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Uczenie zdalne - potrzeby i pomysły
uczniów naszej szkoły - PRZYKŁAD
ANKIETY
UWAGA: prosimy o nierozsyłanie linka do TEJ ankiety - jest ona przykładem, można 
skopiować pytania i wykorzystać we własnej ankiecie.

Jest to przykładowy formularz badania potrzeb i samopoczucia uczniów, którym możecie 
się zainspirować w tworzeniu własnej ankiety. Na wstępie warto napisać po co i dlaczego 
przeprowadzacie ankietę. Np.:

Hej! Tu Jasiek, Ania i Tomek z władz samorządu uczniowskiego. Dla nas wszystkich czas 
nauki zdalnej jest wyzwaniem - chcielibyśmy wiedzieć jak sobie z tym radzimy, dlatego 
mamy do Was kilka pytań. Ta ankieta ma pomóc nam określić jak możemy sobie nawzajem 
pomóc, żeby ten czas był dla wszystkich łatwiejszy. Odpowiedzi nie będą udostępniane 
publicznie - jedynie w formie zbiorczej. Ankieta jest anonimowa - nie musisz podawać 
swoich danych, ale jeśli zgłosisz konkretne potrzeby, podanie do siebie kontaktu znacznie 
ułatwi nam pomoc. Wyniki ankiety pozwolą nam lepiej odpowiedzieć na Wasze potrzeby i 
prowadzić działania, które będą Was realnie wspierać.

Jak się ogólnie opisałbyś/opisałabyś swoje samopoczucie w obecnym okresie w
skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 10 bardzo dobrze?

Jeśli zaznaczyłeś na skali numer od 1 do 5, napisz dlaczego tak się czujesz?

Twoja odpowiedź



bardzo dobrze, brak jakichkolwiek problemów

dobrze, zdarzają się jedynie niewielkie problemy

średnio, pojawiają się problemy

źle, jedynie w niewielkim stopniu jestem w stanie się uczyć

bardzo źle, nie jestem w stanie się uczyć w ogóle

nie mam żadnych trudności

brak lub ograniczony dostęp do komputera/Internetu

brak kontaktu z nauczycielem/ką

zła jakość materiałów przekazywanych przez nauczycieli

warunki w domu nie pozwalają mi się uczyć

Inne:

Jak oceniasz swoje możliwości nauki zdalnej?

Jakie masz najczęściej trudności z nauką zdalną? (możesz zaznaczyć więcej niż
jedną odpowiedź)

Jeśli w poprzednim pytaniu wskazałeś trudności - prosimy Cię o rozwinięcie
swojej wypowiedzi. Im bardziej szczegółowa odpowiedź tym lepiej możemy
dostosować wsparcie.

Twoja odpowiedź

Co Ci ułatwia uczenie się zdalnie? Co Ci pomaga w nauce w domu?

Twoja odpowiedź



Tak, mam cały czas dostęp do komputera/laptopa

Zwykle, ale nie zawsze, ponieważ dzielę komputer z innymi osobami

Tylko czasami mam dostęp do komputera, bo dzielę go z innymi osobami

Nie, nie mam w ogóle możliwości, by skorzystać z komputera/laptopa

Inne:

Jakie masz sugestie dla nauczycieli odnośnie prowadzonych zajęć - co mogliby
zmienić, poprawić, z jakich narzędzi korzystać?

Twoja odpowiedź

Co motywuje się do nauki w domu, zdalnie?

Twoja odpowiedź

Jakich materiałów potrzebujesz do nauki? Jakich Ci brakuje?

Twoja odpowiedź

Czy masz dostęp do komputera/laptopa, gdy chcesz odrobić lekcje lub
uczestniczyć w lekcji online?



Tak, mój komputer ma działający mikrofon/mam słuchawki z mikrofonem i kamerę

Nie, brakuje mi słuchawek/głośników

Nie, brakuje mi kamery

Nie, brakuje mi mikrofonu w komputerze/słuchawkach

Tak, ale nie mam dostępu do tego sprzętu i komputera czasami, gdy potrzebuję

Inne:

Wskazówki, jak uczyć się z domu, jak się zorganizować, skupić

Polecenia stron z materiałami przygotowującymi do nauki matury/egzaminu

Rozmowy, dyskusje, pytania otwarte, ankiety, np. jaki jest Wasz ulubiony film, co
lubicie robić w wolnym czasie?

Akcje zachęcające do aktywności, np. konkurs na zdjęcie

Polecenia stron z darmowym dostępem do kultury (np. bazy filmów, transmisje
koncertów z domu, itp.)

Inne:

Czy masz sprzęt umożliwiający udział (dźwięk, głos i video) w lekcjach online i
spotkaniach klasowych?

Jeśli masz jeszcze jakieś trudności w uczeniu się online (np. w obsłudze
programów, braku dostępu do programów, dostępie do internetu), napisz o nich
poniżej.

Twoja odpowiedź

Co chciałbyś, aby pojawiało się na grupie szkoły/fanpage'u szkoły/fanpage'u SU?



Nigdy nie podawaj w Formularzach Google swoich haseł.

Ten formularz został utworzony w domenie Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zgłoś nadużycie

CHCESZ ZOSTAWIĆ KONTAKT (np. mail)? Ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi
nie będą udostępniane publicznie, a jedynie mogą zostać przekazane
nauczycielom w celu pomocy danej osobie. Nie musisz podawać swoich danych,
ale jeśli zgłosisz konkretne potrzeby, podanie do siebie kontaktu znacznie ułatwi
nam pomoc.

Twoja odpowiedź

Prześlij

 Formularze

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeFYAFcRb8m3pQmKs85Fqfno0xpc2bqqTwW0aFSLtgLacgr_Q/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFYAFcRb8m3pQmKs85Fqfno0xpc2bqqTwW0aFSLtgLacgr_Q/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

