
 
 

Projekt sofinancira Evropska unija 

Zabreznica, 30.6.2017 

MERJENJE IN ANALIZA REZULTATOV MOBILNOSTI 

Pozitivne strani mobilnosti smo v času izvajanja projekta merile trikrat. Najprej smo opravile 

posnetek stanja pred mobilnostjo, nato med in na koncu še po mobilnosti. Anketni 

vprašalnik, ki smo si ga zastavile na začetku, smo med izvajanjem malce prilagodile, saj smo 

po prvi analizi ankete ugotovile nekaj pomanjkljivosti. Prvič smo anketni vprašalnik razdelile 

med vse učitelje in nas razred v katerem učitelj poučuje ni zanimal, drugi dve anketi smo ločili 

glede na triado, v kateri učitelj poučuje. To je bila  glavna razlika, nekaj sprememb pa smo 

vnesle tudi v sam vprašalnik. 

POSNETEK STANJA PRED IMPLEMENTACIJO MOBILNOSTI 

(ANALIZA ANKETE, junij 2016) 

Pred implementacijo opaženih pozitivnih strani mobilnosti smo s pomočjo anketnega vprašalnika 

izvedli posnetek stanja. Zanimalo nas je, kako so učenci motivirani za delo, kako med seboj sodelujejo 

in kako samostojno in sproti rešujejo probleme ter v kakšni meri učitelji v pouk vključujejo gibalne 

metode, kako zadovoljni so z izvedenimi uri v tem šolskem letu in ali nameravajo pouk v naslednjem 

šolskem letu kakorkoli spremeniti. 

Anketni vprašalnik je rešilo 24 učiteljev. Anketnega vprašalnika niso reševali učitelji, ki poučujejo šport 

in nudijo učencem dodatno strokovno pomoč. Anketni vprašalnik so učitelji reševali ob koncu 

šolskega leta 2015/16, potem ko je bila za nami le prva mobilnost. Ta je prinesla precej novosti, ki so 

zahtevale večjo organizacijo oz. spremembo šolskega dne, in smo jih lahko vključili šele v šolsko leto 

2016/17. Druga mobilnost je potekala v času šolskih počitnic. Tako smo pravzaprav pridobili posnetek 

stanja pred implementacijo primerov dobre prakse in novih metod. 

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA: 

Analizo anketnega vprašalnika bomo predstavili kar po vprašanjih, ki so bila zastavljena učiteljem. 

1. Izberi trditev, ki  za motivacijo učencev za delo, učenje in dodatne naloge (projekti) najbolj drži. 

IZBIRA ŠTEVILO ODGOVOROV 

Veliko učencev (kakovostno) opravi delo pri pouku in so motivirani 
tudi za dodatne naloge.  

9 

Za delo so motivirani le učno uspešnejši učenci. 10 

Učenci za delo in učenje potrebujejo spodbudo učitelja. 5 

 

9; 37% 

10; 42% 

5; 21% Veliko učencev (kakovostno) opravi
delo pri pouku in so motivirani tudi
za dodatne naloge.

Za delo so motivirani le učno
uspešnejši učenci.



 
 

Projekt sofinancira Evropska unija 

Večina učiteljev (42%) meni, da so za delo motivirani le učno uspešnejši učenci. 37 % učiteljev meni, 

da veliko učencev kakovostno opravi delo pri pouku in so motivirani tudi za dodatne naloge. Zanimiva 

bi bila primerjava med učitelji 1., 2. in 3. triletja. Predvidevamo, da bi bile med njimi razlike. 

2. Kakšen je delež gibalnih aktivnosti pri pouku? 

IZBIRA ŠTEVILO ODGOVOROV 

V pouk vključujem veliko gibalnih aktivnosti. 7 

V pouk bi lahko vključil(a) več gibalnih aktivnosti. 17 

Gibalnih aktivnosti v pouk ne vključujem. 0 

 

 

Večina učiteljev (71%) meni, da bi lahko v pouk vključili več gibalnih aktivnosti. Zanimivo je, da 

učitelja, ki v pouk ne bi vključeval gibalnih aktivnosti v šoli ni. 

3. Kakšno je sodelovanje učencev pri delu? 

IZBIRA ŠTEVILO ODGOVOROV 

Učenci pri delu med seboj sodelujejo in si pomagajo. 14 

Učenci med seboj sodelujejo le, če jih k temu spodbudi 
učitelj. 

10 

Učenci med seboj ne sodelujejo. 0 

 

 

7; 29% 

17; 71% 

0; 0% 

V pouk vključujem veliko gibalnih
aktivnosti.

V pouk bi lahko vključil(a) več
gibalnih aktivnosti.

