Skoč do života – spätná väzba

Ďakujeme, že ste využili jednu z aktivít projektu „Skoč do života“. Dúfame, že bola pre Vašich žiakov zaujímavá a prínosná. Chceli by sme Vás poprosiť o spätnú väzbu - umožní nám túto aktivitu do budúcna vylepšiť, prípadne prispôsobiť informácie v časti pre učiteľov (vek detí, predmety, trvanie aktivít...). Ďakujeme Vám!


Názov webquestu:    DOM A BÝVANIE- Ako budú vyzerať domy v budúcnosti?

Predmet: Mediálna výchova			Trieda : 5.S


Prosíme Vás, oznámkujte ako v škole (1 – najlepšie, 5 – najhoršie), prípadne dopíšte komentár:

1) Boli inštrukcie k jednotlivým aktivitám zrozumiteľné?

1		2		3		4		5
 
Inštrukcie boli zrozumiteľné. Hoci tu bola uvedená hra, ktorá mala anglické znenie, bol poskytnutý preklad do slovenčiny. Bolo to pozitívne, pretože žiaci sa mohli naučiť aj niečo nové, novú slovnú zásobu. 

2) Boli poskytnuté zdroje (linky, články, dotazníky, pracovné listy…) relevantné?

1		2		3		4		5
 
Boli úplne v poriadku. Zamerané na rôzne sféry života a navyše pre žiakov boli veľmi zaujímavé.


3) Zapájali sa žiaci?

1		2		3		4		5
 
Áno, boli veľmi aktívny. Každý z nich má totiž svoj sen do budúcna, ako by mal vyzerať jeho vlastný dom snov, v ktorom chce žiť. Zvolená téma je veľmi zaujímavá, každý zo žiakov vedel povedať konkrétny primeraný zážitok zo svojho života. 
Navyše, čo bolo veľkým pozitívom, pojem ekodom žiakom nebol vôbec cudzí. 

4) Boli dosiahnuté ciele?

1		2		3		4		5
 Cieľom webquestu bolo, aby žiaci porozumeli, čo je výhodou moderných ekodomov, ako chrániť životné prostredie. Toto všetko žiaci poznali a pomocou diskusie sa tieto ich poznatky aj prehĺbili. Žiaci s radosťou kreslili aj svoj dom snov.








5) Boli aktivity vhodné pre odporúčanú vekovú skupinu?

1		2		3		4		5
 
Webquest bol odporúčaný pre vekovú skupinu 10-14 rokov. My sme konkrétne aktivity aplikovali u šiestakov, ktorí majú 12 rokov a úlohy zvládli bez problémov. Hodnotím ich teda ako vekovo prijateľné. 

6) Boli aktivity využiteľné pre odporúčané predmety?

1		2		3		4		5
 
Odporúčané predmety sú úplne v poriadku. Nám sa podarilo aktivity využiť aj na hodine mediálnej výchovy, kde taktiež pracujeme s počítačmi a rôznymi druhmi ankiet a rozhovorov. 

7) Boli jednotlivé aktivity dobre časovo dimenzované?

1		2		3		4		5
 
Uvedený čas bol postačujúci. Poskytnutý bol dostatočný čas na vypracovanie jednotlivých úloh a aj na následnú diskusiu. Piataci však veľmi radi kreslia, dali si záležať na svojich domoch snov, takže tvorbe nákresov sme venovali trošku viac času, ako bolo uvedené.

8) Boli aktivity „zo života“?

1		2		3		4		5
 
Áno, vystihovali každodennú realitu. Ekodomy a moderné domy sú totižto bežnou súčasťou terajšieho života spolu s otázkou Kde bývať? 
Ak sa snažíme s ochranu životného prostredia je teda dobré, že žiaci sú informovaní o rôznych možnostiach ako stavať práve ekologicky. . 

Akýkoľvek komentár k webquestu alebo projektu Skoč do života:

Celkovo celý tento webquest hodnotím na výbornú. Bol spríjemnením hodiny a žiakov bavil, pričom sa dozvedeli aj niečo nové z moderného života ako sú ekodomy a moderné nízkonákladové domy. 



Ešte raz ďakujeme za Váš záujem a čas!


