
www.1ka.si Delo na domu

ANALIZA - Grafi

Zbiranje podatkov je potekalo od 25.3.20, 9:29 do 31.3.20, 17:03

Pri učenju na domu in za delo na daljavo uporabljam:  (n = 248)

  domisljijo

  zvezek

  pisanje s sošolci

  tiskalnik

  gradivo od učiteljice

  viber

  svoje ideje

  google

  spletne strani

  gmail

  printer

  pomoč staršev

  aplikacija messanger, zvezek, word

  berilo

  knjige

  starše

  zvezki

  tablico

  spletna učilnica

  delovne liste

  knjige, zvezek za vajo

  interaktivno gradivo, gradivo učiteljic

  knjige, ostala literatura

  slovarje, leksikone, knjige

  zvezek, delovni listi

  knjige, delovni listi

  aplikacija messanger, zvezek

  peresnica

  internet

  delovni listi

  narava

  listi, kolaž papir, lepilo

  domačo knjižnico

  internet, knjige
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Kako obvladam delo z računalnikom ali tablico? (n = 248)

Kakšen način dela na daljavo ti pri učenju najbolj ustreza?  (n = 248)

  videoklici učiteljev

  naloge posredovane na mail

  knjige

  video klic

  youtube

  gmail

  easistent

  e - asistent

  delo na blizu

  poiščem sama pomoč od starejših otrok

  pouk preko video konference

  film pri kemiji

  video konferenca

  video konference

  predlog brezplačne video konference zoom (zoom.us)

  učbenik

  pogovori z starejsimi

  zoom

  vseživljenjske aktivnosti....kuhanje

  video učenje

  audio konference

  delovni z.

  delovni zvezki starejših otrok

  pogovor na daljavo
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  delo na blizu

  gozdne aktivnosti

  učni listi s spleta , splet...

Kaj ti je pri delu na daljavo všeč?

  hitro osvajanje znanja. hitreje kot v šoli.

  všeč nam je da prejmemo povratno informacijo, rešitve, s katerimi lahko preverimo ustreznost rešenih nalog

  da imam več časa za šolo

  starši vidimo in preberemo,kaj imajo otroci za naredit...ko učitelj pošlje navodila..

  delo z otrokoma

  to da si pisem z ucitelji

  mi ni všeč, ampak je potrebno in nujno

  e-učilnica

  ker si lahko delo sami razporedimo.

  da lahko uprasamo uciteljico ce nam kaj povzroca težave

  razporeditev časa

  samostojnost, več časa za zapis,...

  všeč mi je da imam veliko prostega časa in da lahko vse naredim

  ker si umerjen in bolj sproščen

  da si sama dolocima, kdaj bova kaksno snov predelala

  ne rabim se lepo oblečti

  da smo doma

  utvarjanje, domace okolje

  krajši čas dela, skoncentrirana snov, več ponavljanja

  všeč mi je enostavna komunikacija preko e-asistenta in hitra odzivnost učiteljev.

  da si lahko sam razporediš delo čez dan

  da se lahko posvetim le enemu otroku

  da se učitelji kljub  občasnemu nedelovanju spletnih orodij  vseeno trudijo in poskušajo vsebine spraviti do učencev na različne

načine

  bol všeč mi je delo v šoli!

  vse je tk fajn. sam v šoli je bolj fajn.

  zelo natancno in korektno podajanje navodil. pohvala za hitre odgovore ko naletimo na \"problem\".

  da je bolj sproščeno

  ker ni nekega določenega urnika

  bolje sledim učnim načrtom, bolj razumem snov

  delo poteka malo drugače kot pa če smo v šoli. všeč mi je, ko se z nekaterimi učitelji vidimo preko kamere in nam da občutek, kot

da smo tam.

