
Povratna informacija o Tržnici znanja – 69 vrnjenih vprašalnikov 

 

1. Ocena za organizacijo: 5 (69 odgovorov) 
 
Predlogi za izboljšavo: (5 odgovorov) 
- možnost predhodne prijave na hospitacije 
- E-prijave na delavnice 
- organizacija je bila odlično izpeljana 
- le tako naprej 2x 

 
 

2. Ocena kakovosti pouka: 4,93 (69 odgovorov)  
 
a) Kaj vam je bilo še posebej všeč:  

 
Kar se nanaša na pouk: 

- ITG (5x) 
- Integracija tujega jezika (5x) 
- Ustvarjalnost in zavzetost otrok za delo (3x) 
- Realno stanje (3x) 
- Ura švedščine (2x) 
- Povezovanje in nadgrajevanje snovi (2x) 
- Harmonizacija ob začetku dneva (2x) 
- Globalno opismenjevanje v 1.c (2x) 
- Celostna predstavitev dela 
- Vse je izhajalo iz otrok 
- Aktivnost učencev pri pouku 
- Vključevanje gibanja in plesa 
- Aktivne oblike učenja 
- Medpredmetno povezovanje 
- Starejši učijo mlajše  
- Formativno spremljanje  
- Spodbujanje samoevalvacije otrok  
- Obravnava knjig pri slovenščini 
- Skupinsko in projektno delo v 2. triadi 
- Pripravljenost učiteljev na pogovor 
- TI 
- Predstavitev dela šolske svetovalne službe  

 



Kar se nanaša na odnose:  

- Spoštljivi odnosi ter odnosi med učitelji in učenci (12x)  
- Sproščenost (11x) 
- Spontanost (3x) 
- Prijaznost  
- Prijaznost učencev  
- Odprtost  
- Strpnost  
- Harmonija  
- Olika in bonton učencev  

 
b) Predlogi za izboljšavo: 
- Kar tako naprej.  
- Vse je bilo v redu.  
- Še več gibanja in iger pri MAT in SLO (odrskih in gibalnih) 

 

3. Ocena kakovosti delavnic: 4,98 (57 odgovorov) 
 

4. Kaj od slišanega/videnega bi tudi sami preizkusili v praksi? 
- Formativno spremljanje (9x) 
- TI (6x) 
- ITG (6x) 
- Samoocena oziroma samoevalvacija (5x) 
- Delo po skupinah (4x) 
- Globalno opismenjevanje (4x) 
- Pomoč starejših učencev mlajšim (4x) 
- Integracija (4x) 
- Integracija tujega jezika (3x) 
- Obravnava domačega branja (2x) 
- Sestavljanje učnih listov učencev za sošolce (2x) 
- Sodelovanje med učenci (2x) 
- Vaja za sprostitev (2x) 
- Govorilne ure za učence (2x) 
- Več gibanja (2x) 
- Skupno postavljanje kriterijev  
- Več samostojnega učenja učencev  
- Povezanost učiteljev in učencev (tabori) 
- Zaupanje v učence  
- Več vprašanj otrokom  



- Igrica »Kdo ima? Jaz imam.« 
- Strpnost do motečih učencev  
- Graditi na prijateljskem odnosu do vseh zaposlenih na šoli 
- Sodelovanje med učitelji, timsko delo 
- Supervizija  
- Povezovalne navade  
- Zaupni nabiralnik 
- Kuhanje z učenci 
- Modri stol 
- Vse (2x) 
- Veliko (2x) 
- Uvesti TI v svoj kolektiv. 
- Upam, da se bo tudi naša šola odločila za TI in ta način komuniciranja in dela.  
- Zaposlila bi se na vaši šoli, da bi lahko počela vse možno iz TI.  
- Spremeniti sebe, če ni prepozno 

