
6 отговора

Приемане на отговориРЕЗЮМЕ ОТДЕЛНО

Вашето име
6 отговора

Нина Цонева

Майя Радева

Каролина Иванова

Анелия Георгиева

Марина Йорданова

Цветомира Маринова Стефанова

Област на преподаване
6 отговора

Възраст на учениците, с които работите. Може да изберете повече от един
отговор.
6 отговора

Оценете ползата за вашата работа от участието Ви в проект "Our School,
Our Playground" досега.
6 отговора
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Езици

Обществени науки

Природни науки

Математика и
информационни технологии

Изкуство, спорт и технологии

Друго
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0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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7-10

11 - 14

15- 19

1 (16,7%)1 (16,7%)1 (16,7%)1 (16,7%)
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Оценете ефекта от прилагането на игри в педагогическата Ви работа.
6 отговора

Изразете с ваши думи ползите за учениците от прилагането на образователни
игри.
6 отговора

Игрите правят часовете по-динамични. Те обединяват участниците в тях в екип и провокират творческо и критическо
мислене.

активизиране на познавателната дейност; запаметяване на нови понятия

Ученето се превръща в удоволствие и забава. Учениците с повече затруднения също се включват и успяват да
компенсират поне част от пропуските си. Учениците се учат да спазват правила, да работят в екип, да комуникират
помежду си и да споделят и обменят информация.

Придобиване на знания и умения, развитие на творчество, развитие на комуникативни умения

Повишанаве активноста и мотивацияна на учениците в часовете.

По интересен и забавен начин може да се учи нов материал или да се преговори стари знания и понятия. Учениците с
лекота приемат въпросите и забвлявайки се те научават понятия и правила изучавани по ИТ.

Колко често използвате игрите в работата си?
6 отговора

Дайте пример за популярна сред вашите ученици игра с образователен
характер!
6 отговора

Игра със зар и пионки, на принципа на Не се сърди човече. Използвам я за заучаване на нова лексика,както и на
граматически правила.

Игри в платформата LearningApps.org, quizizz.com

Kahoot, Voki, board games - свързани с текущи теми от учебното съдържание

Бинго

Kahoot, Pivot, Voki

Любима на почти всички е състезанието с коне от платформата на LearningApps.org, а учениците от 5 клас харесаха и
играта на винила "Безопасно в Интернет"
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Веднъж седмично

Веднъж месечно

Често, но според
организацията на класа…

Периодично, за мотивиране
на учениците

Рядко, веднъж на няколко
месеца
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Ако използвате рядко игрите в педагогическата си практика, споделете
причините за колебанията си.
6 отговора

-

Игрите са подходящи за затвърждаване на знанията, за обогатяване и допълнителна информация. Не използвам
особено много игрови методи, когато преподавам нови знания, тъй като е необходимо повече състредоточаване и
индивидуално възприемане на информацията.

Отнемат време, но се старая да ги ползвам

Когато е необходимо използвам образователни игри в часовете.

Мисля, че ги използвам често, защото се интегрират много добре по предмета ми при ученици между 11-15 години.

Колко време Ви отнема подготовката на учебен час, в който ще използвате
образователна игра?
6 отговора

От 30 мин до 1 час.

2 -3

Зависи от играта и нейната същност, но най - малко 1 час, в най - добрия вариант.

Зависи от играта

зависи от играта, ресурси , които са необходими да се изработят.

1-2 часа, зависи колко въпроса приготвям.

Кои игри, споделени от учители от партньорските училища, сте използвали в
работата си?
6 отговора

Образователни игри на Kahoot.

игри вобразователни платформи като LearningApps.org, quizizz.com

Опитвам се да прилагам игрите преработени през моята собствена призма.

Matching Activity, What Am I, Bingo

Kahoot, Pivot, Voki

www.plickers.com, learningapps.org

Колко часа лично време на месец сте посветили на проектните дейности
от началото на учебната година?
6 отговора

Избройте дейности, за които сте използвали посочените часове.
6 отговора

Игри с ученици, срещи с колеги, споделяне на добри практики.

Изработване на игри, организиране на дейности за "Дни на Еразъм+" в училище; споделяне на ресурси и др.

Търся информация, интересни картинки и теми свързани с децата, съставям интересни въпроси, проигравам играта,
търся допълнително мнение. Съставях игри свързани с началото на учебната година, Деня на благодарността, Коледа.

Подготовка на материали за игрите

- изработване на видео за разпространени игри в миналото; 
- съставяне на тест Kahoot.

1-3
4-6
7-10
повече от 10
Не съм използвал/а лично време

16,7%

33,3%

16,7%

33,3%
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Предимно за подготовка на игри, както и за отбелязване на деня на Еразъм+
Анкета за учители - участници в дейности от Проект "Our Scho ИЗПРАЩАНЕ

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 6

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=bg&continue=https://docs.google.com/forms/d/1vnpgQkNQjhi9s23PGsLQ59uZK3NJmMzxwedEySMhCPQ/edit%3Fusp%3Ddrive_web

