
Stworzyliśmy ankietę o motywacji, którą wypełniali uczniowie po lekcji
przeprowadzonej przez szkolnego pedagoga. Oto wyniki ankiety:

Pytanie:
Co powoduje, że jesteś zainteresowany lekcją?
Najczęstsze odpowiedzi:
dodatki do lekcji, odejście od "normalności", krótkie i zwięzłe lekcje, gdy nauczyciel ciekawie
opowiada
Propozycje:
Uczniowie lubią, gdy na lekcjach jest ciekawie. Warto przedstawiać dany temat interesująco i
zwięźle, a następnie zrobić quiz lub grę sprawdzającą nowo zdobytą wiedzę.

Pytanie:
W jakich aktywnościach na lekcji lubisz uczestniczyć?
Najczęstsze odpowiedzi:
quizy, gry, eksperymenty, escape room, oglądanie filmu wprowadzającego do lekcji,
kalambury tematyczne
Propozycje:
Uczniowie lubią jak lekcje urozmaicone są różnymi grami. Warto wprowadzić jakieś rozrywki
do lekcji, ponieważ jest to mniej stresujące i monotonne niż odpowiedź ustna lub
wykonywanie kolejnych zadań. Uczniowie podczas gier nauczą się materiału i przy tym będą
się dobrze bawić.

Pytanie:
Co sprawia, że tracisz chęć do uczestniczenia w lekcji?
Najczęstsze odpowiedzi:
zbyt dużo materiału do nauki, nudne wykłady, długie notatki i lekcje
Propozycje:
Uczniowie nie lubią długich i nudnych lekcji. Warto na lekcjach przedstawiać krótko tematy, a
w notatkach zawierać tylko najważniejsze rzeczy. Nie warto wymagać wiedzy na temat
nieistotnych lub dodatkowych informacji.

Pytanie:
Co cię demotywuje?
Najczęstsze odpowiedzi:
duża ilość nauki; dużo pisania; słabe oceny; pesymiści, którzy ciągle powtarzają, że nie uda
mi się czegoś zrobić; krótki czas na wykonanie danego zadania
Propozycje:
Uczniów demotywuje dużo nauki i pisania oraz krótki czas na wykonanie różnych zadań,
więc warto dawać wystarczająco dużo czasu, gdy zadaje się jakiś projekt. Warto również
tworzyć krótkie notatki dla uczniów.

Pytanie:
Jak wyglądałaby Twoja wymarzona lekcja (taka na której nauczyłbyś się tego co jest
wymagane w podręczniku)?
Najczęstsze odpowiedzi:
uczymy się poprzez gry; dostajemy gotową notatkę i rozwiązujemy kilka zadań, a następnie
robimy quizy; każdy czyta wybrany przez nauczyciela fragment z podręcznika, a następnie
nauczyciel zadaje pytanie odnośnie danego fragmentu i uczniowie mogą odpowiadać i
dostawać za to plusy; lekcja gdzie nauczyłbym się potrzebnych rzeczy do życia
Propozycje:
Warto zrealizować pomysły uczniów na ich wymarzone lekcje.