Gibalnih aktivnosti v pouk ne
vključujem.

14; 58% 

10; 42% 

0; 0% 

Učenci pri delu med seboj sodelujejo in si
pomagajo.

Učenci med seboj sodelujejo le, če jih k temu
spodbudi učitelj.

Učenci med seboj ne sodelujejo.
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Večina učiteljev (58 %) opaža, da učenci pri delu med seboj sodelujejo in si pomagajo. Veliko (42 %) je 

tudi takih, ki opažajo, da učenci med seboj sodelujejo le, če jih k temu spodbudi učitelj. 

4. Kako bi ocenil(a) samostojnost oziroma sposobnost aktivnega reševanja problemov pri učencih? 

IZBIRA ŠTEVILO ODGOVOROV 

Učenci delo opravljajo samostojno in aktivno. 0 

Učenci delo opravljajo delno samostojno, potrebujejo 
občasno pomoč in usmeritev s strani učitelja. 

23 

Učenci niso samostojni, pri delu potrebujejo pomoč učitelja. 1 

 

 

Skoraj vsi učitelji (96%) menijo, da učenci opravljajo delo samostojno, potrebujejo občasno pomoč in 

usmeritev s strani učitelja. Samo 1 učitelj meni, da učenci niso samostojni in da pri delu potrebujejo 

pomoč učitelja. 

5. Kako si bil(a) zadovoljen/zadovoljna z izvedenimi učnimi urami v tem šolskem letu? 

IZBIRA ŠTEVILO ODGOVOROV 

S potekom izvedenih učnih ur sem 
zadovoljen/zadovoljna. 

14 

Učne ure bom v prihodnje spremenil(a). 10 

 

Večina učiteljev (58%) je s potekom izvedenih učnih ur zadovoljna. 42 % učiteljev pa meni, da bo učne 

ure v prihodnje spremenil. Zanimivo bi bilo pregledati, kako se učitelji po triadah tu med seboj 

razlikujejo in/ali kateri učitelji bodo spreminjali učne ure (tisti, ki v ure že vključujejo gibanje ali tisti, ki 

jih še ne). 

 

0; 0% 

23; 96% 

1; 4% 

Učenci delo opravljajo samostojno
in aktivno.

Učenci delo opravljajo delno
samostojno, potrebujejo občasno
pomoč in usmeritev s strani učitelja.

14; 58% 

10; 42% S potekom izvedenih učnih ur sem
zadovoljen/zadovoljna.



 
 

Projekt sofinancira Evropska unija 

Anketni vprašalnik bomo čez čas ponovili. Takrat bomo bolj pozorni nato, da bomo učitelje ločili tudi  

po triadah, ker bomo dobili bolj natančne rezultate. - To pomanjkljivost smo v naslednjih anketah 

odpravili. 

ANALIZA STANJA MED IN PO IMPLEMENTACIJI MOBILNOSTI 

(ANALIZA ANKETE, januar in junij 2017) 

Pozitivne strani mobilnosti smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali tudi med in po 

mobilnostih. Zanimalo nas je, kako so učenci motivirani za delo, kako med seboj sodelujejo in kako 

samostojno in sproti rešujejo probleme ter v kakšni meri učitelji v pouk vključujejo gibalne metode, 

kako zadovoljni so z izvedenimi urami v tem šolskem letu in ali nameravajo pouk v naslednjem 

šolskem letu kakorkoli spremeniti. 

Kako so učitelji reševali spletno anketo, prikazuje spodnja tabela: 

Št. učiteljev, ki so reševali 
spletno anketo 

Med mobilnostjo Po mobilnosti 

1. triletje 9 6 

2. triletje 14 6 

3. triletje 10 10 

 

Anketnega vprašalnika niso reševali učitelji, ki poučujejo šport in nudijo učencem dodatno strokovno 

pomoč. Anketni vprašalnik so učitelji reševali v mesecu januarju in v mesecu juniju 2017. 

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA: 

Analizo anketnega vprašalnika bomo predstavili kar po vprašanjih, ki so bila zastavljena učiteljem ter 

po triadah iz katere so prihajali učitelji. Da bo preglednost večja, bomo hkrati analizirali odgovore 

med in po mobilnosti. 

UČITELJI 1. TRILETJA  

1. Izberi trditev, ki  za motivacijo učencev za delo, učenje in dodatne naloge (projekti) najbolj drži. 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Veliko učencev (kakovostno) opravi delo pri 
pouku in so motivirani tudi za dodatne naloge.  

5 4 

Za delo so motivirani le učno uspešnejši učenci. 1 0 

Učenci za delo in učenje potrebujejo spodbudo 
učitelja. 

