
Ewaluacja projektu 
„Małopolska Chmura Edukacyjna –

wykorzystanie nowoczesnych technik 
informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów szkół licealnych z terenu WM –

pilotaż” 



Raport ewaluacyjny – opinie uczniów

Ponad połowa 
uczniów wyraża 

opinię, że 
uczestnictwo w 

projekcie 
przekłada się na 

wzrost 
kompetencji w 

zakresie 
korzystania z 

nowoczesnych 
technik 

informacyjno-
komunikacyjnych.

Zdecydowana 
większość 

uczniów wyraża 
opinię, iż dzięki 

udziałowi w 
projekcie wzrósł 

ich poziom 
kompetencji w 

zakresie obszaru 
tematycznego w 

którym 
uczestniczyli. 

Zdecydowana 
większość 

uczestników 
badania zauważa 
pozytywny wpływ 

projektu na 
wzrost motywacji 

do 
kontynuowania 

nauki.
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Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Kobiety Mężczyźni

Wykres : Czy udział w projekcie przełożył się na wzrost Twoich kompetencji w zakresie obszaru 
tematycznego, w którym uczestniczyłeś?( (w podziale na płeć, N=300)

Źródło: Ewaluacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- wykorzystanie nowoczesnych 
technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż”



Uczniowie 
wyrażają opinie, 

że wsparcie 
udzielone w 

ramach projektu 
przyczyniło się 

do podniesienia 
poziomu ich 

wiedzy. 

Uczniowie 
najczęściej 

wskazują wzrost 
poziomu wiedzy 

(35,5%), oraz 
zdobycie wiedzy 

z obszaru 
własnych 

zainteresowań 
(26,5%). Wysoki 
odsetek wskazań 

uzyskuje też 
zdobycie 

praktycznej 
wiedzy i 

rozwinięcie 
własnych 

umiejętności 
(15,4%).

Większość 
uczniów 

deklaruje brak 
problemów i 

trudności 
napotkanych w 
trakcie realizacji 

projektu 
(79,8%K, 78,8% 

M).

Uczniowie 
wysoko oceniają 

uzyskane w 
projekcie 
wsparcie.

Raport ewaluacyjny – opinie uczniów
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Kobiety Mężczyźni

Wykres : Czy wsparcie udzielone w ramach projektu, przyczyniło się do zwiększenia Twojej 
wiedzy? (w podziale na płeć, N=300)

Źródło: Ewaluacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- wykorzystanie nowoczesnych 
technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż”



Zdecydowana 
większość uczniów 
wyraża opinię, że 

projekt spełnia ich 
oczekiwania w raczej 

dużym i dużym 
stopniu(69,3% M, 

66,30% K).

Zdecydowana 
większość uczniów 
wyraża opinie, że 

wykorzystanie 
nowoczesnych 

technik 
informacyjno-

komunikacyjnych jest 
bardziej efektywne 

od dotychczas 
stosowanych metod.

Raport ewaluacyjny – opinie uczniów
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Kobiety Mężczyźni

Wykres : Jak oceniasz wsparcie uzyskane w projekcie?( N= 300, w podziale na płeć)

Źródło: Ewaluacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- wykorzystanie nowoczesnych 
technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż”



Prawie połowa 
nauczycieli i 

pracowników 
akademickich wyraża 

opinię, że uczestnictwo 
w projekcie przekłada 

się na wzrost 
kompetencji w zakresie 

korzystania z 
nowoczesnych technik 

informacyjno-
komunikacyjnych w 
procesie nauczania.

Zdaniem nauczycieli i 
pracowników 

akademickich realizacja 
projektu przyczyniła się 

do poprawy jakości 
nauczania ponieważ 

uczniowie mogli 
zapoznać się z 

technikami i zapleczem 
badawczym 

stosowanym na uczelni, 
a także uczestniczyć w 
zajęciach praktycznych. 

Poprawy jakości 
nauczania ankietowani 

dopatrują się w 
aktywizowaniu uczniów 

i w poznaniu 
środowiska 

akademickiego. 

Zdecydowana 
większość pracowników 

akademickich i 
nauczycieli wyraża 
opinię, działania 

podjęte w projekcie 
przyczyniły się do 

podniesienia i poprawy 
jakości nauczania. 

Nauczyciele podobnie, 
jak uczniowie 

zauważają, iż projekt 
wykorzystuje 

nowoczesne techniki 
informacyjne, co 

również wpływa na 
poprawę jakości 

nauczania.

