
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 
nauczycieli 

w listopadzie 2015,  
której celem było określenie potrzeb 

nauczycieli w zakresie współpracy 
 z doradcą metodycznym 

Liczba ankietowanych nauczycieli: 81 
 
Ankietowani mogli wybierad więcej niż jedną odpowiedź  
na pytanie ankietowe 

 
Ankietę przeprowadzili i opracowali: 
Jolanta Bilska 
Krzysztof Salamon 



Tak wyglądała nasza ankieta 



Preferowane formy współpracy 
 z doradcą metodycznym 
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Inne: udostępnianie materiałów dydaktycznych opracowanych 
przez nauczycieli, firmy 



Preferowane tematy szkoleo 
 w zakresie: 

Inne:  brak 
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Preferowane tematy  szkoleo w zakresie  
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej 
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Inne:  diagnostyka komputerowa,  
oprogramowanie komputerów z GPS 



 Z jakich programów nauczania dotyczących 
przedmiotów zawodowych Paostwo korzystają? 
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Jakie są Paostwa oczekiwania związane 
 z pracą doradcy metodycznego? 

Inne: organizacja pomocy dydaktycznej 

45 

48 

55 

24 

1 

0

10

20

30

40

50

60

zintegrowanie środowiska
nauczycieli przedmiotów z
zakresu techniki rolniczej

wymiana opracowanych
scenariuszy, testów,

scenariuszy zajęd
edukacyjnych

informowanie o ciekawych
szkoleniach, pokazach,

targach

możliośd zgłaszania
wniosków, problemów
dotyczących realizacji

podstawy programowej

inne



Preferowane formy komunikowania się z doradcą: 

Inne: dyżur doradcy z możliwością spotkania się  
na  platformie edukacyjnej 
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Wnioski z przeprowadzonej ankiety 

W zakresie form współpracy z doradcą ankietowani 
najchętniej korzystaliby z materiałów opracowanych 
przez doradcę oraz konsultowali się w sprawie 
modyfikacji programów nauczania. 

 
Ankietowani chcieliby uczestniczyd w szkoleniach 
zorganizowanych przez doradcę metodycznego  
z zakresu przygotowania do egzaminu zawodowego 
oraz zastosowania technologii komputerowych 
  na zajęciach edukacyjnych 



Wnioski z przeprowadzonej ankiety 

Z doradcą metodycznym ankietowani najchętniej 
skomunikują się  poprzez kontakt mailowy 
oraz Portal Edukacyjny KCER 

Ankietowani najchętniej korzystają z programów 
nauczania opracowanych przez KOWEZiU 
zmodyfikowanych na potrzeby szkoły oraz 
z programów opracowanych przez KCER 
 
Od doradcy metodycznego ankietowani oczekują 
informacji o ciekawych szkoleniach targach 
i pokazach oraz zorganizowania wymiany opracowanych 
testów i scenariuszy zajęd edukacyjnych 



Wnioski z przeprowadzonej ankiety 

W zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej 
ankietowani najchętniej uczestniczyliby 
 w szkoleniach dotyczących zastosowania tablicy 
interaktywnej w kształceniu zawodowym oraz  
w szkoleniach z zakresu korzystania z materiałów 
zamieszczonych w Internecie. 



Dziękujemy za uwagę 


