
A vhodné 110 90.2%

B nevhodné 12 9.8%

Spolu 122 100%

A len systém edupage 47 38.5%

B aj iné formy komunikácie 75 61.5%

Spolu 122 100%

Názov ankety: Vyučovanie v mimoriadnej situácii - študenti A, D a T
Autor: Peter Papík
Termín uzavretia ankety: Dnes 17.04.2020

V mimoriadnej situácii, v ktorej sa nachádzame je dôležitá
komunikácia i spätná väzba. Nastavenie komunikácie cez
systém edupage s doplnkovým využitím ďalších možností
podľa uváženia učiteľa, či dohody so žiakmi považujem v
tejto situácii za

Učitelia v komunikácii s Vami využívajú

Je po termíne, na anketu nie je možné odpovedať
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A učivo a úlohy zvládam 75 61.5%

B učivo a úlohy nezvládam, chýba klasický výklad v škole 47 38.5%

Spolu 122 100%

A viac času ako pôvodne 51 41.8%

B rovnako 45 36.9%

C menej času ako pôvodne 26 21.3%

Spolu 122 100%

Pri tejto mimoriadnej situácii a spôsobe výuky

Škole venujem za súčasných podmienok
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A bezkriedy, gmail, microsoft teams, 20 16.8%

B gmail 70 58.8%

C ZOOM 13 10.9%

D ZOOM 2 1.7%

E ZOOM, gmail 14 11.8%

Spolu 119 100%

A zápal učiteľov pri podaní učiva aj v týchto ťažkých
chvíľach

53 44.2%

B určiť jednu stálu stabilnú stupnicu pre učitelov lebo
každý ma inú a zle sa v tom orientuje

35 29.2%

C aby nám to zasielali nejako lepšie, pretože neskutočný
chaos v tom mám. Častokrát sa stáva, že učiteľ pošle
poznámky, ale keď správu otvorím, tak tam nič nie je.

14 11.7%

D Učitelia by mohli posielať iba v tých dňoch
poznámky,kedy máme s nimi vyučovaciu hodinu,nie že
máme raz do týždňa hodinu a oni nám 4x do týždňa
pošlú poznámky,potom je v Tom veľký chaos a je toho
veľmi veľa naraz

18 15%

Spolu 120 100%

Aké iné komunikačné systémy okrem systému edupage
využívate?

Chcel by som ešte dodať (pochváliť, navrhnúť,
skritizovať....)
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