Študenti 4. ročníka odpovedali v dotazníku na online výučbu na maturitný odborný predmet
Ekonomické cvičenia. Pri výučbe sa používa aplikácia programu KROS. Na dotazník odpovedalo 32
študentov.

Aké sú výhody online vzdelávania v KROS aplikácii?
Lepšie pochopenie učiva, keďže vidím na svojom pc, čo učiteľ robí (zdieľa obrazovku) a mam cely
postup pred očami
Hodiny sa dajú nahrávať a môžem si ich spätne pozrieť.
Lepšie vysvetľovanie a možnosť si skúšať učivo počas toho ako učiteľka vysvetľuje učivo
Môžeme vidieť čo učiteľ robí a môžeme si ho nahrať pre potrebu opakovania
Dá sa to aj doma
Ja sa tomu viac venujem ako keby som sa mala učiť len v škole
Vysvetlenie učiva je lepšie a zrozumiteľnejšie tým, že učiteľ alebo žiak môže zdieľať obrazovku a
všetci vidíme čo robí. Tiež možnosť nahrávania hodín, ku ktorým sa môžeme spätne vrátiť ak si
potrebujeme niečo preopakovať alebo vyhľadať.

- môžeme sa vyučovať aj počas pandémie
Vidíme, čo študent vykonáva v aplikácia Kros. Ďalej, je to pohodlnejšie ako v škole.
Jedna výhoda že keď natočíme hodinu viem si ju spätne pozrieť
Robíme všetci naraz
vidíme čo učiteľ robí
Môžeme si viackrát precvičovať zadania.
Vidím priamo, čo učiteľ robí
Všetci vidíme co robi učiteľ, hodiny kde sa vysvetľuje učivo su nahrávané a môžeme si ich pustiť
kedykoľvek.
Prehľadnejšie, väčšia sústredenosť, Môže sa nahrávať obrazovka
Možnosť nahrávať hodinu, pracovať zároveň s učiteľom
Nemyslim si ze online ma nejaké výhody
Jedna výhoda že keď natočime hodinu viem si ju spätne pozrieť
Lepšie ukazovanie, nie moc hluku ako v škole a viac sa sustredím doma.
vidíme všetci jednu obrazovku, vidíme všetci, kde sa čo robí
vidíme všetci jednu obrazovku, vidíme všetci, kde sa čo robí
Vidíme, čo študent vykonáva v aplikácia Kros. Ďalej, je to pohodlnejšie ako v škole.
Ja sa tomu viac venujem ako keby som sa mala učiť len v škole

Aké sú nevýhody online vzdelávania Kros aplikácie.
Žiadne - všetko sa mi páči
Asi žiadne
Neriešime príklady všetci spolu na kvalitných počítačoch
Žiadne
- nepriamy kontakt s učiteľkou, nepreberáme všetko, čo by sa nám hodilo
Vnímam viac nevyhod
občas je to chaotické
Nevýhodou je, že to niekedy seká a nič pani učiteľke nerozumieme.
Žiadne
Nič má nenapadá
Niekedy neviem, čo robím dobre a co nie
Menej si pametam, nedokazem mat vzdy k dispozícii počitač
Vnímam viac nevyhod
Podľa mna žiadne
Chýba učiteľ.
Občas mi nie sú jasné niektoré veci v programe.

Učíme sa to doma a nie v škole
Podľa mna žiadne
Chýba učiteľ.

Odpovede sú kopírované, tak ako ich napísali, sú bez úprav.
Spracovala Renáta Fogeltonová

