
Uporaba igrifikacije pri pouku 

S kratko anketo želim pridobiti povratno informacijo ob tvoji uporabi igrifikacije ( raba elementov igre 

in mehanik v namene reševanja problemov in povečanja motivacije pri izvajanju želene aktivnosti pri 

pouku. Prosim te, da na kratko odgovoriš na vprašalnik. Anketa je anonimna, hvala za čas ki si ga boš 

vzel(-a) pri tem. 

prof. Nejc Grošelj 

Število anketiranih: N=41 

 
 

 

 

  

63%

37%

1. Spol:

Moški

Ženski

59%

41%

2. Katero šolo obiskuješ?

dijak Gimnazije Jurija Vege
Idrija

učenec OŠ Idrija



 
 

Na spodnja vprašanja so odgovarjali le učenci, ki so že uporabljali Khanacademy ali Kahoot: 
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3. V namen učenja sem že uporabljal:

Khanacademy ali Kahoot

Nobene izmed zgoraj
naštetih platform

22 - 59%

16 - 43%

15 - 41%

14 - 38%

7 - 19%

6 - 16%
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Tekmovanje s sovrstniki

Nabiranje točk

Napredovanje po nivojih

Interaktivne vaje

Zanimivi video posnetki

Zbiranje značk

5. Kateri elementi igre te platforme so ti bili najbolj všeč



6. Označi v kolikšni meri se strinjaš z spodnjimi trditvami  

(1 - se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam) 
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Tak način učenja je veliko bolj zabaven kot
klasičen pouk.

Moja pozornost pri učenju je bila veliko večja kot
pri klasičnemu pouku.

Pri uporabi zgoraj izbranega orodja sem bil učno
bolj aktiven kot pri klasični razlagi snovi.

Moja vztrajnost pri reševanju nalog je bila veliko
večja kot sicer.

Lotil sem se tudi novih učnih vsebin, ki mi jih
učitelj ni predpisal.

Povprečje rezultatov

95%

5%

7. Bi uporabljeno platformo priporočal 
tudi ostalim sošolcem?

Da

Ne



8. Zabeleži en element, ki se ti je zdel najbolj zanimiv na platformi 

Kahoot ali Khanacademy: 

 Beleženje napredka 

 Kahoot: tekmovanje Khanacademy: dobre razlage na primerih 

 Izvirne naloge in izvirno izdelana stran 

 Odštevanje časa 

 Video posnetki (2x) 

 Učenje 

 Tekmovanje s sošolci, nabiranje točk - motivacija (4x) 

 Matematika 

 Tekmovanje med sošolci in povratna informacija o tvojem znanju 

 Zabavne vaje 

 Različne stopnje težavnosti 

 Da je dostopno brezplačno na internetu 

9. Zabeleži en element, ki se ga bi dalo izboljšati na platformi Kahoot ali 

Khanacademy: 

 Možnost odgovorov 

 Manjka prevod v slovenščino 

 Večje spodbujanje k delu 

 Več napisanega teksta 

 Več uporabnikov....bolj globalno 

 Dodal bi dostop na androidu 

 Preglednost (traja nekaj časa, da se navadiš na okolje) 

 Pristnost nalog 

 Pridobiti več uporabnikov, več snovi, bolj oglaševati 

 Več časa 

 Noben 

 bolj pregledno 

 Da bi bil v učnem načrtu 

 Težave s prijavo 

 Boljša spremljevalna glasba 

 Nastavljivost in velikost strani na pametnih telefonih 

 Prevodi v druge jezike 

 

Podatki so zbrani po anketi na naslovu goo.gl/4Sz9kx, 16. 11. 2017 

Analizo pripravil: Nejc Grošelj 

http://goo.gl/4Sz9kx

