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ANALIZA - Grafi

Zbiranje podatkov je potekalo od 6.4.20, 16:55 do 9.4.20, 17:38

Sem učenec: (n = 49)

Kaj meniš o učenju doma? (n = 45)

  nekaterih snovi ne razumem, zato pogrešam učiteljevo razlago

  sem zadovoljna, vendar pogrešam šolo.

Pri učenju na domu imam na razpolago:  (n = 45)

Možnih je več odgovorov

  vse
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Koga najbolj pogrešaš? (n = 45)

  najbolj pogrešam razlago učiteljev

Ali si v stikih s svojimi prijatelji in sošolci? (n = 45)

Ali spremljaš obvestila na spletni strani šole? (n = 45)
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Koliko časa približno vsak dan porabiš za učenje? (n = 45)

Pri šolskem delu doma mi NAJVEČ pomagajo: (n = 45)

  in starši

  sama

Kakšne naloge imaš najraje?  (n = 45)

Možnih je več odgovorov

  praktične naloge (izdelava izdelkov)
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Ali si kdaj prosil učitelja za dodatno pomoč ali nasvet? (n = 45)

  ne če pa česa nisem vedela sem vprašala sošolca

  samo takrat ko nekaj nisem razumel

  če bi potrebovala pomoč, bi poklicala, ker vem, da bi z veseljem pomagali.

  samo enkrat

Označi, kaj meniš o količini nalog, ki si jih prejel za posamezni predmet. 6. R (n = 11)
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Označi, kakšna je bila učiteljeva povratna informacija o tvojem delu. 6. R (n = 11)

Označi, kaj meniš o priporočenem obsegu učnih gradiv (učbeniki, učni listi, e-gradiva…), ki si ga prejel od učiteljev.. 6. R (n = 11)
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Označi, kaj meniš o količini nalog, ki si jih prejel za posamezni predmet. 7.r (n = 13)

Označi, kakšna je bila učiteljeva povratna informacija o tvojem delu. 7. r (n = 13)
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Označi, kaj meniš o priporočenem obsegu učnih gradiv (učbeniki, učni listi, e-gradiva…), ki si ga prejel od učiteljev. 7. r (n = 13)

Označi, kaj meniš o količini nalog, ki si jih prejel za posamezni predmet. 8.r (n = 9)
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Označi, kakšna je bila učiteljeva povratna informacija o tvojem delu. 8. r (n = 9)

Označi, kaj meniš o priporočenem obsegu učnih gradiv (učbeniki, učni listi, e-gradiva…), ki si ga prejel od učiteljev.  8. r (n = 9)
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Označi, kaj meniš o količini nalog, ki si jih prejel za posamezni predmet.    9. r (n = 10)

Označi, kakšna je bila učiteljeva povratna informacija o tvojem delu. 9.r (n = 10)
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Označi, kaj meniš o priporočenem obsegu učnih gradiv (učbeniki, učni listi, e-gradiva…), ki si ga prejel od učiteljev. 9.r (n = 10)

Pri učenju na domu ugotavljam, da: (n = 42)

Kako bi sam ocenil tvoje znanje, ki si ga usvojil z delom doma (lahko napišeš oceno za vse predmete skupaj, lahko pa za posamezni predmet)?  Napiši oceno (od

1 do 5). 

  vse skupaj 3 -4 .

  na vse je 3

  3 ali 4 mogoče 5

  3 in 4

  slo 4, mat 5, tja 3, bio 4, kem 4, fiz 3, zgo 4, geo 4, dke 4, gum 4, špo 5, lum 5.

  2

  3

  4

  5

  3-4

  3 ali 4

  mat (4) ang (3) gum (5) lum (5) gos (5) slo (4) geo (5) zgo (5) špo (5) tit (5) nar (5)

Pri učenju na domu mi je najbolj všeč delo pri naslednjih predmetih: 

  mat, zgo, gum,

  slj, mat, tja

  bio, tja
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  matematika,biologija,kemija,fizika

  tja,mat

  tit, slj, zgo

  mat, špo, slo

  tit, gum

  biologija,kemija,matematika

  mat, bio, kem

  matematika angleščina

  matematika, športna, likovna

  tja, dke, geo, slj

  tit, nit

  mat in ang

  tja, zgo

  mat,tit,

  angleščini, tit

  tit,  slj

  tit,tja

  bio, tja, mat

  zgo dke tja

  mat, bio,

  slovenščini, likovni

  angleščina, slovenščina, glasba, biologija

  mat, tja, tit

  tit, gum, nar, tja

  lum,gum,tja,slj

  nic mi ni vsec ker se ne znajdem sploh ko dobim snov za celi teden

  tit, mat, tja, nar

30 / 40

Zakaj ti je delo pri teh predmetih bolj všeč?

  ker ni prevec in ni snov pretezka.

  ker je zabavno.

  ker izdelujemo, poslušamo glasbo, raziskujemo in na se na zabaven način učimo nove besede.

  pri tah predmetih se najlažje učim na domu.

  ker mi gre

  ker pri tit izdelujemo

  ker, če spoznamo novo snov potem veliko vadimo

  grejo mi kar super in jih zelo razumem

  dobim več delovnih listov

  najprej lahko razmislim sama niti pa če res ne razumem prosim za pomoc

  ker mi pomagajo starši in moja starejša pametna sestra

  najbolje znam,in večino dela je iz učbenika in dz

  ker najbolj razumem

  saj je delo ki ga moram naredit zabavno

  ker so mi že v šoli všeč

  ker jih najbolje razumem

  ker imam rad tuje jezike

  ker jih imam najrajše

  ker sem dober pri njih

  najboljsa navodila

  dobimo ga manj in si ga lažje zapomnim
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  ker imam rad te predmete.

