Natalia Boszczyk

ANKIETA PODSUMOWUJĄCA ROK NASZEJ WSPÓŁPRACY
Za nami rok pracy - proszę Cię o podsumowanie. Po co? Mam nadzieję, że
dzięki temu w przyszłym roku będzie się nam pracowało jeszcze lepiej. Na
odpowiedzi możesz też wykorzystać dodatkowe kartki😊

 Na początek rozgrzewka: jak myślisz, po co uczysz się takiego przedmiotu
jak język polski? Odpowiedz szczerze:

 Co może mieć wpływ Twoje osiągnięcia z języka polskiego? Wymień trzy
ważne czynniki:

SPÓJRZMY W PRZESZŁOŚĆ
 Spójrz wstecz i gruntownie skrytykuj swojego polonistę. Napisz, co
najbardziej Ci przeszkadzało, czego u mnie nie znosisz, nad czym muszę
popracować. Proszę – bądź szczery/-a, ale taktowny/-a.

 Czas na pozytywy: co robię dobrze, co lubisz w lekcjach języka
polskiego, co mam kontynuować?

 A Twoi koledzy/koleżanki? Co najbardziej podobało Ci się we
współpracy z nimi podczas naszych zajęć?
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 Zajrzyj teraz do zeszytu lub podręcznika z ostatniego roku: który z
tematów pozostanie w Twojej pamięci i dlaczego?

 Jak oceniasz efekty naszej wspólnej pracy? Wymień pięć rzeczy, których
się nauczyłaś/-łeś dzięki moim zajęciom:

WYBIEGNIJMY W PRZYSZŁOŚĆ
 Jakie trzy cechy powinien mieć, według Ciebie, wzorowy polonista?

 Czas na refleksję: co musiałoby się stać, żebyś był/-a bardziej
zadowolony/-a z zajęć – co musiałoby się zmienić z mojej strony, z Twojej
strony albo jak musiałyby zmienić się inne warunki…

 Co oceniasz jako wyjątkowo trudne? Nad jakimi zagadnieniami musimy
jeszcze popracować w przyszłym roku?

 Jak najlepiej Ci się pracuje? W grupach, indywidualnie? Jakie metody
mam stosować częściej? Może chcesz coś zaproponować?

 Czas na plany dotyczące przyszłego roku… Co najlepiej motywuje Cię
do pracy (do przychodzenia na zajęcia, do odrabiania zadań
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domowych, pisania prac, systematycznej nauki…)?

 Zaproponuj lektury, teksty, filmy, utwory – do przerabiania w przyszłym
roku; napisz też, dlaczego chcesz o tym rozmawiać podczas zajęć:

 Na zakończenie proszę Cię o dokończenie poniższych zdań:
✓ Po tym roku nauki języka polskiego bardziej doceniam........................

✓ Na przyszły rok obiecuję sobie, że.............................................................

✓ Nabrałem/-am wprawy w…………………………………………………….

✓ Chciałabym/-ałbym, żeby pojawiło się więcej.....................................

 Jeśli masz ochotę, napisz krótki list do Twojego polonisty!:)

Twoje imię i nazwisko:

Dziękuję Ci za poświęcony czas!
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