
ESF Evaluace pro tvůrce
Jste přihlášeni jako Martin Kovář (Odhlásit se)

Rozcestník Další studijní materiály

Titulní stránka ► Moje kurzy ► ESF - MAT a IKT interaktivně ► ESF Evaluace ► Téma 1 ► Evaluační dotazník pro tvůrce ► Analýza

Evalua ční dotazník pro tv ůrce

Odevzdané odpov ědi: 4
Otázky: 20

1. (1) Měli jste n ějaké problémy p ři tvorb ě materiál ů v moodle kurzu?

-  ne:   1 (25,00 %)

-  ano:   3 (75,00 %)

2. (2) Měli jste n ějaké problémy p ři tvorb ě sešit ů pro interaktivní tabuli?

-  ne:   1 (25,00 %)

-  ano:   3 (75,00 %)

3. () Jaké problémy jste m ěli s tvorbou materiál ů v moodle?

-  Nešly vložit velkokapacitní materiály

-  Nešly vložit některé materiály (velkokapacitní)

-  Problémy s vložením některých materiálů, zejména velkokapacitních

4. () Jaké problémy jste m ěli s tvorbou sešit ů pro interaktivní tabuli?

-  Docházelo ke ztrátám určitých stránek, zejména při psaní rovnic nastávala
"patova" situace, vše zamrzlo, stránky se ztratily a nešly obnovit, musel
nastat restart.

-  Ztrácely se uložené stránky, často zamrzl program, zvlášť při psaní rovnic.

-  Ztráta již vytvořených stránek v uložených sešitů
často zamrzl program při psaní rovnic, došlo ke ztrátě vytvořených rovnic

5. () Napište, co se vám p ři ov ěřování líbilo nejvíc.

-  Grafika, možnost využít interaktivní prvky, úspora času při některých
tématech (připravené grafy a pod.)

-  Grafika v geometrii, vektorové matematice a využití grafů.

-  To nadšení žáků ...

-  grafické zobrazení pro geometrii
skvělé využití pro grafy,stereometrie

6. () Co vás p ři ověřování zaujalo pop ř. překvapilo?

-  vše bylo v souladu s očekáváním až na práci v Moodlu, kdy žáci reagovali
negativně, že je to "komplikované"

-  prvotní nadšení žáku s interaktivní tabulí

-  nic

-  Nic

7. () Napište, co se vám naopak nelíbilo.

-  zejména v sešitech se nezobrazuje zlomková čára; poměrně velká práce při
tvorbě materiálů nebyla vyvážená nadšením studentů při práci s Moodlem
resp. sešitem
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-  Nic

-  Docházelo ke kolizím při testování - program přestal reagovat,
zamrzával počítač
nezobrazovaly se zlomkové čáry a špatné zobrazování textu
Kontejnery nefungovaly vždy, jak měly

-  Studenti nebyli tak nadšení, jak jsem očekávala.
Program někdy nereagoval, špatné zobrazení zlomků, špatné zobrazování
textů, kontejnery nefungovaly pokaždé.

8. () V čem projekt splnil vaše o čekávání?

-  Zpřehlednění zápisů teorie ve vyučování

-  Dostupné materiály pro žáky i z domu

-  učivo je schematicky připravené k využívání v hodinách i domácí přípravě

-  zpřehlednění zápisu teorie v matematice a informatice
lepší orientace v hodinách pro žáky, učitel nemusí definice vypisovat a
desetkrát opakovat

9. () V čem projekt naopak nesplnil vaše o čekávání?

-  časově náročnější než práce bez tabule
bylo zapotřebí více času na přípravu
čekala jsem lepší využití pro matematiku - rovnice
pro praktické využití informatiky je to náročné a pro žáky hůře pochopitelné,
žáci upřednostňovaly spíše názornou výuku

-  Časově náročnější než práce bez tabule.

