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Innowacja pedagogiczna "Matematyczne modelowanie rzeczywistości" - zatytułowana
"Myszka miki gra w guziki, a Ty?, czyli jak spędzam czas wolny.", to propozycja
rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, wyjścia naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a tym
samym wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Uczniowie podczas tych zajęć:

• zbierali dane i dokonywali ich analizy oraz przedstawiali  w różnych formach graficznych
• zdobywali umiejętności dostrzegania związków między matematyką a otaczającym światem
• uczyli się podejmowania decyzji grupowych, szukania kompromisów oraz dyskutowania
• sporządzali w oparciu o program komputerowy diagramy procentowe
• formułowali właściwe wnioski



Ankieta miała tytuł: Jak spędzasz czas wolny?

 W ankiecie wzięło udział 100 losowo wybranych uczniów.

 Podstawowym celem badań było prześledzenie i ustalenie, jak młodzież lubi spędzać czas
wolny? 

 Ankieta obejmowała 8 pytań.

 



Większość uczniów, którzy wypełnili ankietę to dziewczynki-57%, natomiast 42%
stanowią chłopcy.



Ankietowani głównie mieszkają na terenie miasta Żor, tylko jedna osoba mieszka poza
naszym miastem.



Na pytanie 3: "W jaki sposób najczęściej spędzasz wolny czas?", większość uczniów
odpowiedziało, że w tym czasie spotyka się z przyjaciółmi - 78%, natomiast 70%
przegląda internet, 50% słucha muzyki, 18% ogląda telewizje, a 14% czyta książki, 26%
uczy się, zaś 29% badanych wybrało opcję - inne.



Wyniki ankiety wskazały, że na pytanie 4: "Jaką ilością czasu przeciętnie
dysponujesz w ciągu dnia?", największy procent badanych, bo aż 39%  wskazało
odpowiedź - 4h. 34% respondentów zaznaczyło odpowiedź - 2h. Jedenaście osób
przyznało, że ma aż 6 godzin czasu wolnego, a 16 badanych ma go jeszcze więcej.



W ramach swojego wolnego czasu na zajęcia oferowane przez szkołę uczęszcza 20%
uczniów, 24% ankietowanych bierze udział w zajęciach organizowanych przez inne
instytucje. 19% uczniów uczestniczy w zajęciach związanych z hobby, natomiast 37%
nigdzie nie uczęszcza.

Pytanie 5: Czy w ramach swojego czasu wolnego chodzisz na zajęcia dodatkowe?



Ponad połowa badanych najchętniej spędzają czas wolny z przyjaciółmi - aż 60 osób.
Odpowiedź "z rodziną" wskazało 39 ankietowanych. Natomiast niewielka grupa osób
spędza czas wolny samotnie - 18 dzieci.

Pytanie 6: Z kim najchętniej spędzasz czas wolny?



Pytanie 7: Czy według Twojej oceny dysponujesz wystarczającą ilość czasu wolnego?

54 ankietowanych odpowiedziało, że mają zbyt mało czasu wolnego. Natomiast mniej niż
połowa zdeklarowała, że ilość wolnego czasu jest wystarczająca.



Ponad połowa ankietowanych zdeklarowała, że spędza od 2 do 3h na świeżym powietrzu.
32% ankietowanych spędza powyżej 4 godzin poza budynkiem, natomiast tylko 16%
spędza od pół godziny do godziny na podwórku.

Pytanie 8: Ile czasu dziennie przebywasz na świeżym powietrzu?



Zajęcia rozpoczęły się na początku roku szkolnego i wzięło w nich udział 6 uczniów z klasy
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