

 

Rodzice nie zostali poinformowani w 86,7% o doświadczeniu cyberprzemocy przez swoje 

dzieci, taka wiedzę i informację uzyskało 13,3% ankietowanych. 
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9.  

 

Cyberprzemoc jakiej doświadcza młodzież i przekazała te informacje rodzicom dotyczyła      

w 60% wyzywania, 37,5% agresji, 32,5 % przypadków poniżania, 22,5% prześladowania, 

20% straszenia, 15% odrzucenia i dręczenia. 

10.  

 

Rodzice 64,9% znają obowiązujące procedury postępowania szkoły w przypadku 

cyberprzemocy, jednak 35,1% rodziców takiej wiedzy nie posiada.  
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11.  

 

Osoba do której zwróciliby się rodzice w sprawie związanej z cyberprzemocą dziecka na 

pierwszym miejscu 61,6% byłby wychowawca klasy, 51,7% respondentów zgłosiłoby sprawę 

na policję,26,6%  poinformowałoby o sytuacji pedagoga szkolnego i również taki sam procent 

ankietowanych próbowałby rozwiązać sytuacje samodzielnie, 20,7% Dyrektora Szkoły. 

12.  

 

Oceniając samopoczucie swoich dzieci w trakcie nauki w szkole, a podczas nauki zdalnej, aż 

54,2% wskazuje, iż nastrój pogorszył się, u 39,1 % nie zaszły zmiany,  

a tylko u 6,7% poprawił się. 
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13.  

 

Na pytanie dotyczące nauki zdalnej 15,9% rodziców odpowiedziało, że ich dziecko radzi 

sobie bardzo dobrze, 46,5% dobrze, a niestety, aż 32,8% respondentów udzieliło odpowiedzi, 

że przeciętnie, 4,8% nie radzi sobie wcale -co dotyczy z liczby ankietowanych 13 uczniów.  

14.  
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Największy problem w nauczaniu zdalnym sprawia dzieciom respondentów  

w 1,6% brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, w 45% brak motywacji do nauki, 

24,4% zaplanowania codziennej nauki. 

15.  

 

 

W obecnej chwili 97,8% młodzieży według informacji rodziców wykorzystuje Internet do 

lekcji online, 69,4% do odrabiania lekcji, w 71,6% do grania, 45,4% oglądania filmów            

i słuchania muzyki, 43,25 rozwija swoje  zainteresowania i w 58,7% do kontaktu z innymi. 

16.  

 

W ocenie rodziców obciążenie podczas nauki zdalnej w 43,5% jest właściwe, 28% uważa, że 

nauki jest za dużo, jednak prawie taka sam ilość bo 28,4% badanych uważa, że nauki jest 

zdecydowanie za mało. 
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17.  

 

 

W trakcie nauki zdalnej 49,1% rodziców konsultowało się z nauczycielami w razie potrzeby, 

21% czasami, aż 29,2% z takiego kontaktu i wsparcia nie korzystało wcale. 

18.  

 

90,8% respondentów nie korzysta ze wsparcia pedagoga szkolnego, 7% czasami, 2,2 % 

współpracuje z pedagogiem i z takiej pomocy korzysta.  
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19.  

 

Rodzice wskazują na najbardziej interesujące i motywujące do pracy swoje dziecko,  

a stosowane przez nauczycieli metody pracy w 59,4% prezentacje multimedialne, 46,5% 

dokumenty wyświetlane podczas lekcji, 32,5% filmy edukacyjne. Wymieniają także inne 

wskazując : lekcje interaktywne, wymaganie odpowiedzi od ucznia, jego aktywności… 
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Wyniki ankiety dla nauczycieli 

Badanie dotyczy bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych. 

W ankiecie wzięło udział 52 nauczycieli z wszystkich zatrudnionych w szkole, co stanowi 

około 57 %. 

W ankiecie zadano 20 pytań o charakterze zamkniętym, jednokrotnej i wielokrotnej 

odpowiedzi oraz 2  pytania otwarte dotyczące narzędzi ICT, oraz problemów napotkanych 

podczas pracy zdalnej z uczniami. 

 

 

1.  

 

Zdecydowana większość nauczycieli (90%), często korzysta z zasobów sieci Internet w celu 

wyszukiwania różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prawie     

10 % do tego celu Internet wykorzystuje rzadko. W szkole nie ma nauczycieli, którzy  

z sieci Internet nie korzystali by wcale i nie korzystali z takiej formy kształcenia. 

2.  
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79 % nauczycieli wykorzystuje różne narzędzia ICT w celu przeprowadzania ciekawych          

i atrakcyjnych zajęć dla uczniów.17 % z takich narzędzi korzysta tylko czasami. Niewielki 

odsetek 4 % nie korzysta z wymienionych narzędzi wcale. 

3.  

 

W bieżącym roku szkolnym najczęstszym narzędziem wykorzystywanym na lekcjach była 

platforma Teams. Inne to: 

- portal: Testportal 

- filmy edukacyjne 

- prezentacje multimedialne 

- formularze Google 

- quizy i zadania interaktywne 

- chmura internetowa 
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4.  

 

42 % ankietowanych często rozmawia z młodzieżą na temat zagrożeń płynących  

z sieci Internet, 33 % przeprowadza taką rozmowę przynajmniej jeden raz  

w semestrze, 15 % nauczycieli rozmawia przynajmniej raz w miesiącu. W szkole pracuje 

kilku nauczycieli, którzy na ten temat ze swoimi uczniami nie rozmawiają wcale. 

