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Moj otrok obiskuje: (n = 78)
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Koliko časa dnevno porabi vaš otrok za šolske obveznosti? (n = 78)

Kako pogosto vaš otrok še potrebuje vašo pomoč pri pouku na daljavo ? (n = 76)
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Kako kot DRUŽINA ocenjujete učno delo v domačem okolju? (n = 78)

Kakšne oblike pomoči nudite svojemu otroku pri učnem delu od doma? (n = 77)

Možnih je več odgovorov
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Kako bi ocenil komunikacijo s strokovnimi delavci in učitelji? (n = 77)

Učna gradiva in domače naloge so po vašem mnenju: (n = 76)
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7. Neposrednega video pouka preko Zooma je (n = 75)
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Kakšna je vaša splošna ocena pouka na daljavo? (n = 74)

Kaj bi pri pouku na daljavo pohvalili?

Q10 Kaj bi pri pouku na daljavo pohvalili?

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

dobra volja 1 1% 2% 2%

podana so jasna navodila in kar je (vsaj

meni) zelo pomembno, objavljeno dan

prej.

1 1% 2% 4%

učiteljice 1 1% 2% 5%
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uciteljico matejko glogovčan 1 1% 2% 7%

azurnost 1 1% 2% 9%

nič čim prej naj se otroci vrnejo v šolo 1 1% 2% 11%

priprave učne snovi preko ppt, zoom

predavanja , učiteljico simona kokalj
1 1% 2% 12%

nič, razen trud učiteljev, kji so se našli,

med delo, delitev znanja in politika....
1 1% 2% 14%

pripravo materiala učiteljic 1 1% 2% 16%

trud ucitelejv 1 1% 2% 18%

jasna navodila in sprejemljiva obsežnost

nalog.
1 1% 2% 19%

nič, saj otroke potrebujejo šolo. tri

mesece so doma to je preveč.
1 1% 2% 21%

razrednicarko 1 1% 2% 23%

dovolj ucne snovi 1 1% 2% 25%

nič 5 6% 9% 33%

sodolovanje 1 1% 2% 35%

uciteljice ,ki se res trudijo po svojih

najboljši močeh da otroci dobijo

znanje,res pohvalno

2 3% 4% 39%

spletna učilnica 1 1% 2% 40%

priprava graduva 1 1% 2% 42%

nic, se anglescina bi morala potekati v

zivo ne pa tesevanje igric in etc
1 1% 2% 44%

vse je lepo razlozeno 1 1% 2% 46%
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trud učiteljic pri pripravi navodil za

nalogo, ki jo otrok opravi. raznolikost

nalog in vsebina, ki je narejena tako, da

sproščeno razloži na zabaven način

snov, ki jo mora osvojiti. pohvalila bi

skupino ježki- 1. razred ( urška in

tatjana!)

1 1% 2% 47%

nic v šolo bi šel se naučiti brati in pisati 1 1% 2% 49%

trud učiteljev in šole 1 1% 2% 51%

učiteljice sploh 3.c 1 1% 2% 53%

učitelje 1 1% 2% 54%

videokonference so super, ker vidi svoje

sosolce in uciteljici
1 1% 2% 56%

gradivo 1 1% 2% 58%

zavzetost učiteljice 1 1% 2% 60%

uciteljico in njen trud 2 3% 4% 63%

en dan prej se pošlje gradivo za

naslednji dan
1 1% 2% 65%

učiteljice in njihovo medsebojno

sodelovanje
1 1% 2% 67%

trenutno se ne spomnim nobene. 1 1% 2% 68%

da se je otrok naucil vecje

samostojnosti pri opravljanju nalog.
1 1% 2% 70%

se nam ne dopade. 1 1% 2% 72%

odzivnost razredničarke. 1 1% 2% 74%

/ 1 1% 2% 75%

razlaga snovi 1 1% 2% 77%

video predstavitve snovi, zoom srečanja 1 1% 2% 79%
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da se je otrok naucil vecje

samostojnosti pri opravljanju nalog. da

imajo vsak dan zoom, tako se lazje ucio,

uciteljica im razlozi gradivo, skupaj

opravijo večji del nalog.