3 2 

 

Večina učiteljev (67%) po izvedenih mobilnostih meni,  da veliko učencev (kakovostno) opravi delo pri 

pouku in so motivirani tudi za dodatne naloge, med mobilnostjo je tako menilo 56 % učiteljev 1. 

triletja.  Delež učencev, ki za delo potrebujejo spodbudo učitelja, je med in po  mobilnosti enak, 33 %. 
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2. Kakšen je delež gibalnih aktivnosti pri pouku, če delež primerjaš z lanskim šolskim letom? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

V pouk vključujem veliko gibalnih aktivnosti. 7 6 

V pouk bi lahko vključil(a) več gibalnih aktivnosti. 2 0 

Gibalnih aktivnosti v pouk ne vključujem. 0 0 

 

 

Vsi učitelji (100%) po mobilnosti menijo, da v  pouk vključujejo veliko gibalnih aktivnosti. Med 

mobilnostjo je tako menilo 78 % učiteljev, 22 % pa jih je bilo mnenja, da bi v pouk lahko vključili več 

gibalnih aktivnosti. 

3. Ali ob začetku ure učence seznaniš s ciljem ure? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Ne, to se mi ne zdi potrebno.  0 0 

Včasih.  2 3 

Vedno ob obravnavi nove snovi.  6 3 

 

5 

1 

3 

4 

0 

2 

0

1

2

3

4

5

6

Veliko učencev
(kakovostno) opravi
delo pri pouku in so

motivirani tudi za
dodatne naloge.

Za delo so motivirani
le učno uspešnejši

učenci.

Učenci za delo in
učenje potrebujejo
spodbudo učitelja.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI

7 

2 

0 

6 

0 0 
0
1
2
3
4
5
6
7
8

V pouk vključujem
veliko gibalnih

aktivnosti.

V pouk bi lahko
vključil(a) več

gibalnih aktivnosti.

Gibalnih aktivnosti v
pouk ne vključujem.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI
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Večina učiteljev 1. triletja učence na začetku učne ure učence seznani s ciljem učne ure. Večina jih to 

vedno počne (67% med mobilnostjo in 50 % po mobilnosti), nekateri pa le včasih. 

4. Ali pri pouku uporabljaš kakšne rituale (dogovorjene znake za začetek in konec ure oziroma za 

umiritev učencev, izštevanke,…)? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, redno.  6 5 

Včasih, po potrebi.  1 1 

Ne, nikoli.  1 0 

 

 

Večina učiteljev (67 % med mobilnostjo in 83 % po mobilnosti) na začetku pouka uporablja rituale s 

katerimi umiri učence. 

5. Ali učencem v tem šolskem letu nalagaš več odgovornosti (za šolsko delo, učenje, domače 

naloge, skrb za oblačila, lastno odgovornost,…)? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, redno.  5 4 

Včasih, po potrebi.  3 2 

Ne, nikoli.  0 0 

 

0 

2 

6 

0 

3 3 

0

1

2

3

4

5

6

7

Ne, to se mi ne
zdi potrebno.

Včasih. Vedno ob
obravnavi nove

snovi.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI

6 

1 1 

5 

1 

0 
0

1

2

3

4

5

6

7

Da, redno. Včasih, po potrebi. Ne, nikoli.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI
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Večina učiteljev v tem šolskem letu učencem nalaga več odgovornosti. Po mobilnosti tako meni 67 % 

učiteljev, med mobilnostjo pa je tako menilo 56 % učiteljev. 

6. Strokovna skupina je pripravila zbirnik gibalnih minut. Ali si se zbirnika posluževal? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, velikokrat.  0 1 

Včasih, po potrebi.  8 5 

Ne, nikoli. Pri mojem predmetu to ni smiselno.  0 0 

 

 

Večina učiteljev uporablja zbirnik gibalnih minut, ki ga je pripravila strokovna skupina. Večina učiteljev 

(89% med mobilnostjo in 83 % po mobilnosti) se zbirnika poslužuje včasih, ko se jim to zdi smiselno. 

7. Kakšno je sodelovanje učencev pri delu, ko uporabljam aktivne oblike dela? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Učenci pri delu med seboj sodelujejo in si 
pomagajo.  

7 6 

Učenci med seboj sodelujejo le, če jih k temu 
spodbudi učitelj.  

1 0 

Učenci med seboj ne sodelujejo.  0 0 

 

5 

3 

0 

4 

2 

0 
0

1

2

3

4

5

6

Da, redno. Včasih, po
potrebi.

Ne, nikoli.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI

0 

8 

0 
1 

5 

0 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Da, velikokrat. Včasih, po
potrebi.

