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Zbiranje podatkov je potekalo od 6.4.20, 19:41 do 9.4.20, 17:23

Sem starš otroka, ki obiskuje: (n = 77)

Za učenje na domu ima moj otrok na razpolago: (n = 78)

Možnih je več odgovorov

Pri učenju na domu ima moj otrok:  (n = 77)

  ne potrbuje nič

  svoj telefon, skupen računalnik
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V šoli smo se že na začetku odločili, da pouk na domu ne bo potekal po šolskem urniku in da bodo naloge manj obsežne kot če bi jih opravljali v šoli. Kako

ocenjujete to odločitev? (n = 75)

  mi imamo v skladu z urnikom...in je tako vredu

  naloge so vseeno obsežne. delamo enako število ur na dan doma, kot so v šoli.

  glede na obseg nalog, registracijo na portalih, poslušanje interaktivnih vsebin in zraven še nejasnost nekaterih informaciji, je bil

obseg dela dosti večji kot v šoli.

Moj otrok ima največje težave ker: (n = 74)

Možnih je več odgovorov

  so roki za izdelavo nalog neusklajeni z drugimi roki

  otrok je omejen z časom ki mu ga lahko namenim za učenje

  v kolikor sva želela naloge opraviti po navodilih- so bile le te preobsežne.

  otrok še ni samostojen pri delu in potrebuje pomoč starša

  preobsežno
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Kot starš/-a: (n = 74)

 Če otrok ne zna opraviti/rešiti nalog samostojno, se obrne na (označi dva najpogostejša): (n = 74)

  sosede ,sestre, očeta

  sosolca,prijatelja

  strica

Interes mojega otroka za učenje na domu ocenjujem: (n = 73)

09.04.2020 Stran 3 / 6



www.1ka.si ANKETA STARŠI

Obseg VSEH nalog, ki jih je prejel otrok ocenjujem, da jih je: (n = 73)

Moj otrok opravlja naloge: (n = 71)

Koliko časa porabi vaš otrok za pouk na domu vsak dan? (n = 72)

Večina učiteljev je otroku posredovalo povratne informacije, ki jih ocenjujem kot: (n = 72)
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Ali spremljate obvestila na spletni strani šole? (n = 73)

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

  kako bodo pridobili oceno pri predmetu kjer še nimajo ocene?

  učiteljica bi lahko bolj konkretno napisala kako je otrok rešil naloge, ni nekih informacij nazaj.

  pohvala učiteljici sonji, ker spodbuja otroka

  pohvala učiteljici marti za tako obsežno razloženo delo in naloge, ki ga pošilja na mail!

  s skupnimi močmi zmoremo vse.

  upam, da se sola cimprej zacne, saj otroci pogresajo prijatelje in ucitelje.

  zahvala gre učiteljici

  kot sem napisala že v času poučevanja na daljavo informacije niso bile jasne. naloge so bile preobsežne. glede na predloženo

vsebino  je otrok moral snov prebrati, rešiti in osvojiti- zraven so bile še določene interaktivne vsebine posameznih portalov. v drugem

tednu poučevanja na daljavo sva tako poslala  17 fotografiranih listov za samo tri predmete ( od tega so le trije listi imeli dopolnitvene

odgovore iz dz). tudi v tem tednu, ko bi se po pvseh priporočilih obseg snovi naj zmanjšal, pri nekaterih predmetih ni tako! otroci

jemljejo naprej novo snov- brez razlage!!!!

  pohvale gredo učiteljici,ker da otroku povratno informacijo kako je nalogo opravil in mu napise tudi kako spodbudno besedo.

  vse poteka gladko, brez težav. hvala za vaš trud!

  pohvalim zelo dobro organiziranost učiteljev pri delu na daljavo.

  otrok se trudi, da bi naloge opravljal pravilno in sproti, ampak včasih zaradi težav z računalnikom in internetom zamudi rok za

oddajo nalog. prilagoditev nalog na trenutno situacijo je pohvalna in nam ustreza.

  pohvalila bi trud učiteljev vendar komaj čakam da se pouk na daljavo konča in da otroci zopet začnejo hodit v šolo saj moje otroke je

zelo težko motivirat za delanje nalog in učenje manka jim razlaga kajti jaz nisem vešča da bi lahko svoje otroke učila ker marsičesa

ne znam. ostanite zdravi

  pohvala, ker so naloge prilagojene delu na daljavo. ter da teh nalog ni preveč.  upam da ostane tako. zanima pa me kako se bo

ocenjevalo, če bo potrebno.

  ucenje na daljavo ocenjujem pozitivno,presenetil me je otrok,saj lazje sede za delo oz.zvezke kot je to pocel prej,ko je obiskoval

solo.pa se nekaj:upam,da nisem edina , ki je opazila tudi,da delo ucitelja zahteva veliko pozrtvovalnosti,dela,...kapo dol.

  otrokom se je lažje učiti v šoli. pohvala učiteljem za prizadevno delo.

  pohvalim zelo prizadevno delo učiteljic.

  hvala za vaš trud, razlagah in učenju pri otrocih...lp.

  pohvale.lp.

  pohvalila bi vse učitelje za njihov trud, vendar komaj čakam da to vse mine in da se otroci vrnejo v šolske klopi saj učenje na domu

mojim otrokom povzroča precej težav saj nimajo volje interesa najbolj pa pogrešajo razlago saj jaz nisem vešča v učenju oz znanju.

ostanite zdravi

  /

  mogoče kakšna ura video konference ali posneta razlaga pri matematiki.

  lahko bi bilo več video razlag snovi

  s tem da smo doma ji gre zelo dobro

  hvala učiteljem  za trud pri  učenju.

  hvala za spodbudna sporočila.

  vaše in otrokovo delo bi ocenila, kot zelo uspešno. hvala za trud!

  v teh razmerah se mi zdi to opimalen način dela.
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  res bi se zahvalila za takšno podporo in pomoč učiteljice saj je tole za nas starše čisto nekaj novega. če potrebujemo kakšen

nasvet, razlago, nam učiteljica z veseljem pomaga in nas spodbuja, za kar sem ji iskreno hvaležna. s takšnim sodelovanjem bomo

uspešno končali to šolsko leto brez večjih pomanjkljivosti v znanju naših otrok. se enkrat hvala 

  na osnovni šoli tinje moram pohvaliti celoten učiteljski kolektiv, zelo so skrbni in človeški!
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