 
5. Kaj ste novega spoznali? 

- Da je možno, da otroci radi prihajajo v šolo.  
- Dobila sem potrditev, da se le s skupinsko voljo, cilji in dobrimi, iskrenimi odnosi 

daleč pojde.  
- Da se da tudi drugače.  
- Kako pomembna sta dober odnos in harmonija.  
- Komunikacijo in spoštovanje. 
- Da je potrebno imeti pogum, koliko pomenijo dobri odnosi med učitelji in 

vodstvom.  
- Da je treba vztrajati pri pozitivnem mišljenju. 
- Potrditev, da delam prav in da moram vztrajati na tej poti kljub drugačnemu 

mnenju večine kolektiva.  
- Vse se da, če so odnosi pravi.  
- Da se da veliko narediti, le želja in vera v to morata biti.  
- Da je vse možno. 
- Način razmišljanja. Vse so koraki in proces.  
- Da imam izbir toliko, kot se jih zavedam.  
- Potrdilo, da je skupna harmonija, ki jo spodbuja tudi vodstvo, ključ do uspeha. 
- Za kakovostno izvajanje so najpomembnejši odnosi in podpora vodstva. 
- V slogi je moč! 
- Da se je vredno učiti in da se da, če se hoče. Želim si marsikaj spremeniti pri 

svojem delu.  
- Da se z veliko dela in energije lahko stvari izboljšajo.  
- Začel bom s spremembami pri svojih močnih področjih. 

 



- Medrazredno povezovanje.  
- Gibanje ob glasbi.  
- Globalno opismenjevanje ter pripravljen material v treh pisavah. 
- Globalno opismenjevanje (3x) 
- Integracija v sodelovanju dveh učiteljev v razredu (3x)  
- Uvajanje tujega jezika v 1. razred.  
- Vse mi je bilo novo – integracija tujega jezika, FS. 
- Da je dal učitelj navodilo in učenci so to razumeli in delali brez kakršnih koli 

vprašanj. 
- Vislice kot rešitev pri iskanju ustreznih terminov. 
- Samopresoja učencev, skupno oblikovanje ciljev, predstavitve projektov 
- Da lahko poteka pouk ne da bi se učitelj vsaj malo ukvarjal z disciplino. 
- Formativno spremljanje. (2x) 
- Modro sobo. 
- TI. 
- TI deluje v praksi in je treba vztrajati. 

 
- Da tudi sama delam dobro.  
- Novosti ni bilo, sem se pa veliko stvari spomnila.  

 

6. Predlogi za izboljšavo 
- Zagotovo imate že sami veliko idej, kako boste lastno delo nadgrajevali in 

izboljševali. 
- Vključevanje staršev prostovoljcev kot hospitacije, izobraževanje staršev o TI, da 

bi ustvarili tudi dobro družbo. Vrtički, samoprehranjevanje (kako preživeti s 
samooskrbo). 

- Po ogledu ure bi bilo dobro, da bi stekla komunikacija tudi med samimi 
udeleženci, ne samo med učitelji in udeleženci. 

- Listki za povratno informacijo za vsakega učitelja, pri katerem smo hospitirali. 
- Stvari ne poznam dovolj dobro, da bi lahko predlagala izboljšave. Sem pa dobila 

kar nekaj idej za izboljšave pri sebi. 
- Želela bi si videti še kaj več, zato predlagam, da bi imeli »turbo urnik« (krajše 

šolske ure). 
- Mogoče da bi vsaka šola prinesla s seboj kako dobro prakso in bi si jo podelili med 

seboj.  
- Le tako naprej. (3x) 
- Pogumno naprej.  