-  lepší využívání ze strany studentů, časová náročnost a některá témata jde
lépe vysvětlit klasicky na tabuli

-  Nic

10. () Co by se dalo ješt ě vylepšit? (nepovinná odpov ěď)

-  každopádně program na úpravu rovnic

-  technické vybavení, počítače byly pomalé
vylepšit Inspire, který se tváří jako grafický program
plocha pro zobrazování interaktivní tabule je v matematice nedostačující

-  Nic

-  Vylepšit program, ať je vhodnější pro matematiku - rovnice.
Plocha interaktivní tabule je malá.

11. () Ve kterých tématech vidíte nejv ětší p řínos pro výuku díky vytvo řeným
elektronickým materiál ům?

-  množinové pojmy, stereometrie, teoretický úvod do informatiky, grafy a
vlastnosti funkcí, algoritmy

-  Teorie. Praktická práce s počítačem se výukovými materiály nahradit nedá.

-  Konstrukční geometrie, zobrazení, vektorová geometrie, grafy a vlastnosti
funkcí.

-  funkce, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika,
finanční matematika

12. () A ve kterých tématech vidíte naopak nejmenší  přínos pro výuky?

-  číselné výrazy, rovnice

-  Praktická práce - výukovými materiály se nahradit nedá.

-  Výrazy, rovnice, další výpočty.

-  pro výrazy a rovnice a další výpočty je nevhodné a nedostačující

13. () Pro kterou formu studia je tento zp ůsob výuky nejvíce vhodný?
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(možnost více odpov ědí)

-  učební
obory:

  1 (25,00 %)

-  studijní
obory:

  2 (50,00 %)

-  nástavbové
studium
(denní):

  3 (75,00 %)

-  konzultace v
dálkové
nástavbě:

 4 (100,00 %)

-  předmaturitní
semináře:

  2 (50,00 %)

-  samostudium
žáků:

  3 (75,00 %)

14. () Jak často využívali studenti elektronické komunikace s vá mi?

-  vůbec ne:   2 (50,00 %)

-  sem tam:   2 (50,00 %)

-  docela často:   0

-  skoro pořád:   0

15. () Myslíte si, že je ov ěřování znalostí pomocí test ů v moodle objektivní?

-  ano:   1 (25,00 %)

-  ne:   3 (75,00 %)

16. () Který zp ůsob výuky se vám jeví jako nejp řínosn ější

-  1 - interaktivní sešity:   0

-  2 - materiály v moodle kurzu:   0

-  3 - klasický výklad učitele:   1 (25,00 %)

-  4 - samostudium žáka:   0

-  kombinace 1 a 2:   0

-  kombinace 1, 2 a 3:   1 (25,00 %)

-  kombinace 1, 2 a 4:   1 (25,00 %)

-  kombinace všeho:   1 (25,00 %)

17. () Jaký máte názor na technické vybavení u čeben (interaktivní tabule,
počítače, internet, wi-fi, ...) (nepovinná odpov ěď)

-  vyhovující

-  OK.

-  pomalý start počítačů, ne v každé hodině máme interaktivní tabuli

-  Vyhovující

18. () V čem bychom podle vás m ěli vylepšit technické vybavení u čeben?
(nepovinná odpov ěď)

-  Univerzální klíč do učeben

-  uvítala bych rychlejší a spolehlivější počítače
a stabilnější upevnění projetorů
univerzální klíč nebo na chip do učeben pro kantory, ztráta času při
vyzvedávání klíče v kanceláři

-  Posílit signál wi-fi
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-  

19. () Chcete v budoucnu využívat v hodinách "hlasov ací zařízení"?

-  ano:   1 (25,00 %)

-  ne:   2 (50,00 %)

-  ještě nevím:   1 (25,00 %)

20. () Myslíte, že by bylo vhodné vybavit n ěkterou u čebnu tablety pro žáky?

-  ano:   1 (25,00 %)

-  ne:   1 (25,00 %)

-  nevím:   2 (50,00 %)
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