
79 odpowiedzi

Akceptowanie odpowiedziPODSUMOWANIE POJEDYNCZO

1. Czy wypełniłeś test „Indywidualni.pl” opisujący Twój preferowany sposób
poznawania świata dostępny na platformie dziennika elektronicznego?
79 odpowiedzi

2. Czy wynik testu pomógł Ci uświadomić sobie, jak powinieneś się uczyć?
79 odpowiedzi

Tak
Nie

98,7%

Tak
Nie

24,1%
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PYTANIA ODPOWIEDZI 79

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=pl&continue=https://docs.google.com/forms/d/1gabTzNGjtOJQpc4zdtglNy0ynjP0EHvlaeiCrA3BocI/edit%3Fusp%3Ddrive_web


3. Czy wychowawca omówił z Wami wyniki testu i wyjaśnił jak możesz je
wykorzystać, żeby nauka była bardziej efektywna?
79 odpowiedzi

4. W jaki sposób wykorzystujesz informacje uzyskane na podstawie testu?
(Wpisz swoją odpowiedź.)
79 odpowiedzi

Do nauki

do nauki

nie wykorzystuje

dobrze

nie wykorzystuję

dzięki temu mogę poprawnie się uczyć

Do uczenia się w domu . Na lekcji do zadań

ucze się w ten sposub

analizuje tekst i szukam odpowiedźi.

próbuje je robić i mi pomogły bo wiem czego się trzymać

w pracach domowych i na lekcjach

Uczę się

w pracach domowych i na lekcjach.

Tak
Nie

15,2%

84,8%



do uczenia się w domu

w pracach domowych i na lekcji

Wykożystuje je do nauki

Czy dobrze się uczę , która strona jest sprawniejsza np. ręka, noga , ucho, oko

bardziej sprawną mam prawą strone ciała więc pisze,kopie piłkę prawymi kończynami

czytam pytanie

w domu wykorzystuje to do uczenia sie a w szkole do odpowiedzi ustnych i do sprawdzianów

Nie wykorzystuje

nw

nic

w żaden

w żadny

staram się bardziej słuchać na lekcjach

w nauce

odpowiadam na pytania pod tekstem

próbuje się do nich stosować

Nie stosuje się.

do uczenia sie na sprawdzian

aktywnie

zawsze gdy zrozumiem pytanie odrazu wykonuje test

do przygotowania się do sprawdzianu

więcej ruchu i biegania ćwiczeń �zycznych

pracuje z ruchem

Inaczej przygotowuje się do zajęć.

w liczeniu klocków

pomaga mi się lepiej uczyć

Zacząłem się uczyć zgodnie z tym co mi pomaga lepiej się uczyć

gdy lubię pracować w grupie to tak pracuję

uczę się czytając

wykorzystuje do nauki

wiem jak się mam uczyć

Uczę się z wydrukowanego tekstu.



Próbuję uczyć się w taki sposób, jaki pokazał mi test.

poprzez naukę

cztając

niewiem

pomagam mi się uczyć

Do przygotowania się do testu lub kartkówki

wiencej patrze

robie cwiczenia

wykorzystuje swoje atuty o których się dowiedziałem

Kieruje się wskazówkami

Postępuję według wskazówek i metod.

Staram się stosować, do tych informacji.

Nie wykorzystuje.

Zapamiętuje je

/

staram się dociągnąć to czego wyszło mi mało na teście

uczę się wykorzystując do tego zdjęcia diagramy itd.

Staram się robić to co tam piszę

Poprawiam się

Pomocy koleżanek

Do nałuki

5. Czy nauczyciele stosują różne metody i formy pracy na lekcji?
79 odpowiedzi

Tak
Nie

97 5%



6. Czy nauczyciele motywują Cię do aktywnego uczenia się?
79 odpowiedzi

7. W jaki sposób nauczyciele motywują Cię do nauki? (Wpisz swoją odpowiedź.)
79 odpowiedzi

stawiają dobre oceny

Pomagają

motywują nas zabawą

Naprzykład do tablicy rozwiązać zadanie

Mówią że to fajne

Tłumaczą mi

Tłumaczą mi.

normalnie

zadają prace domową i wszystko nam tłumaczą

pomagają w nauce kiedy coś mi się nie udaje

mówią że to fajne można się dużo dowiedzieć

na przykład do tablicy.

gdy się nauczę dostaję dobrą ocenę

do tablicy

97,5%

Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie63,3%

27,8%



Wyciągają mnie z ławki

mówią ,żeby się uczyć i czasami piszą na

ocenami

że będę miał dobre oceny

nauczyciele nie motywuja mnie do uczenia jak jest jakis sprawdzian to sie odrazu ucze

Dając zadanie które pomogą nam lepie zrozumieć temat

nw

Kartkóweczka i sprawdzianik

dają rady

dobrymi ocenami

stawiają dobre oceny

dobrą oceną

motywują

prace w grupach

motywuje mnie

dobre oceny

Poprzez dobre oceny

Lepsze i dodatkowe oceny.

w taki sposób że nauczyciele tym wiencej ocen i

muwiąc daj z siebie wszystko

nauczciele motywują mnie tak że mnie przekonują

rozmawiają z nami

rozmawiają z nami zachęcają do lepszej oceny na półrocze

Rozmawiają z mną

Rozawiajają z nami

rozmowa

rozmawiają

rozmawiamy

Rozmawiają z nami.

plusy

rozmawiają ze mną

Rozmawiają z nami



robią więcej kartkówek

Stosują nagrody za dobrą prace, a za złą na przykład minusy

stawiają plusy

Stawiają + lub - , pozwalają poprawiać słabo napisane testy

wpisując dobre oceny

Straszą że dostaniemy uwagi i jedynki

Wstawiają dobre oceny.