1 1% 2% 81%

samo uciteljice in ucitelje. 1 1% 2% 82%

priprave učiteljev (powerpoint

predstavitve) za posamezne predmete
1 1% 2% 84%

trud učiteljic 1 1% 2% 86%

angažiranost učiteljice, da predstavi

snov tako, da se vsak lahko najde v

načinu podane snovi.

1 1% 2% 88%

trud učiteljev 1 1% 2% 89%

delo učiteljic njihov trud glede razlage

učne snovi
1 1% 2% 91%

to ker so nam ucitelji vedno na voljo 1 1% 2% 93%

učiteljico anja zima in njeno

pripravljenost za pomoč in razlago

učencem.

1 1% 2% 95%

uciteljico 1 1% 2% 96%

učiteljico.. njena pomoč 1 1% 2% 98%

učiteljice anja in nives kapo dol 1 1% 2% 100%

Veljavni Skupaj 57 73% 100%

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 21 27%

Skupaj 21 27%

SKUPAJ 78 100%
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Kaj bi pri pouku na daljavo lahko izboljšali?

www.1ka.si 10



OŠ Jakoba Aljaža Kranj - pouk na daljavo 2020/21 - ANKETA za STARŠE

Q11 Kaj bi pri pouku na daljavo lahko izboljšali?

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

/ 1 1% 2% 2%

ukinili 1 1% 2% 4%

!? 1 1% 2% 6%

nimam pripomb. 1 1% 2% 8%

da bi sli učit se v šoli ne pa na daljavo 1 1% 2% 10%

nič 1 1% 2% 12%

zaenkrat nic 1 1% 2% 14%

vec videokonferenc in mogoce vec

individualnega pogovora z vsakim

ucencem posebej

1 1% 2% 16%

predvsem red, mir in tišino med

videokonferenco, priprava gradiv za

delo en dan v naprej (še posebaj kadar

so videokonference). preverjanje znanja

v manjših skupšinah in na način, da

znanje mojega otroka ne spremljajo

družinski člani ostalih otrok ter da

posnetki spraševanja ne krožijo po

internetu. preverjanje splošnega znanja

otroka ter povratne informacije s strani

učiteljice. glede ...

1 1% 2% 18%

pouk na daljavo ne more nadomestiti

pouka v šoli. ne vidim možnosti za

izboljšanje.

1 1% 2% 20%

cim prejšnjo vrnitev v šole 1 1% 2% 22%

da gredo v šolo 1 1% 2% 24%
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vec zoom-a in da otroci delajo nalogo

skupaj z uciteljico, ter da jim ona razlozi

novo snov.

1 1% 2% 26%

ni isto od doma se učit in delat. se ne

more primerjat delo na daljavo z šolo.
1 1% 2% 28%

premalo zooma oz. je vso breme spet

padlo na nas starše. tako, da starši, ki

delamo od doma delamo z otroci

naloge pop. do večera. če bi imeli

nadomestili pouk z zoom urami bi bilo

marsikaj boljše. tako, pa so pri nam 1x

na teden!i bilo veliko boljše.

1 1% 2% 30%

več video pouka 1 1% 2% 32%

mogoče manjše skupine učencev, bolj

interaktivno sodelovanje med učenci in

učitelji

1 1% 2% 34%

da ucitelji razlozijo vec snovi in naredijo

z njimi cim vec.
1 1% 2% 36%

ukinili pouk na daljavo( sola je obvezna

v fizicni obliki, ne v digitalni)
1 1% 2% 38%

nimam idej. 1 1% 2% 40%

bolj natančna navodila oz.jasna

navodila s strani učiteljev. občasno se

pojavljajo napake in potem moramo

biti starši malo detektivi, da si

razjasnimo kaj je učitelj oz.učiteljica

hotela od nas.