 

 



7. Kaj bi sporočili organizatorjem? 
- Med vami je bilo bivanje zelo prijetno, poučno, dobila sem kar nov zagon z 

idejami za delo v prihodnje. Vsem, tudi otrokom, iskrena hvala. 
- Fantastični ste, pogumno naprej.  
- Super ste. 
- Čestitke za vašo ustvarjalnost in medsebojne odnose. 
- Vsako leto nas povabite.  
- Le tako naprej. (4x) 
- Čestitke. (3x) 
- Čestitam. 
- Pohvala in zahvala vsem – zgled prijazne šole. 
- Vse pohvale: gostoljubje, odlično kosilo.  
- Hvala. Še naprej veliko uspeha.  
- Hvala za res lep, poučen in sončen dan. Le tako naprej.  
- Odlična organizacija, polno novih in dobrih vtisov. Kar tako naprej.  
- Zelo dobro sem se počutila. Hvala vsem in vsakemu. 
- Pridobila sem precej novih spoznanj, delčkov strategij, ki jih bom vkomponirala v 

delo.  
- Hvala. (5x) 
- Organizacija je bila dobra. 
- Nadaljujte z dosedanjim delom.  
- Odlična izpeljava, organizacija, pogum učiteljev, da se izpostavijo.  
- Hvala, da ste nam omogočili ogled.  
- Hvala za vašo pripravljenost, pogum in odprtost. Občutek imam, da nismo 

trgovali, ampak samo »jemali«. 
- Super srečanje, upam, da se ga ponovi.   
- Iskrena hvala za dragocene izkušnje. Veliko uspeha še naprej.  
- Z veseljem pridem tudi naslednje leto.  
- Hvala, ker sem bila lahko en dan del vašega vsakdana.  
- Čestitke za odlično organizacijo in gostoljubje. 
- Hvala. Super ste. 
- Posebej bi pohvalila učiteljico Majo Zobavnik.  
- Hvala za »izlet v Afriko«. 
- Hvala za deljenje dobre prakse.  
- Hvala za topel sprejem.  
- Pohvala organizatorjem. Potrebno je bilo veliko poguma, predvsem strokovnih 

delavcev, da so odprli svoja vrata in nas povabili medse.  
- Pohvalila bi vaš trud.  
- Nadaljujte svoje delo. Ponudite odprta vrata še naprej.  
- Se vidimo naslednje leto! 
- Le tako naprej! Hvala, ker delite to z nami. Imate krasno ravnateljico!!! 



- Čudovito vodstvo, veseli me, da težave poskusite reševati, ne samo »jambrati«. 
- Vse pohvale!!! 
- Hvala za možnost pridobiti pri vas dragocene izkušnje, za spodbudo, da se da 

delati tudi drugače.  
- Hvala. Ker ste nam odprli svoja vrata in delili svoje ideje in izkušnje. 
- Razširite tržnico na več dni, da bi lahko več videli.  
- Kakšno prosto delavno mesto? 
- Hvala za prijazen sprejem in gostitev. 
- Keep on! 
- Iskrene čestitke in zahvala za vabilo. Enkratno doživetje, motivacija za naše delo; 

ideje, ki jih bom skušala udejanjiti na naši šoli. 
- Zelo sem vesela, da sem se udeležila Tržnice znanja. Moram reči, da sem se zelo 

veselila in sem vesela, da sem tukaj. Hvala za vse, kar ste nam pokazali, povedali. 
Hvala, da ste nam odprli svoja vrata. 

- Hvala vam, ker ste odprli vrata za nas. Zares sem hvaležna za vse nove 
informacije, ki jih bom zagotovo delila s svojimi sodelavci in jih s pridom 
uporabljala. Hvala tudi za vašo pozitivno energijo, ki se jo močno čuti! 

- Hvala in uspešno, srčno in plodno nadaljevanje leta. Užitek vas je poslušati in 
gledati, kako pritegnete učence na svojstven način, ki je drugačen od klasičnega in 
je veliko bolj uspešen (več znanja, sodelovanja, zaupanja … in marsikaterih 
življenjskih kvalitet). 

- Odlična organizacija. Učenci, ki se zabavajo in jim je dobro, se bodo tudi ogromno 
naučili, zapomnili in otroci se pri vas odlično počutijo, kar je najpomembnejše, saj 
te izbire, da bi šli v šolo ali ne, nimajo, so v to praktično prisiljeni in je zato toliko 
bolj dobrodošlo, da se imajo v vaši šoli dobro.  

 

  

 

 