5.  

 

Większość nauczycieli (ok 64 %) poziom swoich kompetencji w zakresie cyberzagrożeń 

określa na poziomie średnim, wysokim poziomem wiedzy w tym zakresie określa się 15 % 

respondentów. Dla 10 % pytanych poziom swojej wiedzy na temat zagrożeń na jakie narażeni 

są uczniowie ze strony korzystania z zasobów Internetu, jest trudny do określenia. 
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6.  

 

Aż 40 % ankietowanych nauczycieli, nie brało udziału w szkoleniach oraz warsztatach 

dotyczących cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożeń. 44 % nauczycieli deklaruje, że takie 

szkolenie odbyło przynajmniej raz, w czasie swojej pracy w szkole. 

7.  

 

Połowa ankietowanych osób stwierdza, że przynajmniej raz w roku szkolnym odbywa 

szkolenie, warsztaty z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnej. Prawie    30 %, 

takie szkolenia odbywa kilka razy w roku szkolnym. 
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8.  

 

Ponad połowa nauczycieli ma ściśle ustalone i przestrzegane zasady dotyczące używania 

telefonów komórkowych przez uczniów. 20 % nauczycieli pozwala korzystać z telefonu 

komórkowego uczniom na wybranych swoich lekcjach. 

9.  

 

 

Zdecydowana większość nauczycieli (86 %), nie miała zgłoszenia od uczniów  

o cyberprzemocy czy innych niepożądanych zjawiskach związanych z korzystaniem  

z różnych form nowoczesnych technologii. 13 % stwierdza, że takie zgłoszenie otrzymało 

przynajmniej raz. 
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10.  

 

Osoby, które otrzymały zgłoszenie o nadużyciach w sieci Internet wskazują, że jest to 

najczęściej wyzywanie, poniżanie, straszenie, odrzucenie i dręczenie. 

11.  

 

Zdecydowana większość nauczycieli, osobiście nigdy nie doświadczyło żadnej formy 

cyberprzemocy. 10 % podaje, że zdarzyły się takie sytuacje.  
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12.  

 

Na pytanie jaka jest reakcja, w sytuacji zgłaszania przez uczniów cyberprzemocy, nauczyciele 

najczęściej wskazywali: 

- zgłoszenie incydentu do pedagoga szkolnego, 

- kontakt z rodzicami 

- próba samodzielnego rozwiązania zaistniałej sytuacji. 

 

13.  

 

Zdecydowana większość bo około 77 % respondentów uważa, że zarówno uczniowie jak         

i nauczyciele powinni odbyć różne formy dokształcania związane z zasadami bezpiecznego     
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i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych. Dla niespełna 10 % ankietowanych takie 

szkolenie nie jest potrzebne. 

 

14.  

 

Prawie wszyscy nauczyciele stwierdzili, że wykorzystanie technologii informatycznej  

w szkole przygotowuje młode osoby do aktywnego i zarazem odpowiedzialnego życia          

w społeczeństwie informacyjnym. 

 

15.  

 

 

Podczas pracy zdalnej z uczniami, zdarzały się sytuacje niepokojące, wpływające na 

bezpieczeństwo korzystania z sieci Internet. Były to między innymi: 

- wyciszanie oraz wyrzucanie użytkowników ze spotkania klasowego, 

- uczestniczenie osób innych niż uczniowie danej klasy w lekcji, 
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- możliwość udostępniania przez uczniów nieodpowiednich informacji. 

 

16.  

 

W pytaniu dotyczącym oceny pracy na platformie Teams pod względem bezpieczeństwa 

danych 73 % ankietowanych odpowiedziało, że taka praca jest raczej bezpieczna. Żadna         

z osób nie stwierdziła aby łączenie się z uczniami i innymi nauczycielami było w jakiś sposób 

niebezpieczne. 

17.  

 

Dla większości nauczycieli (90 %), którzy wypełniali ankietę największy problem podczas 

pracy zdalnej stanowi przemęczenie związane z długą pracą przy komputerze, oraz 

czasochłonność przygotowania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć.  
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Istotnym problemem podczas pracy zdalnej jest brak odpowiedniego sprzętu do pracy wśród 

uczniów a także jakość łącza internetowego. 

 

18.  

 

W okresie trwania nauki zdalnej, nauczyciele naszej szkoły najczęściej prowadzili lekcje na 

żywo wykorzystując platformę Teams. Prawie połowa nauczycieli wysyłała swoim uczniom 

linki do lekcji lub materiałów, które znajdują się w Internecie, oraz przekazywała informacje 

o numerach stron, które uczniowie mieli przeczytać a później te informacje były omawiane na 

zajęciach zdalnych. Część nauczycieli korzystała z różnych narzędzi do edukacji online takich 

jak: Eduelo, LearningApps/Enauczanie.com itp. 

19.  
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Według ankietowanych nauczycieli uczniowie są najbardziej zmotywowani  

i   zainteresowani omawianym tematem na lekcjach podczas, których są wyświetlane 

prezentacje multimedialne, prezentowane są filmy edukacyjne  lub inne dokumenty,  

a  wiedza jest sprawdzana poprzez różne quizy przedmiotowe i testy. 

20.  

 

Na pytanie dotyczące nauki zdalnej: 

83 % ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że tylko niewielki odsetek uczniów potrafi 

pracować w takiej formie i przyswoić zagadnienia omawiane na lekcji na wymaganym 

poziomie.  

