
 

 
 

POUK NA DALJAVO 

 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA  

 

Med 26. 3. in 6. 4. 2020 je preko spletne ankete potekalo anketiranje učencev in staršev oz. 

skrbnikov o pouku na daljavo, ki smo ga zaradi zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov pričeli 

izvajati 23. 3. 2020. 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo skupno 249 anketirancev, razmerje med učenci in starši 

oz. skrbniki je razvidno iz Grafa 1, iz Grafa 2 pa je razvidna porazdelitev anketirancev glede na 

razred. 

Graf 1: Razmerje anketirancev 

 

Graf 2: Porazdelitev anketirancev glede na razred 
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Zavedamo se, da so možnosti za delo oz. pouk od doma različne, zato nas je zanimalo, katero 

informacijsko tehnologijo in druge vire pri učenju doma in za delo/pouk na daljavo 

uporabljate.  

Večina vas pri učenju doma in za pouk na daljavo vedno uporablja računalnik (62 %), delovni 

zvezek (55 %) in učbenik (54 %). Nikoli v največji meri ne uporabljate tabličnega računalnika 

(38 %), drugega (31 %) in telefona (16 %). Največ vas tudi nima na voljo tabličnega računalnika 

(24 %) in drugega (17 %).  

Šest vas je odgovorilo, da nimate na voljo računalnika, zato vas prosimo (tisti, ki še niste), da 

stopite v stik s svetovalno službo ali vodstvom šole, ki vam bo pomagala zagotoviti tehnično 

podporo pri učenju doma in za pouk na daljavo. Pokličite na telefonsko številko 02 545 96 00 

ali pa pišite na ospuconci@ospuconci.si in vam bomo pomagali zagotoviti potrebno. 

Prosili smo vas, da ocenite, kako dobro obvladate delo z računalnikom oz. tabličnim 

računalnikom. 

Svoje obvladovanje dela z računalnikom oz. tabličnim računalnikom ste v povprečju ocenili z 

oceno 4,3. V kolikor vam lahko kakorkoli pomagamo pri težavah, na katere naletite, se obrnite 

na nas (razredničarka, razrednik). 

Da bi bila pripravljena gradiva in napotki za pouk od doma za vas čim bolj pregledna in 

razumljiva, nas je zanimalo, v kolikšni meri vam ustreza posamezen način dela na daljavo.  

V največji meri vam ustrezajo ali zelo ustrezajo napotki na šolski spletni strani (43 % ustreza in 

51 % zelo ustreza), navodila preko elektronske pošte (ustreza 50 % in zelo ustreza 43 %), delo 

v spletnih učilnicah (51 % ustreza in 28 % zelo ustreza) in elektronska gradiva na internetu 

(ustreza 69 % in zelo ustreza 24 %).  

Zanimalo nas je tudi, kaj vam je pri delu na daljavo všeč. Vaši odgovori so prikazani v Tabeli 1. 

Tabela 1: Všeč pri delu na daljavo 

Odgovori  n 

Da lahko razporejamo snov in čas (individualni urnik), način učenja, prostor za 

učenje. 
66 

Kratka, jasna navodila, dobro pripravljeno gradivo, raznolike naloge, da so zraven še 

dodatne podpore za delo (videoposnetki, e-gradiva ... ). 
43 

Samostojnost pri delu. 18 
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Dobro sporazumevanje z učitelji oz. dobro vzpostavljena komunikacija z učitelji, skrb 

učiteljev, njihovo javljanje preko e-pošte, spodbujanje k delu, povratne informacije. 
17 

Da imam več časa za določen predmet, za zapis snovi, za poglobitev v snov. 17 

Delo z računalnikom. 14 

Vse, nimam pripomb. 13 

Da lahko dolgo spim, da mi ni treba zjutraj zgodaj vstati. 13 

Nič. 9 

Mir pri delu, ni hrupa. 6 

Napotki na šolski spletni strani; zelo dobro, lično, pregledno ustvarjena spletna stran 

šole. 
5 

Da ni preveč navodil, dela za učenca; ravno prava količina snovi. 5 

Spletne igre, interaktivne naloge, spletna stran mojamatematika.si. 4 

Da se učim tako kot v šoli. 2 

Se porabi manj časa. 2 

Uporaba/delo v spletnih učilnicah. 2 

Matematična in geografska e-učilnica. 2 

Pomoč staršev. 2 

Ni mi všeč, ker ni učiteljev. 2 

Da dobimo gradivo dvakrat na teden. 2 

Da lahko otroci kljub tem razmeram opravljajo šolske obveznosti. 2 

Ostane mi več prostega časa. 2 

Da ni spraševanj in testov. 2 

Da smo vsi doma. 2 

Lahko v miru končam, saj me ne preganja šolski zvonec. 1 

Pregled nad učno snovjo otroka. 1 

Da se otrok trudi učiti tudi na ta način. 1 

Vse pohvale vodstvu in učiteljem. 1 

Da se več posvečam otroku. 1 

Da si lahko pomagamo s prijatelji, čeprav mogoče nismo v istem razredu. 1 

Da se morajo otroci znajti sami, si organizirati učenje. 1 

Preveč snovi za en dan. 1 



 

 
 

Da mi ni treba nositi težke šolske torbe. 1 

Povprašali smo vas še, kje ste pri delu/pouku na daljavo naleteli na težave. Težave, na katere 

ste naleteli, so prikazane v Tabeli 2. 

