Ankieta dotycząca lekcji online na żywo
organizowanych przez Powtórkę z biologii
Ankieta odbyła się podczas lekcji online w dniach 25 i 26 września 2018 roku.
Wzięło w niej udział łącznie 64 osób.

Wyniki:

1.Czego oczekujesz od moichCzego
zajęć?oczekujesz
Wybierz maksymalnie
3 odpowiedzi.
od moich zajęć?
(wyniki podane
w procentach)
(wyniki
podawane
w %)

dodatkowych materiałow do nauki (np. karty pracy, notatki. ...)
porad jak skutecznie się uczyć
motywacji do nauki
wskazówek jak rozwiązywać zadania maturalne
wytłumaczenia zagadnień od podstaw
gruntownego powtórzenia materiału przed maturą
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2. Co najbardziej podoba Ci się w prowadzonych przeze mnie zajęciach online?
(pisownia oryginalna)
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że jest online i można się spytać o wszystko
Miła atmosfera, efektywna nauka
podejście, obrazowy sposób tłumaczenia, możliwość uzyskania szybkiej wyczerpującej odpowiedzi na dany
temat :)
Materiały dodatkowe
atmosfera, tłumaczenie
Atmosfera, prezentacje, testy sprawdzające, dużo materiałów, filmiki :)
duża ilość zadań, tłumaczenie w sposób przystępny i klarowny miła atmosfera
Wszystko jest tłumaczone zrozumiale przy pomocy klarownych prezentacji, które ułatwiają mi zrozumienie
danego tematu. Testy interaktywne motywują do tego, żeby wszystkiegosłuchać bardzo uważnie i skupiać
się na zajęciach.
Będąc na tzw “gapyear” lekcje on-line zastepują mi zajęcia w szkole
Wieczny uśmiech który motywuje do pracy, dobrze wytłumaczone zagadnienia
Zaangażowanie w tłumaczeniu zagadnień, ciepła i bezstresowa atmosfera :D
Animacje które zostają przyłączone do prezentacji , notatki które są swoistym podsumowaniem każdych
zajęć oraz możliwość zadawania pytań gdy czegoś nie rozumiemy.
Że możemy zadawać pytania i na każde dostaniemy odpowiedź
Kompleksowe powtórzenie materiału do matury
Prezentacje, dodatkowe materiały. Dużo tłumaczenia do schematów.
tak,bardzo
Usystematyzowanie wiedzy
Możliwość zadawania pytań i świetna forma prowadzenia zajęć - możliwość zobaczenia prezentacji na
żywo i otrzymanie dodatkowych materiałów po zajęciach.
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dają motywację do powtórek
Filmiki które łatwo zrozumieć Krótkie a zarazem dostarczające dużo informacji notatki
Tłumaczenie w bardzo fajny sposób oraz bardzo przyjemna atmosfera :)
Bardzo interesująco Pani opowiada i tłumaczy tematy, które w trakcie roku szkolnego były trudne.
kolorowe obrazki, rozwiązywanie zadań
jasne i czytelne schematy, trafne porównania,
Pani otwartość oraz to że gdy tylko mamy jakieś pytania to zawsze Pani na nie odpowiada. Bardzo przyjemna atmosfera na zajęciach
zajęcia jako całość, ciekawe schematy
Super notatki przed lekcją, świetne prezentacje, wiedza przekazana w prostu sposób
Cena jest bardzo adekwatna do tego co otrzymujemy na zajęciach, prowadzi Pani je konketnie i czytyelnie.
Nie czuć stresu związanego z nauką, wszystko jest przyjemne i wiedza jest super przekazana
Szczegółowe omówienie tematów, pokazanie jak poprawnie udzielać odpowiedzi na maturze i świetna
atmosfera :)
Pozytywne podejście do zajęć prowadzącego :) Bardzo dobrze przygotowane prezentacje oraz ich szczegółowe omówienie
Wszystkie animacje, filmiki I zaangazowanie w przekazaniu wiedzy :-)
Tłumaczenie wszystkiego od a do z w bardzo przystępny sposób
Dobrze wytłumaczony materiał od podstaw, miła atmosfera, analizowanie zadań maturalnych i czego
chcieć więcej :)
Jasne i klarowne wytłumaczenie wszystkich zagadnień oraz cena zajęć, gdyż zwykłe korepetycje są drogie.
Możliwość zadawnia pytań oraz to, że pomaga Pani w prawdiłowym udzielaniu odpowiedzi na zadania
maturalne podkreslając czego ewntualnie egazminator mógłby nie zaliczyc
super obrazki (ilustracje) i tłumaczenia do nich nawiązujące
Mogę wybrać termin i miejsce spotkania. Jeśli mam z czymś problem, mogę pytać i zawsze otrzymam odpowiedź!
1. Prosty sposób przekazywania informacji! 2. UŚMIECH :))) (aż miło przyjść dla samego porawienia humoru) 3. Proste wskazówki do rozwiązywania zadań.
Nastawienie Pani Ani do przekazywania wiedzy ;) od razu dostaje się kopa motywacji, by przyswoić te
trudne zagadnienia!
Jasny sposób przekazywania informacji, tłumaczenie od ogółu do szczegółu, aktywna nauka poprzez testy
interaktywne, rozwiązywanie zadań maturalnych i możliwość zadawania pytań,
Wszystkie zagadnienia są wytłumaczone w łatwy do zapamiętania sposób.
Dokładne i rzetelne tłumaczenie materiału zgodnie z podstawą programową. Zagadnienia tłumaczone w
bardzo zrozumiały sposób przy pomocy ciekawych schematów i filmików, a także test interaktywny jako
przerywnik podczas dużej ilości wiedzy i zagadnień.
entuzjazm, z jakim pani prowadzi zajęcia, systematyczność, odpowiedź na każde pytanie, różnorodność
sposobów, tj. prezentacja, zadania, filmiki, testy
testy, mozliwosc zadawania pytan, notatki w pdf, prezentacje i materialy dodatkowe
Rozwiązywanie zadań i forma elektroniczna
luźna atmosfera, profosjonalizm, udostępniane prezentacje, zagadnienia przedstawione w jasny sposób
Zwięzłe ale dokładne wytłumaczenie zagadnień, wspólne rozwiązywanie zadań maturalnych i wskazówki
jak poprawnie udzielać odpowiedzi, motywacja do nauki
Zawsze można zadać pytanie, jeśli się czegoś nie rozumie/nie pamięta, a Pani zawse wszystko od podstaw
wytłumaczy.