21.  

 

Według ankietowanych nauczycieli aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie korzystania          

z sieci Internet oraz nowoczesnych technologii należy: 

- używać programów antywirusowych, 
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- stosować „mocne” hasła dostępowe do swojego sprzętu oraz kont użytkowników, 

- rodzice powinni stosować blokady rodzicielskie, na nieodpowiednie treści  

w Internecie. 

Zgodnie z odpowiedziami, niespełna 2 % respondentów wskazuje na: 

- edukacje uczniów i rodziców, 

- Firewall, biała lista, czarna lista itp. 

22.  

 

Nauczyciele stwierdzili, że młodzież, korzystająca z sieci internetowej oraz nowoczesnych 

technologii, najbardziej narażona jest na: 

- zubożenie kontaktów międzyludzkich, 

- negatywne oddziaływanie na psychikę, 

- uzależnienie od gier sieciowych. 

Rzadziej wspominana jest: 

- pedofilia, 

- pornografia, 

- propagowanie środków odurzających. 
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8. Wnioski i rekomendacje: 

Wnioski: 

Z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, uczniów, nauczycieli wynika : 

1. Większość nauczycieli wykorzystuje Internet oraz narzędzia nowoczesnych 

technologii do pracy w zakresie samokształcenia, a także do efektywnej pracy              

z uczniami podczas lekcji. 

2. Nauczyciele i uczniowie potrzebują  szkoleń, pogadanek, warsztatów  z zakresu 

bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami w życiu codziennym. 

3. Nauczyciele w czasie nauki zdalnej dbają o to żeby lekcje nie były monotonne  

i korzystają z dostępnych narzędzi, aby ich zajęcia były atrakcyjne. Rodzice wskazują, 

że  najbardziej interesującymi  i motywującymi do pracy stosowanymi  przez 

nauczycieli metodami w czasie nauki zdalnej  były:59,4% prezentacje multimedialne, 

46,5% dokumenty wyświetlane podczas lekcji, 32,5% filmy edukacyjne. Wymieniają 

także inne wskazując : lekcje interaktywne, wymaganie odpowiedzi od ucznia, 

wymaganie  aktywności. 

4. Nauka zdalna oraz długotrwała praca przed ekranem monitora wpływa negatywnie na 

młode osoby, dotyczy to zarówno uzależnień od sprzętu komputerowego jak                 

i zubożenie kontaktów między rówieśnikami. 

5. Stosowanie narzędzi TIK na lekcjach zwiększają motywację i zainteresowanie ucznia 

danym przedmiotem. 

6. Nauczyciele wiedzą jak prawidłowo reagować na zgłoszenia uczniów w przypadku 

naruszenia bezpieczeństwa w sieci Internet. 

7. Nauczyciele, wychowawcy poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem  na 

lekcjach wychowawczych. 

8. Każdy z nauczycieli przynajmniej raz w roku szkolnym uczestniczy w szkoleniach, 

kursach, warsztatach na temat cyberbezpieczeństwa oraz korzystania z nowoczesnych 

technologii. 

9. Na zajęciach prowadzonych w szkole są jasno ustalone i przestrzegane zasady 

korzystania z telefonu komórkowego. 

10. Uczniowie do nauki wykorzystują zróżnicowany sprzęt komputerowy (komputer 

stacjonarny, laptop, tablet) oraz urządzenia mobilne (telefon). 

11. Większość uczniów posiada zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. 24,8% 

uczniów stwierdza, że nie ma zainstalowanego oprogramowania antywirusowego  lub 

tego nie wie. 

12. Wirusy z jakimi  spotkali się uczniowie to w większości wirusy plikowe i skryptowe,  

w mniejszości dyskowe.  Zdecydowana większość uczniów doświadczyła problemów  

z wirusami urządzeń telekomunikacyjnych. 

13. Uczniowie korzystając z sieci Internet w zdecydowanej większości używają systemu 

operacyjnego Windows, natomiast korzystając z mobilnych systemów używają 

systemu Android. 
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14. Uczniowie w Internecie podają wiele prywatnych informacji tj. adresu poczty       e-

mail,    

nr telefonu, miejscowość i adresu zamieszkania, swoje zdjęcie. Zdecydowana 

większość    na portalach społecznościowych nie publikują żadnych danych.  41,5% 

publikuje swoje zdjęcie.  

W mniejszości prezentują własne komentarze, udostępniają linki do filmów i zdjęć, 

artykułów. Niewielka grupa 2,8% prezentuje zdjęcia nieznajomych. 

15. W większości uczniowie dbają o bezpieczeństwo logowania – używają haseł 

zawierających 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne. Ok. 23% uczniów 

przyznaje, że ich hasła nie są bezpieczne. Większość uczniów  dba o zmianę haseł 

dostępowych w wybranym przez siebie czasie. Liczna grupa uczniów ok. 23% hasła 

zmienia rzadziej niż raz w roku.  

16. Uczniowie w zdecydowanej większości korzystają z komputera zarówno do nauki, 

zdobywania wiedzy jak i rozrywki (oglądają filmy, grają). 46,2%uczniów korzysta      

z komputera w celu zawierania nowych znajomości. W podobnych celach korzystają   

z telefonów. 

17. 31,8% uczniów uważa się za osobę uzależnioną od sieci Internet. 17% tego nie wie.  

W związku z tym, 35,4% zaniedbuje swoje obowiązki, rodzinę czy znajomych.  