Raport ewaluacyjny – opinie nauczycieli



Źródło: Ewaluacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- wykorzystanie nowoczesnych 
technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż”

Wykres : Proszę ocenić, w jakim stopniu, Pana(i) zdaniem projekt „Małopolska Chmura 
Edukacyjna” przyczynił się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów biorących udział w 
projekcie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w 
procesie nauczania? (N=16)
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Źródło: Ewaluacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- wykorzystanie nowoczesnych 
technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż”

Wykres : Czy Pana(i) działania podjęte w projekcie przyczyniły się do podniesienia i poprawy 
jakości nauczania? (N=16)
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Źródło: Ewaluacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- wykorzystanie nowoczesnych 
technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż”

Wykres 55. W jakim zakresie Pana(i) zdaniem realizacja projektu przyczyniła się do poprawy 
jakości nauczania? (N=15, skategoryzowane odpowiedzi na pytanie otwarte)*
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Zdecydowana większość 
wśród pracowników 

akademickich i nauczycieli 
twierdzi, że cele przyjęte w 

projekcie odpowiadają 
potrzebom i problemom 

uczniów i szkół 
ponadgimnazjalnych, a 

ponadto cele założone w 
projekcie zostały trafnie 

dobrane do 
zdiagnozowanych 

problemów. 

Prawie wszyscy 
respondenci uważają, że 

działania projektowe mogą 
zostać uznane za dobre 

praktyki warte 
upowszechnienia, a 

rozwiązania 
zaproponowane w 

projekcie mogą zostać 
wykorzystywane przez 
uczniów w przyszłości.

Mocne strony projektu to 
w opinii nauczycieli i 

pracowników 
akademickich: współpraca 
z uczelnią (7 wskazań) oraz 

poznanie przez ucznia 
środowiska akademickiego 
(5 wskazań). Po tyle samo 
wskazań odnotowano dla: 

zajęć praktycznych, 
możliwości korzystania ze 
specjalistycznego sprzętu 

na uczelni, poznania nowej 
formy prowadzenia zajęć 
(po 3 wskazania). Mocną 
stroną projektu w opinii 
respondentów jest też 

pozyskanie przez uczniów 
wiedzy ponadprogramowej 

i doposażenie szkół (po 2 
wskazania). 

Raport ewaluacyjny – opinie nauczycieli



Źródło: Ewaluacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- wykorzystanie nowoczesnych 
technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż”

Wykres : W jakim stopniu cele przyjęte w projekcie odpowiadają potrzebom i problemom 
uczniów i szkół biorących udział w projekcie? (N=16)
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Źródło: Ewaluacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- wykorzystanie nowoczesnych 
technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż”

Wykres : Czy Pana(i) zdaniem działania projektowe mogą zostać uznane za dobre praktyki warte 
upowszechnienia? (N=16)
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Wniosek:
Uczniowie najczęściej wskazywali na duże dysproporcje między 

proponowanym zakresem merytorycznym zajęć na uczelni a programem 
nauczania realizowanym w szkole. W konsekwencji część uczniów nie 

potrafiła przyswoić wiedzy przekazywanej przez nauczycieli akademickich. 
Język akademicki używany w trakcie wykładów nie był do końca 

zrozumiały dla uczestników projektu. Co więcej, zdaniem badanych miało 
to swoje odzwierciedlenie względem tematyki zajęć na uczelni, która była 

niekiedy mało interesująca oraz nieprzystępna dla słuchaczy 

Rekomendacja:
Zmniejszenie dysproporcji między zakresem merytorycznym zajęć 

projektowych a programem nauczania realizowanym w szkole. 

WNIOSKI Z EWALUACJI



Wniosek:
Badani uczniowie zwrócili uwagę, że ciekawą i docenianą przez nich formą 
nagrody na zakończenie udziału w projekcie będą certyfikaty. Pojawiły się 
opinie, że certyfikaty wystawione przez uczelnię wyższą, która prowadziła 
określony obszar tematyczny będą miały dla uczniów większe znaczenie 

niż wystawione np. przez szkoły do których uczęszczają. 

Rekomendacja:
Wprowadzenie certyfikatów dla uczniów na zakończenie projektu. 



Wniosek:
Zarówno uczniowie jaki również uczestnicy indywidualnych wywiadów 

pogłębionych biorący udział w projekcie podkreślali znaczenie zajęć 
praktycznych w projekcie. Zwrócono uwagę, że jest to bardzo ciekawa dla 
uczniów forma uczestnictwa w projekcie, która jest przez nich doceniana. 
Uczniowi chętnie korzystają z tej formy zajęć projektowych i wskazują, że 

powinno ich być więcej. 

Rekomendacje:
Wprowadzenie większej liczby zajęć praktycznych w ramach projektu. 