30 / 228

Kje si naletel/naletela  na težave?

  zaenkrat še ne.

  niker

  samoorganizacija, da vse opravim

  nisem naletel na nobeno težavo

  se nismo naleteli

  nisem imel težav

  nimam tezav

  včasih učitelici malo prekinja saj se v ozadju drugi razredi pogovarjajo. prosim da naj učitelico ne kontakterajo med učenjem ali

video klicem.

  nisem imela težav

  nisme na naletela na težave
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  nimam jih

  mi mama pomaga ali pa damjan

  pri matamatiki

  včasih kaj ne deluje.

  nekateri otroci potrebujejo več spodbude oz kontrole pri samostojnem učenju na domu.

  tiskanje in nova snov pri slj in tja

  na začetku so bile težave, ker niso imeli vsi messangerja, potem se je tudi to uredilo.

  kreirana skupina na viber je precej moteca, ker se doloceni ucenci ves cas pogovarjajo tudi osebne zadeve in posledicno telefon

ves cas piska. zato te moznosti ne uporabljam.

  večjih težav ni bilo.

  pri razlagi snovi ter motivaciji otroka za delo

  občasno počasno delovanje spletnih orodij (easistent)

  ni tezav..

  pri internetu

  da mi nekaterih sporočil ne odpre

  pri easistentom in ker nimam printerja

  težave s spletno stranjo lilibine

  pri matematiki razlaga nove snovi

  ne delava spoti učne snovi

  nikjer.

  zaenkrat nimamo težav

30 / 196

Kaj bi želel /želela sporočiti učiteljem?

  zelo se trudijo, da ,ko bomo prišli v šolo razumeli snov

  da se trudijo, zato hvala

  da pošiljajo rešitve, da si lahko prgledamo

  hvala za vaš trud, ki ste ga vložili in trud, ki ga še vedno vlagate, da nam delo od doma nemoteno poteka. bodite zdravi..

  da delo opravljajo zelo dobro

  zadovoljen s skupnim delom, ker se pogovarjamo tudi o vsakdanjih stvareh in se kaj pohecamo

  pogrešam šolo

  hvala,ker nam pošiljate vsakodnevne napotke. vaje,naloge in razlage so dovolj razumljive. pa tudi preveč jih ni. super ste.

  več uporabe socialnih aplikacij kot so messenger in discord  ker se na njem zelo lepo sporazumevamo z učitelji ker imamo na njem

učne ure ki zelo pomagajo pri razumevanju snovi

  da so b

  to da je ucenje v soli veliko bolj zabavno

  da se trudijo ze dobro in da dibro sodelujemo

  da so zdrabi, in da zelo dobro opravljajo svoje delo

  delo na daljavo je naporno

  da se posvetujem o nalogah

  vse dobro, z izjemo vabila, da si otoci pridejo poiskati del. zvezke v času splošne karantene, ...vso gradivo je namreč na spletu. z

razredničarko smo se pogovorili v telefonsekm pogovru, in se uskaldili na daljavo, torej brez zapletov. razredničarka je svojo potezo

argumentirala, in sicer da to velja za družine s pomanjkanjem računalinikov in alternaivnih stredstev, torej v družinah z več otroci. ta

situcaja je v nekaterih izjemah razumljiva,.. ko tako pogledam z druge plati, lahko pudarim, da se vidi, da se osebje trudi ustreči

vsem, kar tudi pozdravljam. v tem primeru bi edino predlagal, da se navodil ne posplošuje, torej za vse.

  za delo na domu smo dobili dovolj snovi, pogrešamo pa kaj ua vadit. npr. pisanih črt. to pa moramo starši sami iskati, kot bi jim sami

morali dajati domače naloge.

  naj se potrudijo z rednimi video klici

  predlagam da bi imeli za vse predmete eno aplikacijo. ne pa da imamo za vsak predmet drugo aplikacijo.

  zelo dobro sodelovanje in podpora pri delu

  hvaka za vas trud
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  da bi bili bolj ažurni in pravočasno pošiljali navodila in naloge: zgodaj zjutraj ali že prejšnji dan za naslednji.

  da se zelo trudijo

  hvala za vaše informacije

  da se še naprej tako trudite, da nam ne bo treba poleti v šolo.

  delajte več preko videoklicev in ostanite zdravi

  glede na pogovor s starši, kjer imajo več otrok, je obremenjenost staršev kar velika.

  da so zelo prizadevni in hvala za povratne informacije

  hvala za pomoc! ostanite zdravi.

  da delajo dobro in se trudijo, zelo so ažurni pri odgovarjanju in pomoči.
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Na anketo je odgovarjal (n = 248)

Možnih je več odgovorov

Odgovori so bili oddani za delo v: (n = 248)
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