18. Uczniowie wykorzystują technologie ICT do podnoszenia swoich kompetencji 

szkolnych, zawodowych. Niestety grupa 24,3% w ogóle tego nie robi. 

19. Uczniowie przyznają, że ich rodzice nie interesują się w jaki sposób wykorzystują 

zasoby sieci Internet, tylko 29,5% przyznało, że tak jest – jednak nie sprawdzają ich 

aktywności w sieci Internet. Natomiast 34,7% ankietowanych rodziców podaje, że 

ustaliło ze swoimi dziećmi zasady korzystania z sieci Internet, 27% tego w ogóle nie 

zrobiło, a 38,4% określiło te zasady tylko częściowo. Zdecydowana większość 

rodziców 88,9% nie korzysta z kontroli rodzicielskiej pozwalającej ograniczyć dostęp 

do zasobów Internet swoim dzieciom, tylko 11% tej możliwości korzysta. 

20. Większość uczniów przyznaje, że nie rozmawiała lub rozmawia bardzo rzadko  

z rodzicami na temat zagrożeń w sieci Internet, zdecydowana większość swój poziom 

wiedzy określają na temat cyberzagrożeń na poziomie bardzo wysokim. Tylko 9% 

uczniów określa poziom tej wiedzy na poziomie bardzo niskim. Tu pojawia się bardzo 

duża rozbieżność  

z danymi pozyskanymi od ankietowanych rodziców, którzy podają w 70% , iż  często 

rozmawiają  ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń sieci Internet, 14,8% rozmawia na 

ten temat  raz w miesiącu, 12,9% raz na pół roku, 8,5% raz na rok natomiast 2,9%  

ankietowanych  nie porusza tego tematu ze swoimi dziećmi nigdy. 

21. 33,7% uczniów przyznaje, ze doświadczyła cyberprzemocy głównie w formie: 

wyzwisk, agresji, poniżenia, straszenia, dręczenia, nękania, odrzucenia, 

prześladowania i pomijania. Również  taką  kolejność cyberprzemocy wymieniają 

nauczyciele. Uczniowie w większości wiedzą do kogo mogą się zwrócić o pomoc       

w wypadku cyberprzemocy. 17,7% tego nie wie. Najczęściej wybierają 

rodziców/opiekunów prawnych, kolegów, policję, wychowawcę i pedagoga 

szkolnego. Rodzice również wymieniają w tej samej kolejności formy cyberprzemocy 
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jakiej doświadczyły ich dzieci: 60% wyzywania, 37,5% agresji, 32,5 % przypadków 

poniżania, 22,5% prześladowania, 20% straszenia, 15% odrzucenia i dręczenia. 

Osobami  do których zwróciliby się o pomoc na pierwszym miejscu 61,6% byłby 

wychowawca klasy, 51,7% respondentów zgłosiłoby sprawę na policję,26,6%  

poinformowałoby o sytuacji pedagoga szkolnego i również taki sam procent 

ankietowanych próbowałby rozwiązać sytuacje samodzielnie, 20,7% powiadomiłby 

Dyrektora Szkoły.  

22. Większość uczniów zawiera znajomości z osobami poznanymi w sieci Internet  

i spotkało się  z nimi nawet kilka razy.  

23. Uczniowie w  większości w trakcie nauki zdalnej spędzali ok. 8 godz. dziennie przy 

komputerze. Większość uczniów stwierdza, ze ich samopoczucie w porównaniu z 

okresem, gdy chodzili do szkoły jest lepsze lub nie zauważyło zmiany nastroju. 38% 

uczniom nastrój uległ pogorszeniu. 

24. Uczniowie w zdecydowanej większości radzą sobie dobrze lub bardzo dobrze z nauką 

zdalną. 7,8% uczniów nie radzi sobie wcale. Przyczyny niepowodzenia to obniżona 

motywacja, zmęczenie, brak akceptacji  dla  takiej formy nauki, brak rzeczywistego 

kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, problemy  z koncentracją oraz problemy 

sprzętowe  i z Internetem. Rodzice oceniając samopoczucie swoich dzieci  podczas 

nauki zdalnej, aż 54,2% wskazuje, iż nastrój pogorszył się, u 39,1 % nie zaszły 

zmiany, a tylko u 6,7% poprawił się. 15,9% rodziców odpowiedziało, że ich dziecko 

radzi sobie bardzo dobrze, 46,5% dobrze, a niestety, aż 32,8% respondentów udzieliło 

odpowiedzi, że przeciętnie, 4,8% nie radzi sobie wcale -co dotyczy z liczby 

ankietowanych 13 uczniów.  

25. Największy problem w nauczaniu zdalnym stanowił brak bezpośredniego kontaktu z 

nauczycielem, brak motywacji do nauki, zaplanowanie codziennej nauki. 

REKOMENDACJE: 

1. Uczniowie  i nauczyciele powinni odbyć szkolenia z zakresu  bezpiecznego  

i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych 

2. Należy wzbogacać bazę dydaktyczną szkoły, w miarę możliwości  o tablice 

interaktywne i sprzęt komputerowy. 

3. Systematycznie rozmawiać z uczniami na temat zagrożeń i zapobiegania 

niebezpiecznym zjawiskom związanych z nowoczesną technologią 

4. Uświadamiać młodzież na temat zagrożeń związanych z niestosowaniem zasad 

bezpieczeństwa w sieci Internet. 

