AnswerGarden
Doel

Voorkennis activeren, Meningen peilen

Korte beschrijving

Dit is een tool waarmee je via een brainstorm een eenvoudige
woordwolk kunt maken.

Fase van
ervaringsleren

Reflecteren

Didactiek

 Tijdens de terugblik op de vorige les of bij de introductie
van de nieuwe les
 Tijdens de les een brainstormvraag stellen

Soort werkvorm

Discussievorm, Werkopdracht

Gebruikte intelligenties

Verbaal Linguïstisch, Visueel Ruimtelijk

Website

http://www.answergarden.ch/

Materiaal

Docent: Computer, admin wachtwoord bij AnswerGarden
Studenten: Eigen device met internet (BYOD) bij voorkeur met
de app AnswerGarden (alleen voor Ipad)

Voorbereidingstijd

5 min

Uitvoeringstijd

5 – 15 min. voor het invoeren van de woorden en de reacties
daarop

Aantal studenten

1 - 2 per device om woorden in te typen, onbeperkt aantal
studenten

Moeilijkheidsgraad

Eenvoudig

Taal

Engels

Gebruik

Gratis

Voorbeeld:
Een brainstormsessie over het onderwerp
differentiëren. Bij AnswerGarden zie je in de
linkerbovenhoek een klein scherm met de
vraag en een antwoordmogelijkheid.
Uitleg:
Wanneer je deelneemt aan bovenstaand voorbeeld van een AnswerGarden typ je zoveel
mogelijk antwoorden op de vraag: Waaraan denk jij bij het onderwerp ‘differentiëren’?
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Na elk antwoord klik je op ‘submit’. De gegeven antwoorden kun je in de vorm van een
woordwolk bekijken door op de blauwe gesprekswolkjes in de rechterbovenhoek te klikken.
Antwoorden die vaker zijn gegeven worden groter weergegeven.
Answergarden creëren











Ga naar http://www.answergarden.ch/ en klik op de tekst
‘Create AnswerGarden’ of op het plusje rechts bovenin

Via de loep kun je ter inspiratie AnswerGardens van
anderen bekijken
Nadat je op het plusje hebt geklikt, typ je jouw vraag in onder het kopje ‘Topic for your
new AnswerGarden’.
Kijk nog even naar de instellingen. De standaard is ‘Classroom Mode’ waarbij de
deelnemers onbeperkt antwoord mogen geven, maar elk antwoord maar 1 keer. In de
‘Brainstorm Mode’ kunnen deelnemers onbeperkt antwoorden geven, ook dezelfde
antwoorden zijn toegestaan.
In de ‘Moderator Mode’ kun je handmatig ‘rare antwoorden’ verwijderen. Via ‘Locked
Mode’ kun je jouw AnswerGarden sluiten, zodat er geen nieuwe antwoorden meer
worden toegevoegd.
De studenten typen antwoorden van maximaal 20 tekens in. Hoewel je de lengte van
de antwoorden kunt vergroten tot 40 tekens, is dat voor het effect van een brainstorm
niet aan te raden.
Het is wel handig om een password te creëren bij jouw AnswerGarden. Dan kun je
later nog de gegeven antwoorden bewerken.
Als je alle instellingen hebt ingevuld, klik je onderin op ‘create’ en je answergarden is
gemaakt.
Onder de AnswerGarden staat een menu dat je kunt gebruiken om je answergarden te
delen, te verspreiden, te bewerken of te verversen.

Share

Hier vind je een mogelijkheid om jouw AnswerGarden direct te delen via de
verschillende social media.
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Ook zie je hier de url van jouw AnswerGarden om te verspreiden onder jouw
studenten.
Om de studenten niet te laten beïnvloeden bij het invullen, is het verstandig om het
internetadres door te geven van de MicroGarden. Dan zien de studenten wel de vraag
maar niet de gegeven antwoorden.
Zo heeft bijvoorbeeld de AnswerGarden https://answergarden.ch/290336 als
MicroGarden-adres https://answergarden.ch/m/290336
De antwoorden die de studenten geven worden verzameld in een woordwolk, waarbij
de antwoorden die vaker zijn gegeven groter in beeld komen. Door op het antwoord te
gaan staan zie je hoe vaak het antwoord is gegeven.

Export
Via de knop ‘Export’ kun je de gegeven antwoorden op een eenvoudige manier verspreiden
via Twitter. Ook kun je de antwoorden exporteren naar Wordle of naar Tagxedo.
Hieronder zie je de mogelijkheden van deze export van het voorbeeld van differentiëren. Het
leuke aan Tagxedo is dat je de woorden in een plaatje kunt zetten. Dit plaatje kun je uit de
verzameling halen of zelf uploaden.

QR
Via de ‘QR’ knop vind je de QR-code die je kunt gebruiken om jouw studenten snel naar de
AnswerGarden te laten gaan. Dit is vooral handig als de studenten een smartphone hebben
met daarop een QR-code scanner. Plaats de QR-code dan in je presentatie.
Admin
Als je klikt op de Admin knop dan kun je het wachtwoord intypen dat je hebt opgegeven bij
het aanmaken van de AnswerGarden. Je komt dan weer terug op het scherm. Klik dan
nogmaals op Admin om jouw AnswerGarden te kunnen bewerken.
Bij ‘Hide Answers’ kun je de woorden aangeven die je wilt verbergen. Studenten die later
deze woorden intypen zien deze woorden niet meer op het scherm vertoond worden.
Je kunt bij ‘Edit Topic’ je vraag bijstellen (bijvoorbeeld als je per ongeluk een typefoutje hebt
gemaakt). Een hele handige optie is ‘Wipe this AnswerGarden’. Hiermee kun je alle gegeven
antwoorden wissen. Dat is slim als je in verschillende klassen de AnswerGarden wilt
gebruiken. Als je de gegeven antwoorden wilt bewaren is het aan te raden om de
antwoorden eerst te exporteren of om een schermafdruk van de antwoorden te maken.
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Meer uitleg:

Bekijk de demonstratie op http://answergarden.ch/demonstration/

http://ict-idee.blogspot.nl/2013/03/150-brainstormen-en-meningspeiling-met_7.html

http://www.spons.nl/29543/educatieve-apps-amp-tools-deel-4-free/29558/5answergarden
Hiervoor moet je wel een account aanmaken, maar dat is gratis. De gratis leerpaden
over educatieve apps zijn de moeite waard.
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