1 1% 2% 42%

več videokonferenc, več razlage in vaje

za branje
1 1% 2% 44%
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vrnitev v šolo 1 1% 2% 46%

večkrat individualno 1 1% 2% 48%

več dela in komunikacije 1-1 1 1% 2% 50%

mogoče kakšne naloge učenja preko

igre ali v naravi
1 1% 2% 52%

več druženja z vrstniki, pogovori 1 1% 2% 54%

več razlage s strani učiteljev 1 1% 2% 56%

vec video konferenc oz. delo z ucenci 1

razreda. na oš franceta prešerna imajo

pouk vsak dan preko zoom, z učiteljico

gredo cez snov in le ta jim, da nalogo in

se po 1 uri zopet vidijo in skupaj

preverijo, ce so prav naredili.

1 1% 2% 58%

otrok želi v šolo 1 1% 2% 60%

nic 3 4% 6% 66%

cim prejšnjo vrnitev v šole . 1 1% 2% 68%

nič. otroci naj gredo v šolo 1 1% 2% 70%

se mi zdi, da učiteljica in učenci odlično

sodelujejo.
1 1% 2% 72%

večja angažiranost učitelja,tako pa

večino dela prenaša na starše.navodila

niso dovolj jasno napisana in moramo

anknadno spraševati učitelja.

1 1% 2% 74%

nic posebej,ampak menim da je sola za

otroke najpomembnejsija ker mi starsi

imamo delo in ne zmiremo vse

natancno da naredimo kot to delajo

ucitelji v soli

1 1% 2% 76%
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pri pouku na daljavo nizjih razredov bi

se ucitelj lahko malo vec angazirale pri

razlagi snovi ( ne pa predstavitve v

filmckih in obremenjevanje starsev z

ucno snovjo, nekatwri starsi delajo,

nekatwri so ostali doma zaradi varstva,

ampak to ne pomeni da je stars

pedagog, ucitelj dobi dodatek za

uporabo lastnih sredstev, stars pa ne. in

na kaksen nacin se lahko zahteva da je

sola na daljavo ...

1 1% 2% 78%

osebno mislim, da so vsi naši otroci

prikrajšani in iskreno upam, da bo pouk

v šolah stekel čimprej.

1 1% 2% 80%

praktično vse. zoom omogoča

izklapljanje mikrofona, da ni vpadanja v

besedo, česa očitno učitelji ne poznajo.

1 1% 2% 82%

pregled opravljenih nalog 1 1% 2% 84%

nic. cim prej u solo 1 1% 2% 86%

vse je uredu 1 1% 2% 88%

ali obstaja kakšna možnost, da se

posnetki iz youtuba omejijo. brskalnik

namreč sam predvaja in ponuja še

druge vsebine in starši moramo po

končanih predvajanjih vedno

ustavljati/zapirati brskalnik ker sicer

otroci sami prosto raziskujejo internet.

1 1% 2% 90%
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usposobljebost učiteljev za rokovanje z

zoomom. disciplina doličenih učencev

je obupna, učitelji se ne odzivajo na to..

tudi nekateti učitelji so do učenceb v

nestrpni in žaljivi.

1 1% 2% 92%

za 1.razred nimam pripomb. 1 1% 2% 94%

del, ki se nanaša na gibanje. zunaj so

bolj malo, 1 leto tako zmanjšanega

gibanja bo imelo velike posledice. starši

smo za računalnikom za, službo. res bi

bilo dobro, da bi imeli youtube ali

zoom vodeno vadbo v živo. filmi, ki jih

odložijo učitelji v spletno učilnico so

bolj ali manj sebi namen. večina samo

označi, da je pogledala, delajo pa ne.

1 1% 2% 96%

niti malo ni primerljiv s poukom v šoli. 1 1% 2% 98%

da učitelji izvajajo učenje kot v šoli v

živo... za vsak predmet...
1 1% 2% 100%

Veljavni Skupaj 50 64% 100%

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 28 36%

Skupaj 28 36%

SKUPAJ 78 100%
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