5. Prezentować uczniom pozytywne aspekty korzystania z Internetu i urządzeń 

nowoczesnej technologii w tym portali społecznościowych i uświadamiać 

faktyczne zagrożenia płynące z agresji elektronicznej. 

6. Uświadomić rodzicom potrzebę weryfikowania aktywności ich dzieci w sieci 

Internet dla zapewnienia ich bezpieczeństwa. 

7. W związku z pojawiającymi się formami cyberprzemocy należy monitorować 

zachowania uczniów na terenie szkoły i reagować w przypadku pojawienia się 

niepożądanych zachowań. 
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8. Podejmować interwencję w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia 

cybeprzemocy. 

9. Zachęcać uczniów i nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii  

w nauce. 

10. Objąć opieką psychologiczno- pedagogiczna uczniów, którzy nie radzili sobie       

w trakcie nauki zdalnej. 

11. Zadbać o  integrację uczniów i odbudowanie relacji rówieśniczych w zespole 

klasowym. 

12. Zapewnić uczniom aktualną wiedzę dotyczącą korzystania z zasobów Internetu. 

13. Kształtować postawy odpowiedzialnej aktywności w środowisku cyfrowym . 

14. Zapewnić spójności między prawidłowymi zachowaniami w szkole, w przestrzeni 

publicznej i w domu rodzinnym. 

15. Uświadamiać rodzicom i opiekunom prawnym uczniów znaczenia działań 

wychowawczych z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego 

16. Podejmować  cyklicznie działania  profilaktyczne, obejmujące całą społeczność 

szkolną –uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli dla  zapewnienia  

bezpieczeństwa  w  szkole. 

17. Realizować treści z programów nauczania i programu profilaktyczno – 

wychowawczego Szkoły, jak również dostępnych programów i kampanii 

społecznych dotyczących bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami. 

9. Dokumentowanie ewaluacji . Załączniki 

 

 ZAŁĄCZNIK 1 – ANKIETA DLA UCZNIÓW 

 

 

1. Jesteś uczniem klasy: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

2. Jaką posiadasz bazę sprzętową, którą wykorzystujesz do nauki ?  

a. Telefon 

b. Komputer stacjonarny 

c. Tablet 

d. Laptop 

e. Kamerka internetowa 

f. Drukarka 

 

3. Czy system operacyjny i system mobilny, którego używasz do korzystania z sieci 

Internet posiada zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe? 

a. Tak 
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b. Nie 

c. Nie wiem 

 

 

4. Czy zdarzyło Ci zawirusować system mobilny telefonu, tabletu, innego urządzenia 

mobilnego lub zawirusować system operacyjny na komputerze stacjonarnym? 

a.  Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

5.   Z jakimi typami wirusów spotkałeś się osobiście? 

a. Wirusy plikowe 

b. Wirusy dyskowe 

c. Wirusy skryptowe 

d. Wirusy telefonów komórkowych 

 

6.  Jakich systemów operacyjnych używasz korzystając z sieci Internet? 

a. Linux 

b. MacOS 

c. Windows 

 

7. Jakich mobilnych systemów używasz korzystając z sieci Internet? 

a. IOS 

b. Android 

c. Microsoft 

 

8. Jakie prywatne informacje podajesz (podawałeś) w Internecie?  

a. Numer telefonu 

b. Adres poczty e-mail 

c. Miejscowość zamieszkania 

d. Adres zamieszkania 

e. Zdjęcie 

f. Nie podaję żadnych danych 
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9. Czy hasła, z których korzystasz do logowania do komputera, poczty e-mail  

i innych serwisów internetowych uważasz za bezpieczne, tj. zawierają  

co najmniej 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne? 

a. Tak, ale nie wszystkie 

b. Tak, wszystkie 

c. Nie 

 

10. Jak często zmieniasz swoje hasła dostępowe? 

a. RAZ w miesiącu 

b. RAZ na 2-3 miesiące 

c. RAZ na pół roku 

d. RAZ na rok 

e. Rzadko 

f. Nie zmieniam 

 

11. W jakim celu korzystasz z komputera? Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które Cię 

dotyczą 

a. Nauka 

b. Praca 

c. Zdobywanie wiedzy 

d. Gry 

e. Zakupy On-Line 

f. Spędzanie wolnego czasu 

g. Zawierania nowych znajomości 

h. Oglądanie filmów 

 

12. W jakim celu korzystasz z telefonu komórkowego? Zaznacz wszystkie, które Cię 

dotyczą 

a. Dzwonienie 

b. SMS/MMS 

c. Nauka 

d. Praca 

e. Zdobywanie wiedzy 

f. Gry 

g. Zakupy On-Line 

h. Spędzanie wolnego czasu 

i. Zawierania nowych znajomości 

13. . Czy uważasz,że jesteś osobą uzależnioną od sieci Internet?  

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 
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14. Czy kiedykolwiek zaniedbałeś swoje obowiązki, rodzinę czy znajomych, ze 

względu na przebywanie w sieci Internet?  

a. Tak 

b. Nie 

 

15. Czy weryfikujesz informacje pozyskane z zasobów sieci Internet? 

a. Tak 

b. Nie 

c. Czasami 

 

16. Które z poniższych danych masz udostępnione w sieci Internet? 

a. Imię i Nazwisko 

b. Numer telefonu 

c. Adres poczty e-mail 

d. Adres zamieszkania 

e. Zdjęcie 

f. Informacje o profilach społecznościowych: Facebook, Skype, itp. 

