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PODSUMOWANIE WYWIADU DLA RODZICÓW

w ramach działań ewaluacyjnych projektu “Mały Europejczyk w świecie

nowoczesnych technologii” programu Erasmus+

W wywiadzie udział wzięli rodzice z czterech grup: Kotki, Jagódki, Pszczółki i

Tygryski.

100% pytanych rodziców wiedziała o realizacji projektu “Mały Europejczyk

w świecie nowoczesnych technologii” w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.

36% pytanych wskazało, że nt. realizacji ww projektu otrzymało informację od

nauczycieli z grupy. 27% rodziców dowiedziało się z informacji na stronie internetowej

przedszkola, ten sam procent odpowiedzi (27%) przypadł na informację w szatni grupowej.

A 9% pytanych rodziców usłyszało informację o projekcie od swojego dziecka.

Na pytanie “Jak często rodzice śledzą informacje i wydarzenia związane z realizacją

projektu na stronie internetowej przedszkola” rodzice odpowiedzieli w następujący sposób:

· 27% bardzo często;

· 55% od czasu do czasu;

· 9% rzadko;

· 9% wcale.

Rodzice słyszeli o prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem nowoczesnej technologii,

które nauczyciele podejmują. Duża część z rodziców wie, o prowadzeniu w przedszkolu

zajęć dodatkowych poszerzających ofertę edukacyjną – Kreatywny Matematyk oraz Zabawy

kształtujące kreatywność z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (82% wszystkich

odpowiedzi). Tyle samo odpowiedzi przypadło na: realizację projektów międzynarodowych

np. eTwinning z wykorzystaniem TIK(73% wszystkich odpowiedzi) oraz na celebrowaniu

Dnia Bezpiecznego Internetu (73% wszystkich odpowiedzi).Część rodziców wie, że

nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne z wykorzystywaniem TIK np. interaktywnego

dywanu („Magiczny dywan”), ekranu multimedialnego, komputera, etc.(64% wszystkich

odpowiedzi). Rodzice słyszeli również o włączaniu się w realizację działań w ramach
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CodeWeek (54% wszystkich odpowiedzi). Natomiast 45% wszystkich odpowiedzi rodziców

przypadło realizacji własnych programów i/lub innowacji pedagogicznych oraz 9% realizacja

projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Na pytanie jakie rodzaje nowoczesnych narzędzi technologicznych pojawiły się

w Państwa rozmowach z dziećmi na temat spędzanego czasu w przedszkolu, rodzice

odpowiedzieli w następujący sposób. Najwięcej rodziców wie, że nauczyciele wykorzystują

tablicę/ekran multimedialny(91% wszystkich odpowiedzi), a także komputer (82%

wszystkich odpowiedzi)w swojej pracy z dziećmi,. Duża część dzieci opowiadała również o

dywanie interaktywnym (54% wszystkich odpowiedzi) oraz o interaktywnych robotach,

m.in.Bee-bot, Genibot (45% wszystkich odpowiedzi). Natomiast. 9% wszystkich odpowiedzi

rodziców wskazuje na telefon aplikacją do ożywiania obrazków.

Według pytanych rodziców dzieci biorąc udział w zabawach z wykorzystaniem

nowoczesnych narzędzi technologicznych rozwijają logiczne myślenie - na co wskazuje

100% wszystkich odpowiedzi. 82% odpowiedzi przypadło rozwijaniu kreatywności. Rodzice

wysoko oceniają również możliwość rozwoju prawidłowej orientacji w przestrzeni - 64%.

54% wszystkich odpowiedzi przypadło równocześnie na: rozwijaniu kompetencji

miękkich(m.in. pracy w grupach/zespołach), kształtowaniu kompetencji w zakresie języka

angielskiego, rozwijaniu umiejętności dodawania/odejmowania i przeliczania elementów

w zbiorze oraz wspieraniu wyobraźni matematycznej.Zdolność do pokonywania trudności to

45% wszystkich odpowiedzi. Natomiast 36% wszystkich odpowiedzi myślenie

przyczynowo-skutkowe oraz rozwijaniu umiejętności wnioskowania.

Najczęściej wykorzystywanym przez nauczycieli narzędziem technologicznych

podczas pracy zdalnej do kontaktu z rodzicami i w pracy z dziećmi było wg rodziców:

wirtualna tablica Padlet oraz poczta internetowa email. Część odpowiedzi wskazuje również,

że nauczyciele wykorzystywali także Zoom (36%), Skype(18%), Facebook (9%).

Opracowała: E. Kędzierska
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