Ne, nikoli.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI
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Večina učiteljev (100 % po mobilnosti in 88% med mobilnostjo) meni, da učenci pri aktivno oblikovani 

učni uri, med seboj sodelujejo in si pomagajo. 

8. Kakšno je bilo sodelovanje učencev pri delu, ko uporabljam pretežno frontalno obliko pouka? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Učenci pri delu med seboj sodelujejo in si 
pomagajo.  

3 4 

Učenci med seboj sodelujejo le, če jih k temu 
spodbudi učitelj.  

4 2 

Učenci med seboj ne sodelujejo.  1 0 

 

 

Delež učencev, ki med seboj sodelujejo in si pomagajo je večji ob koncu šolskega leta. Tako je menilo 

67 % učiteljev 1. triletja, med šolski letom pa je največ učiteljev, 44 % odgovorilo, da učenci med seboj 

sodelujejo le, če jih k temu spodbudi učitelj. Na koncu leta ni nihče od učiteljev izbral izbire: Učenci 

med seboj ne sodelujejo. 

9. Kako bi ocenili samostojnost oziroma sposobnost aktivnega reševanja problemov pri učencih?   

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Učenci delo opravljajo samostojno in aktivno.  0 0 

Učenci delo opravljajo delno samostojno, 
potrebujejo občasno pomoč in usmeritve s strani 

8 6 

7 

1 
0 

6 

0 0 
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Učenci pri delu
med seboj

sodelujejo in si
pomagajo.

Učenci med
seboj ne

sodelujejo.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI

3 

4 

1 

4 

2 

0 
0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5

Učenci pri delu
med seboj

sodelujejo in si
pomagajo.

Učenci med
seboj sodelujejo
le, če jih k temu

spodbudi
učitelj.

Učenci med
seboj ne

sodelujejo.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI
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učitelja.  

Učenci niso samostojni, pri delu potrebujejo 
pomoč učitelja.  

0 0 

 

 

Tu se delež učiteljev, ki menijo da učenci delo opravljajo delno samostojno in da potrebujejo pomoč 

učitelja med izvajanjem mobilnosti ni spremenil. Med in po mobilnosti je bil odgovor zastopan 100 %. 

10. Ali ima vsak učenec v razredu svojo zadolžitev (brisanje table, poravnanost klopi, ločevanje 

odpadkov, …)? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Ne, ker nisem razrednik.  0 0 

Ne, to delo opravljajo le nekateri, ponavadi 
dežurni učenec.  

6 3 

Da, vsak učenec ima svojo zadolžitev, ki jo 
tedensko menjamo.  

2 3 

 

 

Delež učencev, ki imajo v razredu svojo zadolžitev  se je po mobilnosti izboljšal. Med mobilnostjo je 

tak odgovor izbralo 22 % učiteljev, po mobilnosti pa 50 %. 

0 

8 

0 0 

6 

0 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Učenci delo
opravljajo

samostojno in
aktivno.

Učenci niso
samostojni, pri

delu potrebujejo
pomoč učitelja.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI

0 

6 

2 

0 

3 3 

0

1

2

3

4

5

6

7

Ne, ker nisem
razrednik.

Ne, to delo
opravljajo le

nekateri,
ponavadi

dežurni učenec.

Da, vsak učenec
ima svojo

zadolžitev, ki jo
tedensko
menjamo.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI
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11. Kako si v tem šolskem letu zadovoljen z izvedenimi učnimi urami? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

S potekom izvedenih učenih ur sem zadovoljen.  8 6 

Učne ure bom v prihodnje spremenil.  0 0 

 

 

Vsi učitelji so bili z izvedeni urami, med in po mobilnosti, zadovoljni in učnih ur ne bi spreminjali. 

12. Ali v tem šolskem letu nameravaš uporabiti učilnico na prostem?   

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, sem jo že in jo še bom.  6 4 

Da, nameravam. 2 2 

Ne, pri mojem predmetu to ni smiselno.  0 0 

 

 

Učitelji po večini uporabljajo učilnico, ki jo imamo na šolskem vrtu. Nekateri so v času izvajanja ankete 

to že storili, drugi to šele nameravajo.  
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9

S potekom izvedenih
učenih ur sem

zadovoljen.

Učne ure bom v
prihodnje spremenil.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI
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7

Da, sem jo že in jo
še bom.

Da, nameravam. Ne, pri mojem
predmetu to ni

smiselno.

MED MOBILNOSTJO

PO MOBILNOSTI
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UČITELJI 2. TRILETJA  

1. Izberi trditev, ki  za motivacijo učencev za delo, učenje in dodatne naloge (projekti) najbolj drži. 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Veliko učencev (kakovostno) opravi delo pri 
pouku in so motivirani tudi za dodatne naloge.  