 

17. Które z poniższych danych publikujesz na swoim profilu w portalu/ach 

społecznościowym? Zaznacz wszystkie, które Cię dotyczą 

a. Linki do artykułów 

b. Linki do filmów, zdjęć 

c. Swoje zdjęcia 

d. Zdjęcia znajomych osób 

e. Zdjęcia nieznajomych osób 

f. Własne komentarze 

g. Nie publikuje żadnych danych 

 

18. Czy wykorzystujesz technologie ICT do podnoszenia swoich kompetencji szkolnych, 

zawodowych? 

a. Bardzo często 

b. Czasami 

c. Nie 

 

19. Czy Twoi rodzice / opiekunowie interesują się tym jak korzystasz z zasobów sieci 

Internet? 

a. Tak, sprawdzają moją aktywność w sieci Internet. 

b. Tak, ale nie sprawdzają mojej aktywności w sieci Internet. 

c. Tak, starają się sprawdzać, ale mogę robić co chcę w sieci Internet. 

d. Nie interesują się tymi sprawami. 
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20. Jak często rozmawiasz z rodzicami / opiekunami na temat zagrożeń w sieci Internet? 

a. Bardzo często 

b. Często 

c. Rzadko 

d. Bardzo rzadko 

e. Nie rozmawiałam/em jeszcze 

 

21. Jak oceniasz swój poziom wiedzy i kompetencji w zakresie cyfrowych zagrożeń? 

a. Bardzo niski 

b. Niski 

c. Średni 

d. Wysoki 

e. Bardzo wysoki 

f. Trudno mi określić 

22. Czy doświadczyłeś kiedykolwiek cyberprzemocy? 

a. Tak 

b. Nie 

23.  Jeśli w punkcie 22  udzieliłeś  odpowiedzi twierdzącej, proszę o zaznaczenie rodzaju  

cyberprzemocy  

a. Wyzywanie 

b. Pomijanie 

c. Prześladowanie 

d. Straszenie 

e. Odrzucenie 

f. Dręczenie 

g. Poniżanie 

h. Nękanie 

i. Agresja 

24. Czy zawierasz znajomości z osobami poznanymi w sieci Internet? 

a. TAK 

b. NIE 

 

25. Czy zdarzyło Ci się spotkać z osobą spotkaną w sieci Internet?  

a. TAK, tylko raz 
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b. TAK, kilka razy 

c. NIE 

26. Czy wiesz do kogo możesz zwrócić sie o pomoc w wypadku cyberprzemocy? 

a. Tak 

b. Nie 

27. Czy poinformowałeś o doświadczeniu cyberprzemocy 

a. Rodzica/opiekuna prawnego 

b. Wychowawcę 

c. Pedagoga szkolnego 

d. Nauczyciela 

e. Kolegę 

f. Policję 

g. Nikogo 

28. Ile obecnie spędzasz czasu na nauce przy komputerze? 

a. Od 4 do 6 

b. Od 6 do 7 

c. Od 7 do 8 

d. Powyżej 8 

29. Jakie jest  Twoje samopoczucie  w porównaniu z okresem gdy chodziłeś do szkoły? 

a. Mam teraz lepszy nastrój 

b. Mój nastrój nie zmienił się 

c. Mam gorszy nastrój 

30.Jak radzisz sobie z nauką zdalną? 

a. bardzo dobrze 

b. dobrze 

c. przecietnie 

d. nie radzę sobie wcale 

31. Jakie masz problem podczas nauki zdalnej – opisz proszę w kilku słowach. 
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ZAŁĄCZNIK 2 – ANKIETA DLA RODZICÓW 

Ankieta dla rodziców. 

1. Do której klasy uczęszcza Państwa córka/syn 

a. klasa 1 

b. klasa 2 

c. klasa 3 

d. klasa 4 

2. Jak często rozmawia Pani / Pan ze swoimi dzieckiem na temat zagrożeń w sieci 

Internet? 

a. Często 

b. Raz w miesiącu 

c. Raz na pół roku 

d. Raz na rok 

e. Nigdy o tym nie rozmawiałam/em 

3. Czy Pani/Pan ostrzegał dziecko przed niebezpieczeństwami związanymi z korzystania 

z Internetu? 

a. zagrożeniem związane ze spotykaniem z osobami nieznanymi 

b.zagrożeniem związanym z udostępnieniem danych personalnych, adresu, numeru konta, 

itd 

c.  zagrożeniem związanym z możliwością uzależnienia od Internetu 

 

4. Jak oceniają Państwo swoje kompetencje w zakresie cyberzagrożeń, na jakie Pani / 

Pana dziecko może być narażone? 

a. Nisko 

b. Średnio 

c. Wysoko 

d. Trudno mi określić 

 

 

5. Czy Pani / Pana dziecko ma ustalone zasady korzystania z zasobów sieci Internet? 
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a. Tak 

b. Nie 

c. Częściowo 

 

6. Czy korzysta Pani / Pana z aplikacji (lub kontroli rodzicielskiej) pozwalającej 

ograniczać dostęp dziecka do zasobów sieci Internet? 

a. Tak 

b. Nie 

 

7. Ile czasu Pani / Pana dziecko  dziennie spędza przed komputerem?  

a. Od 4 do 6 godzin 

b. Do 6 do 7 godzin 

c. Od 7 do 8 

d. Powyżej ośmiu godzin 

e. Nie kontroluję tego czasu  

8. Czy  Pani/Pana dziecko kiedykolwiek poinformowało Państwa o doświadczeniu 

cyberprzemocy? 