Dawają np. plusy lub minusy.

mówią żebym się uczyła

muwi zeby poprawjć ocene

pomagajom

dostajemy plusy

Robią kartkówki

dobrymi stopniami

wstawiają +

robią kartkówki i sprawdziany

mówiąc że mam słabe stopnie i nie będę mógł uprawiać sportu

Chwalą nas

Pochwałami, ocenami.

Pochwałami oraz ocenami

Dobrymi ocenami.

Stawiają dobre stopnie

.

fajną atmosferą na lekcjach oraz dobrymi ocenami

w sposób dobry

Podchodzą do mnie na lekcji i pytają się czy czegoś nie rozumie z tej lekcji

Ocenami

nie motywuja

pozwalają poprawić oceny

Żeby się uczyć

Pomagaiom



8. Czy jeśli czegoś nie rozumiesz lub „coś” jest dla Ciebie za trudne to
szukasz pomocy innych?
79 odpowiedzi

9. Kogo prosisz o pomoc w sytuacji opisanej w poprzednim pytaniu:
(Możesz zaznaczyć więcej odpowiedzi.)
79 odpowiedzi

10. Czy w Twojej szkole odbywają się zajęcia, które pomagają Ci, gdy masz
trudności w nauce?
79 odpowiedzi

Tak
Nie

8,9%

91,1%
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11. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?
79 odpowiedzi

12. Czy w szkole masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań?
79 odpowiedzi

Tak
Nie

94,9%

Tak
Nie

15,2%

84,8%

Tak



13. Czy rozmawiasz z nauczycielami/wychowawcą o swoich problemach
niezwiązanych z nauką?
79 odpowiedzi

14. Czy nauczyciele pomagają uczniom, gdy mają problemy?
79 odpowiedzi

15. W jaki sposób nauczyciele pomagają uczniom w rozwiązywaniu problemów?
79 odpowiedzi

Rozmową

rozmawiają

rozmowa

rozmawiają z nimi

Tak
Nie

68,4%

31,6%

Tak
Nie

98,7%



doradzają

Rozmawiają z nimi.

Tłumaczą ną

Rozmawiają

tłumaczą to czego się nie umie

Pomagają w zadaniu żeby go zrobić

tłumaczą albo mówią rodzicom

Pytają się co się stało

Rozmawiają i tłumaczą.

pomagają się uspokojć

tłumaczą nam jaki popełniliśmy błąd i pomagają mi

motywują

mówią co mają zrobić

rozmawiają z nimi aż uczniowie zrozumieją

dowiadują się o całej sprawie i ją rozwiązują

dzwonią do rodziców

Szukają winowanicy

pytają się w czym mamy problem a potem nam tłumaczą i w wtedy potra�my rozwiązać zadanie

rozmową

szukają winowajcy

w sposób porozmawiania z uczniem

Nie pomagają

nw

dają podpowiedzi

rozmawiają z nimi

wspierają nas

rozwiązują problemy

Rozmawiają z nimi

wyjaśniaja to wszystko

pomagają w depresji

wytłumaczają uczniom

wytłumaczają nam



mówią żeby się z nimi zadawać i mówić jak będą dokuczać

tłumaczą im zadanie lub co mają zrobić

wyjasiniają z nami

podpowiedzi

prubują wjaśnić problem

Rozmawiają

rozmawiają z uczniami

rozmawiają z nami

dzwonią po rodziców i sprawa się rozwiązuje

Pomagają i rozmawiają co robimy źle

Pomagają w tym co robimy żle

Wyjaśniają sprawę

Razem rozwiązujemy problem, lub wraz z rodzicami.

Pouczają złe osoby i wstawiają np. uwagi.

radzą im

stawi uwagi gdy trzeba

pytaiom o problem

wzywają rodziców

Rozmawiają z nami

muwjom co dobrze a co zlie

nie wiem

mówią jak temu zapobiec

rozmawiają ze mną i tłumacza mi moje błędy

Rozmawiają z uczniami

Rozmawiają z nami, udzielają rad.

Starają się rozwiązać ich problemy.

Nie wiem.

Rozmawiają ze sobą

rozmawiają z rodzicami lub pedagogiem

rozmawiają

gadając z nimi

Rozmawiając z nimi



tłumaczą dany temat

Tłumacząc