6 3 

Za delo so motivirani le učno uspešnejši učenci. 5 3 

Učenci za delo in učenje potrebujejo spodbudo 
učitelja. 

3 0 

 

 

Večina anketiranih učiteljev (43 %) med mobilnostjo meni, da veliko učencev kakovostno opravi delo 

pri pouku in so motivirani tudi za dodatne naloge. Po mobilnosti se je delež povečal na 50 % in je enak 

deležu učencev, ki pravi, da so za delo motivirani le učno uspešnejši učenci. Po mobilnosti ni učitelja, 

ki bi menil, da so učenci za delo in učenje potrebovali spodbudo učitelja (med mobilnostjo je tako 

menilo 21 % anketiranih učiteljev) 

2. Kakšen je delež gibalnih aktivnosti pri pouku, če delež primerjaš z lanskim šolskim letom? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

V pouk vključujem veliko gibalnih aktivnosti. 6 3 

V pouk bi lahko vključil(a) več gibalnih aktivnosti. 8 3 

Gibalnih aktivnosti v pouk ne vključujem. 0 0 
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Delež anketiranih učiteljev, ki menijo da v pouk vključujejo veliko gibalnih aktivnosti se je po 

mobilnosti povečal (med mobilnostjo 43 %, po mobilnosti 50 %). Vsi anketirani učitelji v pouk 

vključujejo gibalne aktivnosti, le da nekateri  menijo, da bi bilo le-teh lahko še več. 

3. Ali ob začetku ure učence seznaniš s ciljem ure? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Ne, to se mi ne zdi potrebno.  0 0 

Včasih.  6 4 

Vedno ob obravnavi nove snovi.  6 2 

 

 

Večina učiteljev 2. triletja učence na začetku učne ure učence seznani s ciljem učne ure. Večina jih to 

počne občasno (43% med mobilnostjo in 67 % po mobilnosti), nekateri pa vedno, ob obravnavani novi 

snovi. 

4. Ali pri pouku uporabljaš kakšne rituale (dogovorjene znake za začetek in konec ure oziroma za 

umiritev učencev, izštevanke,…)? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, redno.  3 0 

Včasih, po potrebi.  9 3 

Ne, nikoli.  1 3 
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Večina učiteljev (64% med mobilnostjo in 50 % po mobilnosti) na začetku pouka uporablja kakšne 

rituale s katerimi umiri učence. Zanimivo je, da je delež učiteljev, ki so to počeli redno med 

mobilnostjo, po mobilnosti izginil. 

5. Ali učencem v tem šolskem letu nalagaš več odgovornosti (za šolsko delo, učenje, domače 

naloge, skrb za oblačila, lastno odgovornost,…)? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, redno.  6 2 

Včasih, po potrebi.  7 4 

Ne, nikoli.  0 0 
 

 

Večina učiteljev v tem šolskem letu učencem včasih, po potrebi, nalaga več odgovornosti. Po 

mobilnosti tako meni 67 % učiteljev, med mobilnostjo pa je tako menilo 50 % anketiranih učiteljev. 

6. Strokovna skupina je pripravila zbirnik gibalnih minut. Ali si se zbirnika posluževal? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, velikokrat.  3 4 

Včasih, po potrebi.  8 2 

Ne, nikoli. Pri mojem predmetu to ni smiselno.  2 0 
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Večina učiteljev uporablja zbirnik gibalnih minut, ki jih je pripravila strokovna skupina. Večina učiteljev 

(57% med mobilnostjo) se zbirnika poslužuje včasih, ko se jim to zdi smiselno.  67 % anketiranih 

učiteljev po mobilnosti meni, da so zbirnik strokovne skupine velikokrat uporabili.   

7. Kakšno je sodelovanje učencev pri delu, ko uporabljam aktivne oblike dela? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Učenci pri delu med seboj sodelujejo in si 
pomagajo.  

6 5 

Učenci med seboj sodelujejo le, če jih k temu 
spodbudi učitelj.  

7 1 

Učenci med seboj ne sodelujejo.  0 0 

 

 

Večina anketiranih učiteljev med mobilnostjo (50 %) meni,  da učenci pri aktivno oblikovani učni uri, 

med seboj sodelujejo in si pomagajo, le če jih k temu spodbudi učitelj. Zanimivo je, da je ob koncu 

večina anketiranih učiteljev, 83%, menilo, da pri urah, kjer uporabljajo aktivne oblike dela, učenci 

med seboj sodelujejo in si pomagajo. 

8. Kakšno je bilo sodelovanje učencev pri delu, ko uporabljam pretežno frontalno obliko pouka? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Učenci pri delu med seboj sodelujejo in si 
pomagajo.  

