Osnovna šola Predoslje Kranj
Predoslje 17a, 4000 Kranj

(04) 281 04 00
www.os-predoslje.si
os-predoslje@guest.arnes.si

Analiza ankete

o uspešnosti naših učencev glede učenja na daljavo
in njihovo spoprijemanje z novimi oblikami učenja
Ker želimo spremljati učence in njihovo spoprijemanje z novimi oblikami učenja, ste za nas izpolnili anketni
vprašalnik. S tem smo pridobili nekatere potrebne povratne informacije o našem delu in mnenja o izboljšanju
morebitnih pomanjkljivosti. Anketa je bila anonimna.

Zbiranje podatkov je potekalo
od 27. 3. 2020 (14:42) do 8. 4. 2020 (9:37)

Kateri razred in oddelek obiskuje vaš
otrok? Če imate otrok več, si izberite enega,
za katerega boste odgovarjali. Če želite,
da informacijo prejme vsak razrednik za
vsakega otroka posebej, ponovno rešite
anketo še za drugega otroka.
(n = 307)

nadaljevanje

Prvi teden pouka na daljavo je za nami. Kako bi kot starši ocenili delo vašega otroka? (n = 309)

S pomočjo katerih IKT (Informacijsko-komunikacijska tehnologija) pripomočkov vaši otroci
predelujejo posredovano snov? (n = 303)
Možnih je več odgovorov

DRUGO (primeri):
• papir, svinčnik,
• sprintanih listov,
• nič,
• natisnemo snov,
• osebno preko starša. prvi razred ...

Koliko IKT naprav imate trenutno na voljo v družini? (n = 303)

nadaljevanje

Ali za potrebe šolanja vašega otroka potrebujete kakšno opremo (računalnik, telefon ...)? (n = 303)

Ali imate doma težave zaradi sočasne uporabe IKT večih družinskih članov? (n = 303)

Kdaj vaš otrok lahko dostopa do izobraževalnih vsebin preko IKT? (n = 303)

DRUGO (primeri)
• prvi razred ne zmore uporabljati IKT,
• računalnik si deli s sestro, problem nastane samo kadar ima sestra videokonferenco s šolo,
• kadarkoli,
• ni potrebe,
• imamo 1 star računalnik, kateri je zelo počasen, občasno pa imamo težave tudi z internetom,
• dostopa lahko cel dan, imamo pa le en računalnik, ki ga potrebujem za delo od doma,
je nekoliko neugodno, ni pa nepremostljivo.
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Ocenite, koliko trditve veljajo za vas (1 ne drži; 5 popolnoma drži). (n = 300)

Če bi imeli to možnost, katera od spodaj naštetih trditev bi bila za vašega otroka najbolj
ustrezna? (n = 300)

DRUGO (primeri)
• kombinacija word dokumentov in nekaj delovnih listov, ter natančno določene strani iz učbenika in knjig,
• vsakega po malo,
• mislim, da si otroci največ zapomnejo iz vizuelnih vsebin, naprimer posnetki pri matematiki kako se dela
trenutna snov (deljenje) je za moje pojme odlično. Tako bi lahko tudi za ostale predmete uporabili več
takšnih posnetkov ...
• več on line vsebine in razlage snovi,
• v wordu smernice in oporne točke, razlaga v obliki videa, ki ga posname učitelj/ica, ključni sploh tehnični
predmeti in anglesčina,
• vse je ok,
• kombinacija 2 in 3,
• video konferenca ali video posnetek predavatelja, ki predava učno snov,
• učni listi so pripravljeni tako, da je vsega po malem in tako se mi zdi zelo v redu,
• kombnacija različnih orodij, vendar čim manj tiskanja, saj vsi doma nimajo tiskalnikov, poleg tega v tem
času lahko zmanjka katruše ali papirja ... trgovin pa naj bi se izogibali,
• razlaga naj bo posneta,
• našemu otroku je ta način obveščanja, ustrezen,
• vse našteto, odvisno od predmeta in snovi,
• delo poteka dobro, vendar bi bilo mnogo lažje če bi bilo vse na enem mestu,
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• trenutni način in presoja učiteljic nam popolnoma ustreza,
• word dokumenti in učbeniki-zapiski v zvesku,
• več podane videovsebine,
• hkrati video razlaga od učitelja. To bi otrok z veseljem poslušal. Nekaj v wordu in nekaj kot video. Res kot e
učilnica kjer se pojavi tudi učitelj.
• čim več srečanj preko video konferenc, kjer bi učenci lahko v živo spraševali stvari, ki jim niso jasne,
• pri prejšnji oceni nimam podanega vprašanja. Pri tem vprašanju bi obkrožila drugega.
• dokumenti naj bodo v wordu, snov pa pojasnjena v videu,
• za naslednji dan, potrebujemo gradivo do 12 ure tekoči dan. Da lahko nekje sprintamo snov. Za prvi
razred bi želel dobiti naloge, kjer je učenec samostojen vsaj 30 min. Torej; 15 min dela s staršem in 30 		
min samostojnega dela (zaradi dela od doma na moremo predelati celotne snovi z otrokom; ker delo ne
predvideva daljšega samostojnega dela otroka, ampak le krajši del).
• video prenos pouka,
• videoposnetki z razlago,
• želela bi da se snov nekako združi, za več dni skupaj in se povratna informacija ne pričakuje takoj naslednji
dan, npr. mat. naloge zvečer nismo uspeli poslati, zjutraj pa je bilo označeno, da je brez naloge.