a. Tak 

b. Nie 

9. Jeśli w punkcie 7 udzielili Państwo  odpowiedzi twierdzącej, proszę o zaznaczenie 

rodzaju  cyberprzemocy wskazanej przez dziecko: 

a. Wyzywanie 

b. Pomijanie 

c. Prześladowanie 

d. Straszenie 

e. Odrzucenie 

f. Dręczenie 

g. Poniżanie 

h. Nękanie 

i. Agresja 
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10. Czy znają Państwo procedury postępowania w szkole w przypadku cyberprzemocy? 

a. Tak 

c. Nie 

11. Kogo  poinformowaliby Państwo o sytuacji związanej z  cyberprzemocą dotyczącą 

córki/syna? 

a. nikogo  

b. zgłaszam sprawę do pedagoga szkolnego 

c. kontaktuję się z wychowawcą 

d. sam / sama próbuję rozwiązać sytuację  

e. zgłaszam sprawę na policję 

f. informuję Dyrektora Szkoły 

g. inne, jakie? …………………………………………….. 

 

12. Jakie jest w chwili obecnej samopoczucie Państwa dziecka w porównaniu z okresem 

gdy chodziło do szkoły 

a. Nastrój poprawił się 

b. Nastrój pogorszył się 

c. Nastrój nie zmienił się 

13. Jak Państwa dziecko radzi sobie z nauką zdalną? 

a. bardzo dobrze 

b. dobrze 

c. przeciętnie 

d. nie radzi sobie wcale 

 

14. Największy problem w nauczaniu zdalnym sprawia mojemu dziecku:  

a. zaplanowanie codziennej nauki 

b. poradzenie sobie ze stresem 

c. brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 

d. problem z koncentracją 
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e. współdzielenie komputera 

f. brak kontaktu z koleżankami i kolegami 

g. brak motywacji 

h. Inne: 

15. Do czego najczęściej Państwa dziecko wykorzystuje aktualnie Internet?  

a. lekcje online 

b. gry 

c. odrabianie prac domowych 

d. aktywność na portalach społecznościowych 

e. oglądanie filmów 

f. słuchanie muzyki 

g. rozwijanie zainteresowań 

h. kontakty z innymi 

i. Inne: 

16. Jak oceniają Państwo obciążenie dziecka podczas nauczania zdalnego 

a. Nauki jest za mało 

b. Nauki jest za dużo 

c. Nauki jest właściwa ilość 

17. Czy korzystają Państwo z możliwości konsultacji z nauczycielami? 

a. Często 

b. Czasami 

c. Nie korzystam 

d. W razie potrzeby 

18. Czy korzystają Państwo ze wsparcia pedagoga szkolnego? 

a. Tak 

b. Nie 

c. Czasami 
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19. Które z metod nauczania stosowane przez nauczycieli  w pracy on–line, uważają 

Państwo za najbardziej interesujące, motywujące córkę/syna do pracy 

a. Prezentacje multimedialne 

b. Filmy edukacyjne 

c. Quizy przedmiotowe 

d. Informacje zamieszczane na stronach Internetowych 

e. Dokumenty wyświetlane podczas lekcji 

f. Inne Jakie? …………………………… 
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ZAŁĄCZNIK 3 – ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

5. Jak często korzysta Pani / Pan z zasobów sieci Internet, w celu wyszukania 

różnorodnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych?  

a. Często 

b. Rzadko 

c. Wcale 

 

6. Czy w codziennej pracy wykorzystuje Pani / Pan narzędzia ICT do prowadzenia 

atrakcyjnych lekcji? 

a. Tak  

b. Nie 

c. Czasami 

 

7. Z jakich narzędzi ICT korzysta Pani / Pan na lekcji, proszę podać przykłady? 

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Jak często rozmawia Pani / Pan ze swoimi uczniami na temat zagrożeń w sieci 

Internet? 

a. Często 

b. Raz w miesiącu 

c. Raz w semestrze 

d. Raz na rok 

e. Nigdy o tym nie rozmawiałam/em 

 

9. Jak ocenia Pani / Pan poziom swoich kompetencji w zakresie cyberzagrożeń, na jakie 

uczniowie mogą być narażeni? 

a. Bardzo niski 

b. Niski 

c. Średni 

d. Wysoki  

e. Bardzo wysoki 

f. Trudno mi określić 

 

10. Czy posiada Pani / Pan certyfikaty z odbytych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, 

cyberzagrożeń? 

a. Tak jeden 

b. Tak kilka 

c. Nie 

 

11. Jak często szkoli się Pani / Pan z tematyki narzędzi ICT? 

a. Co najmniej jedno szkolenie w roku szkolnym 

b. Kilka szkoleń w roku szkolnym 
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c. Raz na 3 lata 

d. Raz na 5 lat 

 

