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Ankieta: Funkcjonowanie uczniów przed i w czasie epidemii 
koronawirusa.

1. Czy uważa Pan/Pani, że koronawirus jest dla Państwa zagrożeniem?

2. Proszę wybrać określenie, które najlepiej określa Pani/ Pana stosunek do nauczania zdalnego?
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119
Odpowiedzi

22:46
Średni czas ukończenia

Aktywny
Stan

bardzo dużym 71

niewielkim 44

nie jest zagrożeniem 3

jestem bardzo zadowolony 8

jestem raczej zadowolony 50

jestem raczej niezadowolony 45

jestem bardzo niezadowolony 11

Inne 3
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3. W toku nauczania zdalnego Państwa dziecko...

4. Jeśli pomaga Pani/ Pan swojemu dziecku w nauce to w jaki sposób?

5. Ile czasu dziennie spędza obecnie Państwa dziecko w Internecie?

korzysta z pomocy rodziców 66

korzysta z pomocy rodzeństwa 15

korzysta z korepetycji 4

radzi sobie samo 54

nie radzi sobie 8

Inne 1

Najnowsze odpowiedzi

"Pomagam w opanowaniu techniki odsyłania zadań, pracy na platfor…

"Nie zawsze dziecko zdąży za nauczycielem prowadzącym :) "

"W większości zajęć lekcyjnych córka radzi sobie sama, jednak moja p…

90
Odpowiedzi

1 godz. 10

2 godz. 12

3 godz. 15

4 godz. 11

5 godz. 17

6 godz. 27

więcej 26
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6. W jaki sposób najczęściej Państwa dziecko wykorzystuje obecnie Internet? (max. 3 odpowiedzi)

7. Największy problem w zdalnym nauczaniu sprawia mojemu dziecku:

lekcje on-line 117

odrabianie prac domowych 55

aktywność na portalach społe… 9

oglądanie filmów 28

słuchanie muzyki 23

rozwijanie zainteresowań 34

kontakty z innymi 55

Inne 11

zaplanowanie codziennej nauki 24

poradzenie sobie ze stresem 23

brak bezpośredniego kontakt… 53

problem z koncentracją 62

współdzielenie komputera 6

brak kontaktu z koleżankami, … 70

brak motywacji 35

wstydzenie się 22

Inne 9
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8. Czego najczęściej (także w nauczaniu stacjonarnym) dotyczą problemy Państwa dziecka?

9. Jak najczęściej reaguje Pani/ Pana dziecko w sytuacji trudnej? (max. 3 odpowiedzi)

10. W jakim stopniu jest Pani/ Pan zadowolona/y z dotychczasowej współpracy ze szkołą
(zwłaszcza w okresie nauki zdalnej)

trudności w nauce 27

relacji z rówieśnikami 21

relacji z rodziną 0

nadmiaru obowiązków 39

problemów zdrowotnych 5

nie potrafi poradzić sobie ze s… 28

Inne 35

czuje lęk/strach 47

mobilizuje się do działania 11

czuje bezradność/ jest niepew… 57

boli je brzuch/głowa 29

poci się 6

traci apetyt 5

staje się agresywny/ nieśmiały 30

szuka pomocy 38

nic nie robi- czeka aż minie 10

Inne 11

Średnia ocena: 4.16

114
Odpowiedzi

         