3. Co według Ciebie mogłabym wprowadzić / zmienić aby udoskonalić moje zajęcia?
(pisownia oryginalna)

Przy tym pytaniu 23 osób nie udzieliło odpowiedzi.
•
•
•
•
•
•

duuużo testów ^^
Nic, wszytsko jest dobrze
Powtórka zagadnień od podstaw
Jak dla mnie jest super :)
Szczerze mówiąc, nic nie przychodzi mi do głowy. Zajęcia bardzo mi się podobają :)
Mówić trochę wolniej, bo czasami trudno nadążyć:)
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Podpowiedzi jakie zbiory warto przerobić
testy powtórkowe z poprzednich lekcji, 10pytan na wstępie :) wiecej zadań maturalnych
Wprowadzić rozwiązywanie większej ilości zadań maturalnych.
myślę, że warto skupić się na kondensacji infromacji które mają być przekazane ;) aby proces dochodzenia do ‘’prawdy
biologicznej’’ był jak najbardziej klarowny
Dodatkowe notatki, podsumowanie lekcji do wydrukowania
Brak zastrzeżeń.
wiecej notatek i kart pracy
Mówić odrobinkę wolniej ;)
Uważam, że nie trzeba nic zmieniać. Podoba mi się obecna forma.
trudno powiedzieć
Co do prowadzenia zajęć nic nie zarzuciłabym, ale zmieniłabym godzinę, bo to ostatnią to usypiam przed komputerem
:(((((
wolniej mówić,
Nic, jest superr
Link do drowboxa na początku zajęć
lekcje są monotonne, sucha wiedza przepisana z podręcznika
za dod. opłatą sobotnie zajęcia z tematów z danego tygodnia, ale sama analiza zadań mauralnych
Udostępniać prezentacje przed i na zajęciach robić głównie zadania
może więcej porad na temat matury? chodzi o “wstzrelenie się w klucz” oraz czytanie ze zrozumieniem polecen :)
Jak dla mnie nie trzeba nic zmieniać - jest super! :)
Jest świetnie :D
Szczegolowiej tlumaczyc bardziej skomplikowane zagadnienia ( dla osób ktore ucza sie od poczatku)
Aktualnie nie wiem, bo do tej pory wszystkie zajęcia mi się podobały i wreszcie zrozumiałam tematy których nikt nie
umiał mi wyjaśnić (np. podziały komórkowe czy metabolizm) a mam za sobą już nie jedne korepetycje
Jakby była możliwość to więcej jakiś dodatkowych pomocy w postaci notatek, zadań domowych, ale to tylko taki dodatek :)
Zajęcia są super.
jeśli to możliwe to pokazanie kilku rodzaju odpowiedzi otwartych
więcej zadanek, żebyśmy mogli to sobie może bardziej wytłumaczyć, dłuższe lekcjie tak na spokojnie
Nie wiem, czy jest jeszcze coś takiego :)
Być może ciekawym byłoby wprowadzenie dodatkowego terminu w tygodniu (np w ramach dodatkowego abonamentu) na samo rozwiązywanie zadań maturalnych :))
Jestem drugoklasistką, więc o niektórych zagadnieniach dowiaduję sie po raz pierwszy, więc trudno mi jest je od razu
zrozumieć, dlatego super byłyby jeszcze dokładniejsze wyjaśnienia, ale z drugiej strony rozumiem, że oglądają to
głównie maturzyści, którzy tego nie wymagają
Nic, wszystko jest super
Wszystko jest OK. Jak mówi Pani Ania przy zadaniach: “Nic dodać, nic ująć” ;)
Notatki dołączane systematycznie do każdych zajęć, aby można było w pełni skupić się na tłumaczonych i przedstawianych przez Panią Anię treściach.
Zdążyć przerobić cały materiał rozszerzenia :D
wysylanie prezentacji notatek i zadan domowych na maila
Można zrobic interaktywny zbior zadań, mogłaby pani dać link do sowjej strony, np na dysku google gdze wrzucałaby
pani zadania i matury i odpowiedzi do nich z omówieniem
wszystko mi się podoba
Trochę więcej zadań maturalnych rozwiązywanych na zajęciach
poprawić jakość filmików w prezentacji
Tłumaczyć trochę wolniej.
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4. Z czym masz największy problem podczas rozwiązywania zadań maturalnych?
Z czym masz największy problem podczas
Wybierz maksymalnie 2 odpowiedzi.
rozwiązywania zadań maturalnych?
(wyniki podane w procentach)
(wyniki podawane w %)
z zadaniami rachunkowymi
formułowaniem wniosków, hipotez,…
formułowaniem zwięzłych i logicznych…
formułowaniem odpowiedzi pod konkretny…
analizą tekstu / schematu źródłowego
czytaniem ze zrozumieniem poleceń
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5. Czy poleciłbyś / poleciłabyś
moje zajęcia
online innym
się
Czy poleciłbyś
/ poleciłabyś
mojeosobom
zajęciaprzygotowującym
online
do matury?
innym osobom przygotowującym
się do matury?
(wyniki podane w procentach)

