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Šola na daljavo pri vas doma

ANALIZA - Grafi
Zbiranje podatkov je potekalo od 27.3.20, 10:26 do 31.3.20, 23:53

Katere naprave uporabljajo vaši otroci za učenje na daljavo pri vas doma? (n = 215)
Možnih je več odgovorov

ga nimamo doma
vse kar je na razpolago ker je gradiva preveč
načeloma delajo po natisnjenih vsebinah, računalnik uporabljajo, ko je to navedeno v učnih nalogah oz. če želijo kaj bolj podrobno
raziskati
učbenike, zvezke, ...
ga nimamo
nimamo doma racunalnik
preveč je usmerjanja na e-gradiva in uporabo interneta
delajo po natisnjenih vsebinah, računalnik uporabljajo, ko je to navedeno v učnih nalogah oz. če želijo kaj bolj podrobno raziskati

Ste zadovoljni z hitrostjo in zanesljivosti dostopa do učnih gradiv na spletu?

(n = 214)

pise pa ne more posaljat
če je več otrok je težava v povezavi z delom
vse deluje prepočasi, popolnoma nepregledno
enkratno bi bilo, če bi lahko vsi učitelji zagotovili vse gradivo tekom vikenda, najbolje v soboto, tako se lahko v nedeljo skozi dan
pripravimo tako učenci kot starši z vsem printanjem ipd. hkrati bi bilo zaželeno, da javite, kdaj je gradivo na spletu, saj je resnično
potrata našega časa, če moramo ves čas preverjati, ali je gradivo že na spletu in kateri učitelj ga je že zagotovil. prosimo za enotnost,
da imajo vsi učitelji nek rok, do kdaj morajo zagotoviti gradivo, enak sistem ter starše obvestite kdaj lahko to gradivo pričakujemo na
spletu.
gradivo dobimo po mailu
če je več otrok je težava v povezavi z delom od doma
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Spletna učna gradiva vaši otroci največkrat : (n = 215)

dobijo natisnjena od staršev, saj ni izvedljivo, da bi vsak delal s spletnimi gradivi.
nimamo tiskalnika. prosim vas, da ne pripravljate nalog za tiskanje. to se dogaja prdvsem pri geo. zemljevidi so tudi v delovnem
zvezku, ki je prazen.
natisnem v službi
vse zgorej nasteto, kar zahteva naloga

Kako pogosto vaš otrok pri učenju na daljavo potrebuje vašo pomoč ? (n = 209)

Število in obseg domačih nalog je : (n = 205)
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Sodelujete in izmenjujete izkušnje z ostalimi starši? (n = 208)

Z oceno od 1 - 10 ocenite vaš splošen vtis z pristopom učenja daljavo : (n = 202)
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