3 1 

Učenci med seboj sodelujejo le, če jih k temu 
spodbudi učitelj.  

10 5 

Učenci med seboj ne sodelujejo.  0 0 

 

Pri frontalno oblikovanem pouku večina učiteljev 2. triletja meni, da učenci med seboj sodelujejo, le 

če jih k temu spodbudi učitelj. Tako je menilo 71 % anketiranih učiteljev med mobilnostjo in 83 % 

anketiranih učiteljev po mobilnosti. 
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9. Kako bi ocenili samostojnost oziroma sposobnost aktivnega reševanja problemov pri učencih?   

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Učenci delo opravljajo samostojno in aktivno.  1 3 

Učenci delo opravljajo delno samostojno, potrebujejo 
občasno pomoč in usmeritve s strani učitelja.  

9 3 

Učenci niso samostojni, pri delu potrebujejo pomoč 
učitelja.  

3 0 

 

 

Tu se delež učiteljev, ki menijo da učenci delo opravljajo delno samostojno in da potrebujejo pomoč 

učitelja med izvajanjem mobilnosti ni bistveno spremenil. Med mobilnostjo je tako menilo 64 % 

anketiranih učiteljev, po mobilnosti pa 50 %. Po mobilnosti je delež učiteljev, ki menijo, da so učenci 

delo opravljali samostojno in aktivno enak.   

10. Ali ima vsak učenec v razredu svojo zadolžitev (brisanje table, poravnanost klopi, ločevanje 

odpadkov, …)? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Ne, ker nisem razrednik.  2 0 

Ne, to delo opravljajo le nekateri, ponavadi 
dežurni učenec.  

11 6 

Da, vsak učenec ima svojo zadolžitev, ki jo 
tedensko menjamo.  

0 0 
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Večina anketiranih učiteljev meni, da so učenci, ki ima v razredu kakšno zadolžitev, povečini dežurni 

učenci. Drugim učencem dodatnih nalog ne razporejajo več. Po mobilnosti tako menijo vsi anketirani 

učitelji, med mobilnostjo pa 79 % anketiranih učiteljev. 

11. Kako si v tem šolskem letu zadovoljen z izvedenimi učnimi urami? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

S potekom izvedenih učenih ur sem zadovoljen.  8 6 

Učne ure bom v prihodnje spremenil.  0 0 

 

 

64 % anketiranih učiteljev med mobilnostjo je bilo zadovoljnih z izvedenimi urami v tekočem šolskem 

letu. Po mobilnosti tako meni, le še 50 % anketiranih učiteljev. Ostali pa že razmišljajo o spremembah, 

ki jih bodo vključi v način poučevanja v naslednjem šolskem letu. 

12. Ali v tem šolskem letu nameravaš uporabiti učilnico na prostem?   

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, sem jo že in jo še bom.  6 5 

Da, nameravam. 7 1 

Ne, pri mojem predmetu to ni smiselno.  0 0 
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Ob koncu leta je veliko večina učiteljev 2. triletja uporabila učilnico na prostem. Po mobilnosti je tako 

menilo, 83 % anketiranih učiteljev, med mobilnostjo pa 43 %, jih je pa takrat 50 % to še nameravalo 

uporabiti. Zagotovo je k temu botroval letni čas, saj učilnica na prostem pozimi ni najbolj pogost 

prostor, kjer bi se učenci učili. 

UČITELJI 3. TRILETJA  

1. Izberi trditev, ki  za motivacijo učencev za delo, učenje in dodatne naloge (projekti) najbolj drži. 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Veliko učencev (kakovostno) opravi delo pri 
pouku in so motivirani tudi za dodatne naloge.  

1 5 

Za delo so motivirani le učno uspešnejši učenci. 7 4 

Učenci za delo in učenje potrebujejo spodbudo 
učitelja. 

2 1 

 

 

Večina učiteljev (50%) po izvedenih mobilnostih meni,  da veliko učencev (kakovostno) opravi delo pri 

pouku in so motivirani tudi za dodatne naloge, med mobilnostjo je tako menilo le 10 % anketiranih 

učiteljev 3. triletja.  Med mobilnostjo je večina učiteljev, 70 %, menila, da so za delo motivirani le učno 

uspešnejši učenci. 
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2. Kakšen je delež gibalnih aktivnosti pri pouku, če delež primerjaš z lanskim šolskim letom? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

V pouk vključujem veliko gibalnih aktivnosti. 2 5 

V pouk bi lahko vključil(a) več gibalnih aktivnosti. 8 4 

Gibalnih aktivnosti v pouk ne vključujem. 0 1 

 

 

Med mobilnostjo je veliko učiteljev, 80% menilo, da bi v pouk lahko vključili več gibalnih aktivnosti, po 

mobilnosti je tako menilo 40 % anketiranih učiteljev. Po mobilnosti je večina učiteljev, 50 %,  menila, 

da v pouk vključuje veliko gibalnih aktivnosti.. 

