
A vhodné 158 89.8%

B nevhodné 18 10.2%

Spolu 176 100%

A len systém edupage 74 42%

B aj iné formy komunikácie 102 58%

Spolu 176 100%

Názov ankety: Vyučovanie v mimoriadnej situácii - študenti E a C
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 123 69.9%

B učivo a úlohy nezvládam, chýba klasický výklad v škole 53 30.1%

Spolu 176 100%

A viac času ako pôvodne 55 31.3%

B rovnako 76 43.2%

C menej času ako pôvodne 45 25.6%

Spolu 176 100%

Pri tejto mimoriadnej situácii a spôsobe výuky

Škole venujem za súčasných podmienok
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A gmail , youtube 43 24.6%

B email 45 25.7%

C e-mail ale niektorý učitelia posielajú učivo aj formou
YouTube alebo učitelia PCV využívajú internetové
Elektro predajne pre získanie nových informácií z oblasti
elektrotechniky, a to sa mi veľmi páči.

12 6.9%

D gmail, videonahrávky, discord 19 10.9%

E email, youtube, skype 5 2.9%

F youtube 3 1.7%

G gmail, cisco meetings, youtube, videonahrávky 24 13.7%

H gmail 16 9.1%

I gmail,videonahrávky,youtube,discord 6 3.4%

J edupage 2 1.1%

Spolu 175 100%

Aké iné komunikačné systémy okrem systému edupage
využívate?
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A pochváliť ohľaduplnosť niektorých učiteľov 109 62.6%

B bieda 10 5.7%

C Chýba mi trochu závislosť na rozvrhu. Pred tým som
vedel, kedy mám akú hodinu a vedel som si na každý
deň rozvrhnúť úlohy. Teraz, keď sú učitelia nezávislí na
rozvrhu, spôsobuje to u mňa niekedy zmätok.

29 16.7%

D Chcel by som sa spýtať, ako je možné že dostávam
zadania na elektrotechnické meranie, ak nieje
momentálne možné si nič fyzicky odmerať

3 1.7%

E chcel by som len povedat tolko ze mi chyba to ze ked
som v skole tak sa opytam ako sa co pocita a pochopim
dane ucivo ale teraz mi to moc nejde

11 6.3%

F pochváliť ohladuplnosť ale chýba mi bližšie vysvetlenie
príkladov a rozvrhnúť si plánovanie podľa hodín ako v
škole...

5 2.9%

G chýba zjednotená učebnica / učebný materiál pre ústne
skúšky z ETS. Učebnica, ktorá nám bola poskytnutá, je
síce rozsiahla, ale nezodpovedá na všetky otázky.
Hľadať odpovede na internete nie je veľmi spoľahlivé,
ked nemáme prístup k normám. Považujem to za
celkom vážny nedostatok.

2 1.1%

H Chcel by som pochváliť učiteľov za výklady ktoré
posielajú, aj za domáce úlohy, je to také vydychujúce v
pohodlí domova si plniť povinnosti, viac času na
zhotovenie, menej stresujúce. DIKEEEEES

3 1.7%

I Mobilná aplikácia nieje dostatočne prehľadná, materiály
nie vždy prídu na čas a scrollovanie medzi úlohami je
sekavé, skáče mi to o niekoľko správ dopredu či
dozadu. Správy, domáce úlohy či testy by bolo najlepšie
zoradiť do daných predmetov aby to bolo prehľadnejšie
a dalo sa v tom lepšie vyznať. ( podobne ako na PC
verzii) Nie vždy má totižto každý prístup k PC tak ako k
mobilu.

2 1.1%

Spolu 174 100%

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