(wyniki podawane w %)
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6. Twoje uwagi, spostrzeżenia na temat zajęć online którymi chcesz się ze mną podzielić :)
(pisownia oryginalna)
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•

jest supi!
To zdecydowanie najciekawsze lekcje biologii jakie miałam w życiu :)
Nie mam żadnych uwag.
Zajęcia są rewelacyjne, widać włożone serce <3
Nie mam żadnych uwag.
Jestem bardzo zadowolona z zajęć.
Brak uwag.
Dziękuję :)
wszystko okej,
JEST EXTRAA
Zadania są idealne
Obie Panie Anie mają bardzo przyjemny głos, który pozwala się skupić na materiale :)
Zajęcia są świetnie prowadzone, Pani Ania pozwoliła mi zrozumieć wiele instotnych zagadnień.
O wiele lepszy i przyjemniejszy sposób nauki i powtórki do matury niż siedzenie godzinami
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Myślę, że warto osobom, które wykupują abonament lub jedne zajęcia dodawać do zakładek z lekcją (lub wysyłać na
maile) materiały udostępnione przez prowadzącego. Tym bardziej jeśli kogoś nie było na zajęciach a ma dostęp tylko
do nagranej lekcji.
Zajecia sa swietnie prowadzone kolejnych etap
Niech dalej będzie tak dobrze jak do tej pory
Jestem bardzo zadowolona z Pani zajęć i cieszę się, że trafiłam na tak dobre i wiarygodne źródło informacji! <3
Pani prowadzi super zajęcia, tylko szkoda że czasami wszystko tak szybko idzie i czas mija
Bardzo dobrym pomysłem była zmiana sposobu wykupowania zajęć przez wtyczkę WooCommerce i bezpośrednio po
dokonaniu płatności przesyłaniu zaproszenia! Czasem stronka Powtórki się zwiesza i nie wyświetlają się pewne treści.
Ostatnim razem, gdy wykupowałem zajęcia po przejściu z koszyka cała strona była usiana grafikami symbolu sposobu
płatności
Wszystko jest w jak najlepszym porządku, proszę robić to co Pani robi, bo robi Pani dobrą robotę Pozdrawiam ciepło
:))
Są na prawdę super i bardzo się cieszę, że się o nich w odpowiednim czasie dowiedziałam ;)
Krótko - świetny nauczyciel i super przekaz ;)
zaufanie do sposobu nauczania :)
szkoda ze taka pozna godzina :p
Bardzo mi się podoba, choć jest to mój pierwszy raz

Dziękuję ankietowanym za zaangażowanie i poświęcony czas.
Te odpowiedzi są dla mnie bardzo ważne, dlatego wszystkie sugestię postaram się
wcielić w życie już na najbliższych lekcjach online.
Pozdrawiam, Ania Gajos

Jeśli jesteś zainteresowany lekcjami online na żywo
to kliknij w jeden z linków poniżej:
• Najbliższe zajęcia
• Abonament Biologia
Abonament BiolChem
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