3. Ali ob začetku ure učence seznaniš s ciljem ure? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Ne, to se mi ne zdi potrebno.  0 0 

Včasih.  2 3 

Vedno ob obravnavi nove snovi.  8 6 
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Večina učiteljev 3. triletja učence na začetku učne ure učence seznani s ciljem učne ure. Večina jih to 

vedno počne (80% med mobilnostjo in 60 % po mobilnosti), nekateri pa le včasih. 

4. Ali pri pouku uporabljaš kakšne rituale (dogovorjene znake za začetek in konec ure oziroma za 

umiritev učencev, izštevanke,…)? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, redno.  2 4 

Včasih, po potrebi.  5 5 

Ne, nikoli.  3 0 

 

 

Večina učiteljev (50 % med mobilnostjo in 50 % po mobilnosti) na začetku pouka včasih, po potrebi 

uporablja rituale s katerimi umiri učence. 

5. Ali učencem v tem šolskem letu nalagaš več odgovornosti (za šolsko delo, učenje, domače 

naloge, skrb za oblačila, lastno odgovornost,…)? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, redno.  4 3 

Včasih, po potrebi.  6 6 

Ne, nikoli.  0 0 
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Večina učiteljev v tem šolskem letu učencem včasih, po potrebi nalaga več odgovornosti. Delež 

učiteljev, ki tako menijo je po in med mobilnostjo enak, 60 %. 

6. Strokovna skupina je pripravila zbirnik gibalnih minut. Ali si se zbirnika posluževal? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, velikokrat.  0 1 

Včasih, po potrebi.  7 5 

Ne, nikoli. Pri mojem predmetu to ni smiselno.  3 3 

 

 

Večina učiteljev po potrebi uporablja zbirnik gibalnih minut, ki jih je pripravila strokovna skupina. Tako 

meni 70 % anketiranih učiteljev med mobilnostjo in 50 % anketiranih učiteljev po mobilnosti. 

Zanimivo je da 33 % anketiranih učiteljev meni, da zbirnik gibalnih metod, za njihov predmet ni 

smiseln in se ga zato nikoli ne poslužujejo. 

7. Kakšno je sodelovanje učencev pri delu, ko uporabljam aktivne oblike dela? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Učenci pri delu med seboj sodelujejo in si 
pomagajo.  

5 6 

Učenci med seboj sodelujejo le, če jih k temu 
spodbudi učitelj.  

5 3 

Učenci med seboj ne sodelujejo.  0 0 
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Večina učiteljev (60 % po mobilnosti in 50% med mobilnostjo) meni, da učenci pri aktivno oblikovani 

učni uri, med seboj sodelujejo in si pomagajo. 

8. Kakšno je bilo sodelovanje učencev pri delu, ko uporabljam pretežno frontalno obliko pouka? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Učenci pri delu med seboj sodelujejo in si 
pomagajo.  

4 1 

Učenci med seboj sodelujejo le, če jih k temu 
spodbudi učitelj.  

6 8 

Učenci med seboj ne sodelujejo.  0 0 

 

 

Pri frontalni obliki pouka anketirani učitelji ob koncu mobilnosti v večjem odstotku opažajo, da učenci 

med seboj sodelujejo le če jih k temu oni sami spodbudijo. Tako po mobilnosti meni 80 % anketiranih 

učiteljev, med mobilnostjo pa 60 % anketiranih učiteljev. 

9. Kako bi ocenili samostojnost oziroma sposobnost aktivnega reševanja problemov pri učencih?   

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Učenci delo opravljajo samostojno in aktivno.  0 1 

Učenci delo opravljajo delno samostojno, 
potrebujejo občasno pomoč in usmeritve s strani 
učitelja.  

8 6 

Učenci niso samostojni, pri delu potrebujejo 
pomoč učitelja.  

2 2 
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Tu se delež učiteljev, ki menijo da učenci delo opravljajo delno samostojno in da potrebujejo pomoč 

učitelja med izvajanjem mobilnosti ni bistveno spremenil. Med mobilnostjo je bil enak 80 %,  po 

mobilnosti pa 60 %. 

10. Ali ima vsak učenec v razredu svojo zadolžitev (brisanje table, poravnanost klopi, ločevanje 

odpadkov, …)? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Ne, ker nisem razrednik.  1 2 

Ne, to delo opravljajo le nekateri, ponavadi 
dežurni učenec.  