Se vam zdi količina snovi primerna? (n = 300)

Ocenite težavnost snovi med samostojnim učenjem. (1 - ni pretežka za samostojno delo; 5 - je
popolnoma pretežka za samostojno delo) (n = 300)
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Prosimo, da vnesete svoje predloge, pobude in vprašanja ...
• razredniki, se po mojem mnenju zelo trudijo, da otrokom pomagajo in približajo snov, kljub temu, da je		
je občasno veliko. Razredničarka, vsakodnevno poimensko skoraj vsakemu učencu napiše staveka ali dva.
Zbližajo se tudi preko konference. Navodila za angleščino so skopa, napisana zbolj v treh stavkih, kaj naj 		
otrok prebere in reši. Sama sicer razumem in govorim angleško in otroku lahko pomagam, ne predstavljam
pa si, da jezika nebi razumela. Učiteljica bi se lahko potrudila, takšna navodila namreč lahko pripravi vsak in
ni potrebno, da si zato učitelj angleščine!!
• Vse pohvale! Bravo vi in mi. Skupaj zmoremo.
• Z delom na daljavo smo zadovoljni tako starši kot naša šolarka.
• Najprej bi res pohvalila prijazne in spodbudne besede učiteljev. Zanima me, ali se bo delo učencev 		
ocenjevalo na daljavo? oz kako se so izvajalo ocenjevanje kasneje da ne bodo imeli vsega naenkrat in preveč?
Otrok želi, da bi bila snov čim bolj na enem mestu, ne razpršena na xool, ea. Želi več interaktivnega dela/
stikov prek videokonferenc (zoom), več testov v programu socrative. Hvala celotnemu kolektivu šole za trud
in odzivnost! Ostanite zdravi!
• Hvala za odlično pripravljene naloge, skrb za vsakega učenca posebej. Resnično čestitke.
• Vse je vredu in nimamo težav s komunikacijo.
• Kdaj bi bila kotistna video razlaga, zlasti pri naravoslovnih predmetih.
• Video vsebine, vse je na starših, od razlage, navodil itd. saj otroci še ne znajo dobro brati.
• Učni listi nam delajo težave, ker nimamo tiskalnika; ustvarjalne naloge-nimamo materialov (vzame veliko
časa, da najdemo nekaj približno primernega za nadomestitev).
• Hvala.
• Hvala, ker nam stojite ob strani in skrbite za naše otroke. Tudi na daljavo.
• Dobro je, da otrok prejme tudi rešitve in lahko sam preveri, kako dobro je nalogo opravil in naredi popravo.
• Pouk preko spleta (npr.zoom), spletne naloge, ki dajo otroku povratno informacijo o pravilnem rezultatu.
• Pohvala vsem učiteljicam 1.r
• Pozdravljeni.
• Posredujte dnevni pregled za starše, kaj je moral otrok postoriti ta dan. To bi potrebovali, da lahko 		
skontroliramo otroka, ali je opravil vse svoje obveznosti.
• V dani situaciji menim, nima predloga, kako bi delo na domu izboljšali. Mislim, da poteka najbolje, kar je 		
možno.
• Kako preverjati opravljeno delo v socrativu oz. ostalih spletnih aplikacijah, ki jih uporabljajo otroci?
• Kot sem že napisala je moteče zgolj to, da se uporablja več kanalov (easistent, spletna učilnica, mail, dodatne
spletne povezave učiteljev). Sicer spodbujam tak način dela vendar bi bilo lažje če bi bilo vse zbrano zgolj na
enem mestu.
• Kako preverjati opravljeno nalogo v socrativu / ostalih spletnih straneh?
• Gradivo naj bo črno belo, ker ga za otroka natisnemo in dela sam, ker je preveč barvno, porabimo preveč
barve v printerju, oziroma spreminjamo besedilo v črno.
• Mogoče bi bilo organzirati pouk preko zuma, skaypa in drugih aplikacij, da bi učenci v živo lahko sledili 		
predavanju.
• Rada bi na tem mestu izrekla pohvalo učitelji Maji Resnik. Posreduje natančna navodila, ubira različne kanale
za posredovanje nalog in informacij (easistent, elektronska pošta), navodila so jasna, je odzivna in kar se mi
zdi v teh razmerah še posebej pomembno povezovalna in spodbudna. Učence pohvali za njihovo delo in
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jih spodbuja k sprotnemu delu. Uspešno kombinira tudi različne načine posredovanja učne vsebine (pisna
navodila, spletna učilnica, predavanja preko zoom aplikacije), kar pri našem otroku ohranja motivacijo za
delo na vsakodnevni ravni.
• Kar tako naprej, bi pohvalila delo učiteljev oz. šolskega osebja.
• Zadovoljna s trenutnim načinom dela, pohvala za učitelje 8.c razreda. Lep pozdrav in ostanite zdravi
predlagam razlago nove snovi preko filmčkov.
• Symbaloo je za našo četrtošolko, ki rabi malce več razlage zelo v pomoč, saj večinski del predela s 		
pomočjo učiteljičine razlage.
• Morda samo kar se tiče domačega branja ... knjig pri nas doma nimamo, knjižnice so zaprte, morda kakšno
varjanto eknjige da bi se dalo dobiti kake smernice kje in kako.
• Nimam.

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.
Ravnateljica Janja Sršen

