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ANALIZA - Grafi    

 

 Zbiranje podatkov je potekalo od 28.3.20, 8:12 do 29.3.20, 20:06 
 
 

 

Kaj od naštetega pri delu in učenju na daljavo uporabljaš:  (n = 93)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  televizija lum 

  učiteljica 

  e-učbenike 

  knjige 

  zvezek 

  mama ata 

 
 

 

 

Kako obvladaš delo z računalnikom ali tablico?  (n = 93)  
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Kakšen način dela na daljavo ti najbolj ustreza?  (n = 93)  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  preveč je načinov 

  videoposnetki, ki nam jih pošljejo učiteljice 

  mama 

 

 

 
 

Aktivnosti, nalog … v elektronskih medijih s strani učiteljev je bilo v prvih dveh tednih:  (n = 93)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  kakšen dan preveč 

  lahko bi bilo manj 

  odvisno od predmeta 

 
 

 

 

Kdaj pretežno opravljaš naloge in druga priporočena učna opravila?  (n = 93)  
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Če nalog samostojno ne znaš opraviti/rešiti, se obrneš na:  (n = 93)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  starse in sestro 

  starše, sestro in sošolce 

  splet 

  mamo in babico 

  internet 

  brata, učitelja 

 

 

 
 

Kaj ti je pri delu na daljavo najbolj všeč? (vpišite)   

 

  da se učiš delati samostojno 

  da si lahko sam izbiraš odmore 

  da si lahko vzamem čas 

  to da imaš več časa in da lahko delaš preko spleta 
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  nobeden me ne moti 

  dela na daljavo ne maram 

  da uporabljamo elektronsko ucenke 

  da se ne rabim držat urnika 

  ne rabiš se zgodaj zbujat 

  računalnik 

  vse 

  - ko učitelji pripravijo igre (kahoot!) 

  delo je bolj sproščeno in ga lahko opravljamo na ničin, ki nam najbolj ustreza in nismo pod časovnim pritiskom 

  da lahko jem in sedim na kavču 

  da sem lahko 24/7 z sosolci(prijatelji) na vezi prek video klica in se pogovarjamo o vsem kar se v soli drugace nemoremo. lahko skupaj resujemo 
naloge in skupaj stopamo naproti izzivom učiteljev 

  imamo možnost za samostojno delo. 

  prevec dela in nalog 

  da se ne vstajamo ob sedmih zjutraj . 

  biti doma 

  da se naučim nekaj novega 

  da lahko delaš kadar hočeš. 

  da lahko spim kako dolgo hočem in se naspim in da lahko sem buden kak dolgo hočem. 

  google classroom 

  ni preveč za naredit. 

  kahoot kviz 

  ni nujno da se moraš učiti 

  da lahko imam velik premor med predmeti. 

  da postajamo samostojni 

  nič mi ni 

  30 / 88 

 

 
 

 

Kje si pri delu na daljavo naletel/a na težave? (vpišite)   

 

  pri posliljanju nalog 

  preveč različnihnačinov za učenje 
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  pri arnes učilnici. 

  nekatere naloge so zelo dolgočasne 

  pri nerazumenvanju nalog 

  nepoznavanje delovanja spletnih učilnic in zmedenost na začetku 

  pri uporabljanju arnesove učilnice 

  pri google classrom 

  pri posiljanju 

  easistent prijava 

  nikjer 

  pri domači nalogi. 

  pri temu da ne znam reševati 

  naenkrat dosti podatkov in razumevanju nove snovi 

  da včasih česa ne razumem 

  neorganiziranist 

  nabere se veliko nalog. 

  vpisovanje, pošiljanje. 

  v arnesovih učilnicah-niso mi vredu 

  zastoj elektronskih medijev 

  pri razumevanju navodil. 

  na naloge, ki ji ne razumem 

  nisem naletela na težave 

  velikokrat se je zgodilo da učitelji niso prejeli mojih mailov z nalogami. 

  pri pošiljanju nalog 

  povsod 

  pri po nekod nenatančnih navodilih 

  da če ne želim ne pošljem naloge potem pa lahko rečem da mi internet ne dela 

  ni bilo internetne povezave 

  pri odpiranjugradiv 

  30 / 88 

 
 

 

 

Kaj bi želel/a sporočiti učiteljem? (vpišite)   
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  komaj čakam,da jih vidim. 

  maloveč direktnega stika 

  želim si ddelati po urniku. ne pa vse naeekrta , ker je bilo resnično preveč 

  prosil bi ca lahko manj posiljamo 

  da gre vse po planu 

  da je boljše in lažje delati v soli 

  / 

  meh 

  da se ta situacija čim prej normalizira 

  da so vsi učitelji v eni učilnici (google classroom) in da pošljejo delo takrat, ko imamo to na urniku 

  dobro opravljajo svoje delo in se trudijo da bi nam bilo lažje. 

  en medij ali ena učilnica 

  nič, delo na daljavo mi je vredu 

  komaj čakam da jih vidim 

  mejte občutek kaj pomeni 45min 

  prosim če lahko preverijo odpiranje gradiv na arnesovi učilnici, ker mi ne gre odpreri 

  odpočijte se od nas in ostanite zdravi 

  da bi lahjko pošiljali po tem kaj imamo danes učencu na urniku 

  da če nam lahko malo bolj razložijo novo snov 

  da ne dajejo preveč nalog in se potrudijo z pojasnjevanjem 

  vsi naj gredo dajat naloge na google classroom 

  ostanite zdravi. in upam da se kmalu vidimo. 

  da sem vesela da se lahko vsakič zanesel na njih(ko kaj ne razumem mi preko maila razložijo) 

  ostanite zdravi 

  izberite si vsi eno spletno mesto za naloge. 

  naj pošiljajo na mail učencev in ne na mail staršev. 

  upravljamo samo google classroom 

  da je pri kemiji in biologiji preveč gradiva. 

  da bi blo bolse naloge na sple 

  da delo na daljavo je super 

  30 / 79 
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Katera izvedba učenja ti je všeč?  (n = 93)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  oboje mi je ok, samo zaraadi spanja mi je daljava boljša 

  učenje v šoli če se pouk začne ob 9:15, kar se nikoli ne zgodi več, ker imam običajno ob 7:40, med poukom imam skoraj vsak dan proste ure 
tako, da se pouk zame konča ob dveh treh ali celo štirih. 

  bolj učenje v šoli 

  nimam rad učenja. 

  oddajanje domačih nalog preko spleta, učenje pa normalno v šoli. 

 

 

 
 

Odgovori so bili oddani za delo v:  (n = 93)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 