8 5 

Da, vsak učenec ima svojo zadolžitev, ki jo 
tedensko menjamo.  

1 2 

 

 

Večino zadolžitev v razredu opravlja dežurni učenec. Med mobilnostjo je tako menilo 80 % anketiranih 

učencev, po mobilnosti pa 50 %. 
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11. Kako si v tem šolskem letu zadovoljen z izvedenimi učnimi urami? 

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

S potekom izvedenih učenih ur sem zadovoljen.  6 7 

Učne ure bom v prihodnje spremenil.  4 2 

 

 

Večina učiteljev (60 % med mobilnostjo in 70 % po mobilnosti)je s potekom učnih ur v tem šolskem 

letu zadovoljnih in učnih ur nebi spreminjali. 

12. Ali v tem šolskem letu nameravaš uporabiti učilnico na prostem?   

 ŠT. ODGOVOROV 
MED MOBILNOSTJO 

ŠT. ODGOVOROV 
PO MOBILNOSTI 

Da, sem jo že in jo še bom.  4 0 

Da, nameravam. 6 7 

Ne, pri mojem predmetu to ni smiselno.  0 2 

 

 

Učitelji po večini uporabljajo učilnico, ki jo imamo na šolskem vrtu. Večina jo je v času izvedbe te 

ankete še nameravala (med mobilnostjo 60 %, po mobilnosti 70 %). 
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UGOTOVITVE: 

Analiza ankete prikazuje napredek, ki so nam ga prinesle mobilnosti. Večina anketiranih učiteljev 

opazi razliko v sodelovanju pri pouku, če je pouk zastavljen aktivno ali frontalno. Razlika se kaže 

predvsem v sodelovanju učencev. Pri frontalni obliki dela učenci v večini sodelujejo le, če jih k temu 

spodbudi učitelj. Pri aktivno zasnovanem pouku pa učenci pri delu sodelujejo in si pomagajo brez 

spodbude učitelja. Zagotovo zato, ker je pouk sam zasnovan tako, da učence kar »sili« k sodelovanju. 

Učitelji se tega zavedajo, zato v svoj pouk vključujejo gibalne aktivne metode. Zavedajo se, da bi tega 

v pouk lahko vključili še več, vendar se zavedajo dejstva, da je spremembe v poučevanje potrebno 

vključevati postopoma. Veliko naših kolegov načrtuje to za naslednje šolsko leto. Skozi oblike dela se 

počasi spreminja tudi sodelovanje učencev pri delu. Počasi prehajajo iz dejstva, da so za delo 

motivirani le učno uspešnejši učenci, na to, da veliko učencev svoje naloge, ki jih dobi pouku, opravi 

kakovostno in so motivirani tudi za reševanje dodatnih nalog. 

Večina učiteljev je zbirnik gibalnih metod, ki ga je oblikovala strokovna skupina lepo sprejela in ga, če 

je le-to smiselno, vključuje v pouk. Veseli nas, da ga uporabljajo tudi naši kolegi v 3. triletju. Veliko 

učiteljev na začetku učne ure učence seznani s ciljem tekoče učne ure. Večina jih to naredi vedno ob 

obravnavi nove učne snovi. 

Večina učiteljev povečini zaupa kakšno zadolžitev dežurnemu učencu. Zanimivo je, da imajo več 

različnih zadolžitev tudi učenci, ki niso dežurni v 1. triletju, z leti pa se te zadolžitve preusmerijo 

predvsem na dežurne učence. 

Večina učiteljev je zadovoljnih z izvedenimi urami v tem šolskem letu. Zanimivo, da so se tako odločile 

kar vse učiteljice v 1. triletju. V drugem triletju je kar nekaj učiteljev, ki namerava svoj način 

poučevanja v naslednjem šolskem letu spremeniti. Nekaj učiteljev je takih, ki so svoj način poučevanja 

spremenili tudi med samim šolskim letom. Veseli nas, da učitelji uporabljajo učilnico na prostem. 

Mobilnost Erazmus + in projekt Z novimi ustvarjalnimi idejami in gibanjem do celostnega poučevanja 
in učenja v vrtcu in šoli  sta v naš način poučevanja vnesla spremembe. O učenju in poučevanju smo 
začeli razmišljati drugače. To kaže tudi obsežna analiza ankete, ki smo jo opravili po koncu mobilnosti 
in katere rezultate smo vam predstavili. Rezultate in premike v poučevanju pa smo pridno spremljali 
ves čas projekta. Zavedamo se, da sta učenje in uvajanje sprememb v poučevanje proces, ki 
zagotovo traja več časa. Ta analiza nam potrjuje, da smo na pravi poti. 

 

 


