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Как да създадем и използваме анкета за обратна връзка с помощта на u4ili6teto.bg?
U4ili6teto.bg дава възможност на учителите да осигуряват ефективен учебен процес с помощта на технологии, както и
достатъчно инструменти за получаване на обратна информация, свързана с качеството на тяхната работа, напредъка на
учениците и удовлетвореността им от обучението. Анкетата позволява на учителя да задава различни типове въпроси на
учениците и да получава резултатите поименно или анонимно, в случай че цели максимална точност и откровеност в
отговорите. Анкетата е инструмент, който може да се използва за анализ на информация, свързана с обучението по отделните
дисциплини, но намира приложение и в стимулиране на мисленето по избрани теми от учебния материал.

Как да създам Анкета в курса си?
Да припомним: Всеки учител може да добавя, редактира и изтрива с помощта на „магическия” бутон
.
Той обикновено е в зелен цвят и се намира в горната дясна част на страницата на всеки курс. За да създадете анкета в избрана
тема, натиснете „Добавяне на дейност или ресурс” и щракнете с мишката в радиобутончето пред дейност „Анкета с
множество въпроси”. В дясната част на страницата се появява контекстна помощ с полезна информация за ресурса или
учебната дейност, която е избрана.
Натиснете бутон „Добавяне”, за да се отвори страницата с настройки за анкетата.
Първо, въведете име на анкетата в поле (1) „Име”, а след това добавете описание. В поле (2) „Описание” запишете
инструкцията и целта на анкетата с кратко обръщение към учениците. Добре е да знаят защо искате тяхното мнение, за да
получите искрени отговори.
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Ако желаете да съберете обратна информация в определен срок, може да зададете период от време, в който да бъде
попълнена анкетата. В „Отмерване на време” (3), поставете отметки и изберете дата и час от падащите списъци. В примера е
зададен срок за попълване от 1 до 9 април. В случай, че създадете анкетата в началото на учебната година и решите тя да е
достъпна до края на обучението, премахнете отметките и полетата за дата и час ще се деактивират.
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Следваща стъпка при създаване на
анкетата за обратна връзка е задаване на
настройки, свързани с отговорите на
учениците. (4) Първо трябва да решите
дали анкетата ще се решава еднократно
или учениците ще могат да дават мнение
многократно,
месечно,
седмично,
ежедневно. Това разбира се зависи от вас
и целта на въпросите, на които искате
отговор.
В
примера
е
избрано
„Еднократно”. Следващата настройка
определя как да използвате отговорите
на учениците. (5) От „Формати на
отговарянето”
може
да
изберете
анонимно решаване или поименно. Тук
отново е важно каква е вашата цел.
Обикновено учениците се притесняват
да отговарят напълно откровено, когато
името им е записано до тяхното мнение.
Затова имате възможност да изберете
анонимно решаване и да ги уведомите в
инструкцията в началото на анкетата.
Препоръка: Когато не се досещате за
функцията на определена настройка,
използвайте въпросителния знак
след
наименованието й. (6) Щракнете с
мишката върху него, за да се отвори
прозорец с допълнителна помощ.
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(7) От „Опции за съдържание” може да използвате вече създадена анкета, ако има такава, или да създадете нова от нулата. В
примера няма други анкети, затова радиобутончето е маркирано по подразбиране само за създаване на нова анкета.
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Натиснете бутон „Запис и показване” в дъното на страницата, за да запазите направените настройки. На екрана ще се зареди
страница с инструкцията за попълване и възможност за добавяне на въпроси.

Линк за добавяне на
въпроси в анкетата

Щракнете с мишката върху
„Добави въпрос”, за да
създадете първия въпрос
във вашата анкета.

От падащия списък може да избирате от 10 различни типа въпроси. Най-често използваните въпроси в анкетите са „Radio
Buttons”, „Rate (scale 1..5)”, „Yes/No”, „Dropdown Box”, „Text Box”.
Изборът на подходящия тип въпрос зависи от формулировката на въпроса
и възможните отговори. Например, „Text Box” може да използвате, когато
желаете да получите мнение, коментар или препоръка от учениците в
свободен текст (учениците въвеждат текст от клавиатурата). Когато целта
на въпроса е учениците да изразят степен на удовлетвореност или съгласие,
подходящия избор е „Rate (scale 1..5”) – отговори, формулирани в 5степенна скала (например: 1 – изобщо не съм; 2 – по-скоро не съм
съгласен; 3 – колкото съм съгласен, толкова и не съм; 4 – по-скоро съм
съгласен; 5 – напълно съм съгласен).

