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ANALIZA - Grafi    

 

 Zbiranje podatkov je potekalo od 26.3.20, 12:59 do 29.3.20, 14:21 
 

 

 

Izberite razred  (n = 44)  

 
 

 

 

 

O delu, ki ga mora otrok opraviti, sem dobro informiran  (n = 41)  

 
 

 

 

 

Informiranje poteka preko ...  (n = 40)  
Možnih je več odgovorov  
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  Odgovori Frekvenca 

  messenger 

  messengerja 

  ni nobenega informiranja 

  messenger skupina otrok 

  messenger otroka 

 

 

 

 

Aktivnosti - nalog je bilo v teh dneh...  (n = 40)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  aktivnost bi otrok zmogel več, vendar se moramo organizirati, da 1 računalnik uporabljamo 2 otroka in 1 starš. prav tako otrok nima pametnega 

telefona in moram zato gradivo poslikati in shraniti v mapo jaz. otrok pa potem piše učitelju.  

  veliko preveč 

  glede nato, da imam tri šoloobvezne otroke je preveč in sem preobremenjena! 

  malo preveč 

  ni težava v količini nalog, težava je v tem, da starši nismo učitelji in da otrokom snov ni razložena kot če bi to opravil uč itelj. nepravilno jd to, da 

otroci sami predelujejo novo snov. 
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Kdaj otroci opravljajo naloge?  (n = 40)  

 
 

 

 

 

Če nalog samostojno ne znajo opraviti/rešiti, se obrnejo na ...  (n = 39)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  dela sama 

  preko mojega e asistenta .otrok žal ne more dostopati do svojega e asistenta 

 

 

 

 

Kako pogosto lahko dobi otrok pomoč pri reševanju nalog s strani družine v primeru, da jo potrebuje ali 

zanjo prosi?   (n = 39)  
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Zapišite, če bi nam želeli še karkoli sporočiti   

 

  prosimo le za malo potrpljenja pri vračanju nalog. če kaj spregledamo, nas prosim opozorite, ker ni nalašč. težko sledimo vsem aktivnostim in ker 

želimo, da so otroci v prvi vrsti samoiniciativni in samostojni, kolikor lahko, se lahko zgodi, da kakšno stvar starši spregledamo. 

  delo na daljavo poteka brez večjih težav, nekaj časa je trajalo da se dobro vpeljemo. hvala učiteljem za vso pomoč in podporo.  

  vsekakor pri takem načinu učenja manjka razlaga snovi s strani pedagoga, učitelja. 

  zaradi slabe internetne povezave ne moremo zagotoviti, da bo otrok vedno povezan na ea v jutranjih urah. nesmiselno se mi zdi, da mora otrok 

snov, ki jo predela na delovnih listih, ali nalogo ki odda preko ea, ponovno prepisovati v zvezek. 

  nekateri starši smo v službah in je naporno!!! 

  s strani šole ni bilo podanega nobenega uradnega obvestila kako bo delo na daljavo potekalo. prav še vedno ne vemo ali sodelovanje otrok  

pomeni, da jim ne bo potrebno med poletnimi počitnicami v šolo. kako nameravate dobiti ocene otrok.  

  kakor sem že ostalim dvem razredničarkam napisala, je snovi ki jo morajo otroci rešiti preveč. zamislite si eno mamo in ki je učiteljica treh 

razredov, vseh predmetov, vmes mora biti skuhano kosilo narejeno vse za službo in opravljene vse naloge ki jih vsak od učiteljev pošlje vsakemu 

otroku posebej. povrh vsega nekateri želijo še slikano narejeno kar se je delalo ta dan. sama predlagam da je petek brez nalog in obveznosti in 

imamo tako čas vse lepo poslikati in poslati vsakemu učitelju posebej. nam to vzame spet čas, glede na to so 3 otroki. 

  ostanimo zdravi. 

  imejte pred seboj otroka, ne pretiravati. otroci morajo opraviti naloge pri vseh predmetih. učitelj (predvsem predmetni) pa največkrat vidi samo 

svoj predmet in ima občutek, da ni dal veliko nalog. ko otrok vse združi, pa je tega ogromno. poleg tega je to nova snov, ki jo težko obdelajo sami.  

naslednja težava je tudi povezljivost. žal imamo nekateri zelo slabe linije in težko dostopamo do spleta - že samo eden, kaj šele več hkrati.  sicer 

cenimo vaš trud, ampak bodite bolj razumevajoči. vsi smo se znašli v situaciji, ki je nismo sami izbrali. 

  otroci si zelijo obravnavati manj snovi saj menijo da je ta obsirnejsa kot pri rednem pouku. 

  prosim da se nekateri učitelji zavedajo da je v nekaterih družinah več šoloobveznih otrok in je snovi in nalog s strani učiteljev enostavno preveč. 

jaz, kot starš 3 šoloobveznih otrok cel dan sedim za računalnikom, iščem snov, pomagam pri razlagah... nekateri učitelji zahtevajo slikane narajene 

naloge, drugi spet ne. prosim da se razjasnite, ker ce moramo še vse slikat in vsakemu učitelju pošiljati zahtevano, predlagam da je petek prost 

snovi un nalog in se ta dan samo pošilja slikano snov vsakemu učitelju posebej. 

  na zacetku so bli tezave zdaj gre dosti lažje zahvaljujemo se razredničarke in vsem ucitelje ker so nam na volji l.p. tairoski 

  premalo informacij za starše o delu prek spleta 

  všeč mi je delo na daljavo 

  ostanite  zdravi 

  zaželjeno bi bilo da otrok dobi naloge v določenem delu dneva in ne kadarkoli. menim da ni prav da je cel dan na easistenu. 

 

 