12. Czy w trakcie Pani / Pana lekcji są ustalone i przestrzegane zasady dotyczące 

używania telefonów komórkowych przez uczniów? 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie jestem w stanie kontrolować wszystkich uczniów 

d. Na niektórych lekcjach pozwalam na korzystanie z telefonów 

13. Czy miała Pani/Pan zgłoszenie od uczniów dotyczące cyberprzemocy? 

a. Tak 

b. Nie 

10. Jeśli w punkcie 9 udzieliła Pani/ Pan  odpowiedzi twierdzącej, proszę o 

zaznaczenie rodzaju  cyberprzemocy wskazanej przez ucznia 

a. Wyzywanie 

b. Pomijanie 

c. Prześladowanie 

d. Straszenie 

e. Odrzucenie 

f. Dręczenie 

g. Poniżanie 

h. Nękanie 

i. Agresja 

11. Czy kiedykolwiek doświadczyła Pani/Pan cyberprzemocy? 

a. Tak 

b. Nie 

12. Jeśli w punkcie 11 udzieliła Pani/ Pan  odpowiedzi twierdzącej, proszę o zaznaczenie 

rodzaju doświadczonej cyberprzemocy 

a. Wyzywanie 

b. Pomijanie 

c. Prześladowanie 

d. Straszenie 

e. Odrzucenie 

f. Dręczenie 

g. Poniżanie 

h. Nękanie 

i. Agresja  

13. Czy zna Pani/Pan procedury postępowania w szkole w przypadku cyberprzemocy? 
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a. Tak 

b. Nie 

14. Co Pani / Pan  robi w sytuacji zgłoszenia przez uczniów zagrożenia bezpieczeństwa  

w Internecie? 

a. nie podejmuję działań – to sprawa rodziców 

b. zgłaszam sprawę do pedagoga szkolnego 

c. kontaktuję się z rodzicami 

d. sam / sama próbuję rozwiązać sytuację  

e. zgłaszam sprawę na policję 

f. inne, jakie? …………………………………………….. 

15. Czy według Pani / Pana grono pedagogiczne oraz uczniowie szkoły powinni odbyć 

szkolenie, warsztaty itp.  dotyczące bezpiecznego i efektywnego korzystania  

z technologii cyfrowych? 

a. tak 

b. nie 

c. tylko uczniowie 

d. tylko nauczyciele 

e. trudno powiedzieć  

16. Czy według Pani / Pana wykorzystanie technologii informatycznej w szkole 

przygotowuje absolwentów do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie 

informacyjnym? 

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 

c. Raczej nie 

d. Zdecydowanie nie 

16. Czy podczas pracy zdalnej zdarzyły się jakieś niepokojące sytuacje dotyczące 

bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami? 

a. Tak, jakie………………………………… 

b. Nie 

17. Jak ocenia Pani / Pan pracę na platformie Teams pod względem bezpieczeństwa 

danych i efektywności 

a. Całkowicie bezpieczna 

b. Raczej bezpieczna 

c. Istnieje możliwość zainfekowania komputera wirusami poprzez przesyłane pliki 

d. Niebezpieczna 

e. Związana z dużym ryzykiem  

f. Trudno powiedzieć 

18. Jakie dla Pani/ Pana istnieją największe problemy podczas pracy zdalnej 

a. Problemy sprzętowe 

b. Problemy ze znalezieniem odpowiednich materiałów przydatnych w pracy zdalnej 

c. Czasochłonność 
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d. Stres przed wystąpieniem przed kamerą 

e. Łącza internetowe uczniów 

f. Porozumienie z rodzicami i innymi nauczycielami 

g. Ograniczenia czasowe 

h. Przemęczenie związane z długą pracą przy komputerze 

i. Nie ma większych problemów 

19. Jakie Pani / Pan wykorzystuje metody nauczania w czasie trwania zajęć zdalnych 

a. Wysyłam uczniom linki do lekcji online/materiałów, które znajdują się w 

Internecie 

b. Nagrywam lekcje video 

c. Prowadzę lekcję na żywo 

d. Prowadzę indywidualne konsultacje z uczniami 

e. Przekazuję uczniom informacje o stronach, które mają przeczytać i ćwiczeniach, 

które mają wykonać, później omawiamy je wspólnie 

f. Wysyłam uczniom harmonogram zadań i treści nauczania 

g. Korzystam z narzędzi do edukacji online np. Eduelo, 

LearningApps/Enauczanie.com itp.  

h. Inne Jakie? …………………….. 

20. Jakie metody nauczania uważa Pani / Pan za najbardziej interesujące, motywujące 

uczniów do pracy 

a. Prezentacje multimedialne 

b. Filmy edukacyjne 

c. Quizy przedmiotowe 

d. Informacje zamieszczane na stronach Internetowych 

e. Dokumenty wyświetlane podczas lekcji 

f. Inne Jakie? …………………………… 

21. Jak ocenia Pani / Pan efektywność pracy zdalnej z uczniami 

a. Uczniowie wykazują dużą aktywność na lekcji, co pozwala osiągnąć zamierzone 

cele 

b. Tylko niektórzy uczniowie potrafią pracować w takiej formie i przyswoić 

potrzebne zagadnienia 

c. Żaden uczeń nie jest w stanie efektywnie się uczyć w taki sposób 

d. Nie ma większej różnicy jeżeli chodzi o efekty 

22.  Jakie według Pani / Pana najlepiej zastosować metody, zasady, możliwości, aby 

zapewnić bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii 

a. Programy antywirusowe 

b. Blokady rodzicielskie 

c. Hasła dostępowe 

d. Inne, jakie? ……………………….. 

23. Jakie zagrożenia, z którymi może spotkać się współczesna młodzież uważa Pani / Pan 

za takie, których należy się obawiać 

a. oszustwa i wyłudzenia 

b. uzależnienia od gier sieciowych 
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c. negatywne oddziaływanie na psychikę 

d. propagowanie  środków odurzających 

e. pedofilia 

f. pornografia 

g. zubożenie kontaktów międzyludzkich 

 

 