Изберете подходящ тип въпрос от
списъка и натиснете бутон
„Добави избрания тип въпрос”
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За да добавите въпрос с избор на един отговор,
изберете „Radio Buttons” и въведете име на
въпроса. (1) Полето за име не се визуализира в
анкетата, то е важно само за вас. В примера е
използвано номериране.
(2) Анкетата може да съдържа въпроси, чиито
отговори не са задължителни за попълване.
Когато въвеждате въпроса, може да посочите
дали е задължителен отговора му от настройка
„Response is required”. Ако маркирате
радиобутона „Да” и ученикът не даде отговор,
ще се появи съобщение, което да го подсети да
направи своя избор.

1
2

3

(3) Настройката за подравняване ще разположи
въведените от вас отговори вертикално (един
под друг) или хоризонтално (един до друг).
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(4) Текста на въпроса въведете в текстовото
поле „Question Text”. С помощта на редактора
може да форматирате текста, да подчертаете,
оцветите в цвят, да добавите изображение и т.н.
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(5) В поле „Възможни отговори”, добавете
възможностите за избор една под друга и
натиснете бутон „Запис на промените”.
Добавете следващ въпрос, като изберете тип (в
примера „Rate (scale 1..5”)) от падащия списък
и натиснете бутон „Добави избрания тип
въпрос” (виж стр. 5).
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Въведете име и дали отговорът да бъде задължителен
за него, аналогично на първия въпрос.
В текстовото поле въведете и
пояснение на скалата за учениците

За този тип въпроси е важно да посочите степента на
скалата. По подразбиране е заложена от 1 до 5, но вие
може да я увеличите или намалите като въведете
стойност в поле „Nb of scale items”.
В текстовото поле копирайте или изпишете текста от
клавиатурата, като добавите пояснение на скалата за
учениците. Обикновено категорично положителните
твърдения се отбелязват с 5, а тези за несъгласие с 1
или 2.
Твърденията, за които се отнася скалата, въведете в
поле „Възможни отговори”.
След като приключите, запазете въпроса с бутон
„Запис на промените”.

Поставете всяко твърдение на нов
ред в поле „Възможни отговори”
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Създаването на въпроси „Yes/No” и „Text
Box” става по подобен начин.
Въпросите от първия тип изискват отговор
Да или Не. Тук е необходимо да въведете
само текста на въпроса, алтернативите за
избор се появяват автоматично.
Въпросите „Text Box” са подходящи за
коментари, препоръки и изразяване на
мнение в свободен текст.
Тези въпроси може да оставите за
попълване по желание на ученика (да
добави допълнителна информация само, ако

реши). Маркирайте „Не” под „Response is
required”.
Тук е необходимо да зададете дължина на
полето за въвеждане на коментар от „Input box
length” и максимално допустим брой символи за
въвеждане от „Max. text length”. Ако коментарът
трябва да бъде кратък (от няколко думи),
стойностите в полето не трябва да са много
големи. Експериментирайте, за да изберете
подходящите за случая. Въведете текст на
въпроса и запишете с бутон „Запис на
промените”.
Готовата анкета може да прегледате от страница
„Преглед”, в горната част на екрана.
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Въпрос от тип „Radio Buttons”

Въпрос от тип „Rate (scale 1..5)”

Въпрос от тип „Rate (scale 1..5)”

Въпрос от тип
„Yes/No”

Въпрос от тип „Text Box”
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Как да разгледам резултатите от попълнената анкета?
За да видите резултатите от попълнената анкета, щракнете с мишката върху името й от началната страница на вашия курс.
Ще се зареди инструкцията за попълване, а под нея линк за преглед.

Линк за преглед на отговорите
от анкетата след попълване

След като отворите страницата за преглед,
ще видите обобщена информация за
всеки въпрос в анкетата. (1) Освен това
може
да
разглеждате
детайлно
отговорите на всеки ученик от страница
„List of responses”.
(2) За да запазите отговорите на анкета
във
файл,
използвайте
страница
„Изтегляне в CSV формат”.

(3)
Страница
„Не-анкетирани”
ви
позволява да изпратите съобщение на
учениците, които още не са попълнили
вашата анкета, да ги подсетите да го
направят.
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Ако за вас е важно дали учениците учат с
удоволствие по вашия предмет, какво
мислят за начина, по който усвояват
знания и желаете да получите свежи идеи,
създайте
анкета
и
анализирайте
резултатите. Мнението на учениците може
да открие пред вас неподозирана
информация, да ви мотивира и вдъхнови.
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В следващия брой очаквайте:
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