  ker ustvarjaš, delaš v delovni zvezek, rada se učim v v starih časih

  ker imam te predmete nasploh rada in me snov zanima

  ker jih najhitreje naredim pa se zelo tesko ni

  ker je snov zanimiva,zaradi powerpointov in ker je veliko nalog in razlag na spletu

  ker so mi bolj zanimivi in mi gre pri njih boljše

  ker je praktično. pri tit izdelujem izdelke pri gum poslušam glasbo

  ker  mi boljše od ostalih predmetov

  ker se mi zdi bolj zanimiv način

30 / 41

Kaj te najbolj moti pri učenju na daljavo?

  da včasih ni dobre razlage.

  prekratki roki oddaje gradiva.

  da ni razlage

  da je več dela kot bi ga bilo v soli saj moramo veliko več narediti sami

  razlaga ucitelja

  manka mi razlaga

  razlaga učiteljev

  da včasih mi email pokaže da mi je učitelj poslal nalogo 2 uri po tem ko mi je poslal

  da se ne zdanjdem na gmailu saj je veliko stvari in zato sem pri nečemer malo bolj pozen

  določene ure vrnitve nalog

  težje se skoncentriram.

  da nimam dodatne razlage

  da ni uciteljeve razlage

  nič

  razlage ni

  osamljenost

  vse nimam razlage zmeden sem nic neznam

  da ni razlage učiteljev.

  da nimam razlage učitelja

  da ti ne more učitelj tako  dobro razložiti

  da ce mi kaj negre moram dolgo brskati po spletu.

  nič.

  pogrešam ustno razlago učiteljev

  do da ucitelji zahtevajo vracilo prej kot v 5 dneh.

  slaba razlaga pa pri reševanju niam pomoci

  da zraven ni sošolcev

  večino časa sem ob zvezkih

  da ni učiteljeve razlage v živo.

  da seboj nimam sošolcev in sošolk

  da dobim na en dan veliko nalog ki jih sam ne razumem in mi manka učiteljeva razlaga

30 / 35

Kaj še lahko počneš doma, potem ko zaključiš s šolskim delom?

  lahko grem ven

  lahko grem ven, kuham, berem, ...

  poslušam glasbo

  večinoma sem noter v hiši.hodim na sprehode s starši , ko je večer ,da se izogibam ljudi. veliko tudi telovadim.

  delaš naloge na interaktivnih vajah
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  gledam filme, grem ven, berem, kuham, šivam, ustvarjam, preurejam sobo, pospravljam, jem,... skratka delo se najde

  se družim z bratom, se zunaj igram z psom, sem na računalniku

  opravljam zunanjo delo

  grem na sprehod.

  odidem ven

  sem zunaj

  greš ven, na sprehod

  veliko  zabavnih stvari

  hodim na sprehode, se igram z bratom, gledam tv (filme in gledališke igre), izdelujem, kuham.

  greš ven, na sprehod, pogledaš film ali serijo, igra z družabnimi igrami,kuhanje...

  se ukvarjam s športnimi aktivnostmi, hodim na pohode, kuham, pečem, berem, gledam televizijo, se pogovarjam s sošolci preko

družabnih omrežij.

  grem na telefon

  sem ustvarjalna in  pomagam

  grem na sprehod, vcasih igram video igrice.

  rišem, berem knjige, gledam tv, sem veliko zunaj, pomagam pri hišnih opravilih, se igram z domačimi živalmi

  popravljam, kuham in berem knjige

  pospravljam, skrbim za živali, družim z družino, govorim z prijatelji preko mobilnega telefona

  si lahko bolj odpočijem

  športam in pomagam pri delu doma

  grem ven.

  berem,igram igrice,grem na sprehod,...

  hodiš v naravo se družiš z družino

  berem za domače branje,se gibam

  pomagam domačim, grem na sprehod in gledam poučne oddaje

  igram igrice

30 / 39

Nam želite še kaj sporočiti (predlogi, pohvale, spoznanja, vprašanja…)?

  spoštujem da se trudite za nas.

  nič me ne moti. snov, ki se jo učimo se učim sproti.

  da se to čimprej konča in da se vrnem v šolo da bom dobil razlago od učitelja

  uciteljica lojska se zelo trudi pri povratni informaciji.

  pogrešam vas.

  ne

  majn snovi prosim

  hvala za pomoč učiteljem.lp.

  pri delu na domu si krepimo svojo samostojnost za učenje, da nismo odvisni od učiteljev.

  ta teden bo verjetno glede na poslano snov učiteljev manj snovi.

  hočem iti v šolo

  mogoče bi lahko več posnetkov z učitelji ,ki razlagajo o snoveh. naj bi bilo manj e-učbenikov ,ker včasih na moreš dostopit do njih.

  ne pretiravajte z nalogami.

  ali bomo še sploh prišli v šolo? pogrešam jo

  pohvalila bi vse učitelje ker se res trudijo in nam napišejo ali celo posnamejo razlago

  hvala in upam da boste s tem kaj spremenili.

  da bi bilo manj nalog.

  pohvalila bi rada učitelje ki se zelo trudijo z razlago snovi se posebej naši učiteljici matematike

  zelo sem vesela, če je kdaj malo manj nalog, da imam več časa. včasih mi nagaja računalnik, ker je že star. pa še počasen internet

imam, zato včasih zamudim z nalogo. zanima me ocena pri geografiji, če je učitelj igor že popravil test.

09.04.2020 Stran 13 / 14



www.1ka.si ANKETA ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA

  nič

  /

  pri mat malo manj nalog

  lahko bi imeli več video razlag od učiteljev
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