Distanční výuka ZŠ Rosice v
6.-9. ročníku
214 odpovědí
Publikovat analýzu

1. Dotazník vyplňuji jako:
214 odpovědí

Rodič žáka 6.
Rosice
Žák 6.- 9. ročn

79%

21%

2. Denně trávím domácí výukou v průměru:
213 odpovědí

Méně než 1 h
15%

1-2 hodiny
2-3 hodiny
13,1%

32,4%

Více než 3 ho
Učím se nepra

35,2%

3. Rodiče mi s domácí výukou pomáhají takto:
214 odpovědí

Učíme se spo
29,9%

Učím se sám,
vysvětlují novo
kontrolují a op
Nepomáhají m

57,5%

12,6%

4. Způsob zadávání úkolů od vyučujících mi tak, jak je
nyní nastavený:
213 odpovědí

Vyhovuje
Spíše vyhovuj
18,3%

Spíše nevyhov
Nevyhovuje

55,9%
20,7%

5. Učiva je ve srovnání s výukou ve škole celkově:
214 odpovědí

Příliš málo
37,4%

Spíše méně
Srovnatelně
9,3%
11,2%

42,1%

Spíše více
Příliš mnoho

6. Co se týká náročnosti, je učivo ve srovnání s výukou ve
škole:
214 odpovědí

Lehčí
48,6%

Srovnatelné
Náročnější

10,3%
41,1%

7. S technickým vybavením, nutným k zvládání domácí
výuky, máme doma tyto potíže (můžete zvolit i více
možností):
214 odpovědí

Nemáme připojení k
internetu
Míváme občasné potíže s
připojením k in…
Nemáme možnost tisku

3 (1,4 %)
30 (14 %)
42 (19,6 %)

Počítač máme k dispozici
jen omezenou č…

52 (24,3 %)

Žádné potíže s technickým
vybavením nem…
0

50

100

8. Zadávání úkolů do výchov (výtvarná výchova, pracovní
činnosti, hudební výchova, výchova ke zdraví, volba
povolání, tělocvik):
213 odpovědí

Úkoly mám rá
by jich být i víc

31,9%
14,1%
8,9%
11,3%

Úkoly mě větš
plním
Úkoly mě obč
plním rád
Úkoly mi nevy
jich být méně
Úkoly mi nevy

32,9%

Úkoly mi nevy

9. Zorientovat se v systému Moodle mi trvalo přibližně:
214 odpovědí

Necelý týden
20,1%

Týden až 14 d
Více než 14 d
8,9%

65%

Dosud jsem s
nezorientoval

10. Zadávání učiva a úkolů v Moodle je pro mě v současné
době:
212 odpovědí

Srozumitelné,
předmětů se o
18,9%
7,1%

Nevyhovuje m
jiným vyučujíc
mě učí
Je pro mne ve
nesrozumiteln

74,1%

11. Povinné a nepovinné úkoly v systémuu Moodle
213 odpovědí

Jsou přehledn
většiny předm
musím a co je

38,5%

10,3%

51,2%

U některých p
přehledně ozn
některých pře
neorientuji
Nejsou přehle
většiny předm
v informaci, kt
povinný a kter

12. Termíny odevzdání prací a úkolů do Moodlu jsou pro
mne:
213 odpovědí

Spíše vyhovuj
předmětů stíh
odevzdávat vč

25,8%

11,7%

19,2%

Termíny jsou p
většiny předm
včas odevzdá
Termíny jsou u
předmětů dos

43,2%

V termínech, k
úkol odevzdáv

13. Způsob odevzdávání prací a úkolů do Moodlu je pro
mne:
214 odpovědí

20,1%

19,2%

Spíše vyhovuj
kam a jak úko
odevzdávat a
Stává se, že m
a jak mám úko
nahrávat
Stává se, že s
úkoly do Mood

54,2%

Stává se mi, ž
úkol již odesla

14. Jsou-li u testů na Moodle dané časové limity, pak u
VĚTŠINY z nich:
211 odpovědí

Jsou příliš krá
Jsou příliš krá
chybí informac

52,1%

Jsou dostateč
mi informace o
Jsou dostateč
19,9%

15,6%

Jsou zbytečně
splnění mi zbý
dost času

9,5%

15. Výuku s použitím systému Moodle, jako doplňku k
běžnému vzdělávání ve škole, v budoucnu:
214 odpovědí

Uvítám, líbí se
Umím si předs
28,5%

9,8%
61,7%

Nechci, nelíbí

16. Zpětná vazba/hodnocení v Moodle či jinou formou (email, messenger), jak nám ji vyučující v současné době
poskytují mi:
213 odpovědí

Úplně vyhovuj
Spíše vyhovuj
Spíše nevyhov
Vůbec nevyho

61,5%

Zpetnou vazb
Vadí mi, že kd
23,5%

U většiny nem
někteří učitelé
1/2

17. Zde nám můžete napsat konkrétní návrhy na to, jak bychom
podle Vás mohli distanční výuku na naší škole ještě zlepšit:
91 odpovědí

Výuka se mi líbí, nepotřebuji nic měnit

dávat základní věci ne ty ostatní
Delší časový limit na testy
Přijde mi že je toho v matice teď hodně a ve fyzice se moc
nevyznám
Dávat všechny povinné úkoly do kalendáře. Nebývají tam
všechny.
Méně úkolů na daný termín.
nijak takto mi to zatim vyhovuje

Děkujeme za vyplnění dotazníku :-)
Obsah není vytvořen ani schválen Googlem. Nahlásit zneužití - Smluvní podmínky služby Zásady ochrany soukromí

Formuláře