Tabela 2: Težave pri pouku na daljavo 

Odgovori  n 

Nikjer, brez težav. 123 

Slabe internetne povezave, preobremenjenost interneta in zelo počasno odpiranje 

strani, včasih nemogoče priti na stran. 
28 

Ogromno snovi, preveč vsega naenkrat, ne uspemo narediti vsega vsak dan. 20 

Pri razlagi snovi/ni razlage; pri razumevanju snovi, ki mi je nihče ne more razložiti. 11 

Pri razumevanju navodil in reševanju nalog pri nekaterih predmetih v delovnih 

zvezkih. 
7 

Pri matematiki. 6 

Otrok ne želi sodelovati, težko se spravi k delu, pri spodbujanju otroka za delo. 4 

Pri uporabi/vzpostavitvi spletne učilnice. 4 

Otrok potrebuje razlago, ki jo opravimo starši (tisti, ki znamo, drugi najbrž ne). 

Težava je predvsem pri tem, da morajo starši biti zraven oziroma otroku razložiti 

snov, ker v prvem triletju otrok še ni sposoben sam snov predelati in se jo naučiti. 

Problem je predvsem nova snov. 

3 

Pomanjkanje časa. 3 

Pri skoraj vsakem predmetu. 3 

Pri tujih jezikih. 3 

Prijava v e-gradiva, spletno stran. 2 

Premalo računalnikov doma. 2 

Pri nalaganju matematične spletne učilnice, ki deluje samo na prenosnem oz. 

stacionarnem računalniki, na telefonu in tablici pa ne. 
2 

Motnje na spletnem portalu lilibi. 2 

Pogrešam sošolce in družbo. 2 

Pri slovenščini, kjer je preveč snovi naenkrat, rešiti je potrebno cel delovni zvezek, 

razlage pa ni nobene. 
2 

Pri preverjanju pravilnosti rešitev. 2 



 

 
 

Pri zvočnih posnetkih. 2 

Posebnih težav nismo imeli. Je pa res, da moramo biti starši zdaj veliko bolj 

angažirani pri delu z otrokom. 
1 

Pri delanju seminarske naloge. 1 

Pri geografiji in zgodovini. 1 

Pri fiziki. 1 

Tudi sam delam od doma in imam še vrtčevskega otroka. 1 

Starši se ne znajdemo pri razlaganju snovi. 1 

Preveč snovi za branje. 1 

Živčni starši, neustrezno okolje. 1 

Neobvladanje računalnika. 1 

Pri matematiki, ker nimam doma računalnika in moramo delati naloge na različnih 

straneh. 
1 

Da ne morem istočasno delati z obema otrokoma, tako da se čas reševanja še 

dodatno zavleče. 
1 

Snovi za predelati je preveč, saj učitelji nalagajo večinoma novo snov. Obseg nove 

snovi ne smemo primerjati z delom v šoli, kjer imajo učenci na voljo učitelje. Prav 

tako je pri delu doma veliko motečih dejavnikov, trenutno pomanjkanje socialnih 

stikov, kar vse vpliva na motivacijo in delo otrok.  

1 

Malo smo imeli težavo z nekaterimi interaktivnimi vajami, ki delajo samo v 

določenih brskalnikih. 
1 

Učni ritem, težave z napotki, različnimi kanali učiteljev. 1 

Pri reševanju nalog na računalniku. 1 

Ne odpira mi določenih video posnetkov in slik na radovednihpet. 1 

Pri nekaterih predmetih je preveč nove snovi, npr. naravoslovje. 1 

Obseg vsebin, podan s strani učiteljev, je v splošnem preskromen. 1 

Mogoče se pri kakšnih posnetkih preko youtuba slabo sliši glas, ostalo je vse ok. 1 

Dostopnost učiteljev in njihova pomoč sploh nista učinkoviti. Spletna gradiva v veliki 

večini ponavljajo snov iz učbenika, mi pa medtem zgubljamo čas z 

nepomembnostmi. Raje bi videla, da za tekoči teden dobimo vse naloge že v nedeljo 

in ne potem dodatne v četrtek. 

1 

Včasih pri pošiljanju nalog. 1 

Preveč preskakovanja iz učbenika na različna spletna mesta in spet v delovni zvezek. 1 



 

 
 

V navodilih ni posebej navedeno po dnevih, kaj je potrebno narediti. 1 

Da ni komunikacije (govorno), samo si pišemo. Učiteljice mislijo, da ne delamo 

naloge – pa jih, imamo polne roke dela. Kako dokazati? 
1 

 