Wniosek:
Uczniowie wyrazili opinie, że warto wprowadzić w projekcie wspólne, 

międzyszkolne wycieczki do różnego rodzaju zakładów przemysłowych, w 
których mogliby uczniowie zaobserwować praktyczne zastosowanie teorii, 
którą mają przedstawianą w ramach projektu. Miałoby to również wpływ 

na pogłębienie współpracy między szkołami a uczniami wyższymi. 

Rekomendacje:
Wprowadzenie wspólnych, międzyszkolnych wycieczek związanych z 

tematyką zajęć np. do fabryk, zakładów produkcyjnych, instytucji 
publicznych. 



Wniosek:
Zarówno uczniowie jak i również uczestnicy IDI zwrócili uwagę na 
dostosowanie harmonogramu do planu zajęć lekcyjnych w szkole. 

Uczestnicy badania wskazali, że uczniowie zaczynali zajęcia o bardzo 
wczesnej porze co było dla nich uciążliwie. Była to również trudność dla 
osób, które musiały dojeżdżać do szkół. Niektórzy z badanych wyrazili 

opinie, że przedłużanie zajęć online powodował, że uczniowie spóźniali się 
na lekcje, które mieli w planie zajęć. 

Rekomendacje:
Dostosowanie harmonogramu zajęć projektowych do toku zajęć 

lekcyjnych realizowanych w szkole. 



Wniosek:
Utrudnieniem dla osób prowadzących zajęcia często były trudności 
techniczne ze sprzętem oraz z połączeniem internetowym. Zwracali 
również na tą kwestie uwagę uczniowie biorący udział w badaniu. 

Powodowało to, że zajęcia się przedłużały lub były trudność z 
kontynuowaniem zajęć. 

Rekomendacje:
Przygotowanie obowiązkowego szkolenia z obsługi technicznej sprzętu dla 

kadry prowadzącej zajęcia 



Wniosek:
Opóźnienia w przygotowaniu niektórych scenariuszy zajęć powodowały 

opóźnienia w harmonogramie. Badani wskazywali również, że późne 
dostarczenie nauczycielom scenariuszy zajęć powoduje, że nie mają 

wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do prowadzenia zajęć. 

Rekomendacje:
Przygotowanie z wyprzedaniem scenariuszy zajęć. 



Wniosek:
Badani zwrócili uwagę, że w celu usprawnienia realizacji projektu 
przydatne byłyby regularne spotkania kadry projektowej, w celu 

przedyskutowania bieżących trudności, możliwych barier jakie mogą 
pojawić się w przyszłości oraz wyjaśnienie kwestii niejasnych. Miałoby to 
szczególne znaczenie dla osób, którym brakuje doświadczenia w realizacji 

projektów finansowanych ze środków unii europejskiej. 

Rekomendacje:
Spotkania kwartalne zespołu projektowego. 



Wniosek:
Badani zasugerowali, że pomocna w trakcie realizacji projektu byłaby 

platforma internetowa. Pozwoliłoby to na usprawnienie komunikacji oraz 
przekazu informacji między partnerami w projekcie. 

Rekomendacje:
Wprowadzenie platformy administracyjnej dla uczestników projektu. 



Wniosek:
Zwrócono uwagę, że brak umów dla nauczycieli biorących udział w 

projekcie powoduje, że w przypadku niektórych osób zaangażowanie w 
realizację zadań jest niewystarczające. Powoduje to również, że trudno 

jest wyegzekwować określone rzeczy od takich osób, w przypadku gdy nie 
jest sporządzony konkretny zakres obowiązków potwierdzony stosowną 

umową. 

Rekomendacje:
Umocowanie formalno-prawne nauczycieli biorących udział w 

projekcie



Wniosek:
Uczestnicy badania zwrócili uwagę, że poziom merytoryczny niektórych 
materiałów był dla uczniów za wysoki lub za niski. Powodowało to, że 

cześć uczniów bez względu na czas jaki poświecili nie była w stanie 
rozwiązać zadań – dla innych uczniów te same zadania były szybko 

rozwiązywane. Powodowało to, że uczniowie, którzy szybko rozwiązali 
zdania musieli czekać na resztę grupy. 

Rekomendacje:
Podział zajęć według poziomu zaawansowania uczniów. 



Wniosek:
Zasugerowano podczas badań IDI, że należy poprawić oprawę graficzną 

interfejsu na bardziej atrakcyjny dla uczniów. 

Rekomendacje:
Zmiana oprawy graficznej zajęć online. 



Dziękuję za uwagę

Dariusz Styrna
Dyrektor Departamentu 

Edukacji i Kształcenia 
Ustawicznego UMWM 


