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Anketo je izpolnilo:

• 186 staršev (53,14 %)

• 199 učencev (56, 86 %)
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UČENCI:

Ali si se pri učenju doma uspešno organiziral?
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STARŠI:



UČENCI:

Kako dobro obvladaš delo z računalnikom?
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3,0%

9,6%

43,7%

43,7%

1- zelo slabo obvladam

2 - pogosto imam težave

3 - srednje dobro obvladam

4 - dobro obvladam



STARŠI:

Kakšen način učenja na daljavo vam najbolj ustreza?
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STARŠI:



UČENCI:

Koliko časa v povprečju na dan porabiš za učenje na daljavo?
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STARŠI:

Ali menite, da imate dovolj gradiva za učenje na daljavo?
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UČENCI:

Ali imaš dovolj gradiva za učenje?
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STARŠI:

Kako močno po vašem mnenju vaši otroci pogrešajo pouk v šoli?
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UČENCI

Kako močno pogrešaš pouk v šoli?

199 odgovorov
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STARŠI

Pri katerih predmetih imate največ dela z morebitno dodatno razlago otroku?
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UČENCI

Pri katerih predmetih imaš največ dela oz. se čutiš z delom preobremenjenega?
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STARŠI:

Kaj vam je všeč pri učenju na daljavo?

• sami si razporedimo čas dela

• otrok se uči večje samostojnosti in odgovornosti

• posamezen predmet lahko naredi v enem sklopu

• tedenski načrt dela

• odzivnost učiteljev

• otrok je pri delu bolj zbran, ker ima nadzor

• odnos učiteljice Anite Bajec – vse pohvale

• lahko kasneje vstanemo

• jasna navodila učiteljev

• otrok se uči, da je telefon tudi za delo, ne le za zabavo

• delo z računalnikom

• boljši vpogled v otrokovo delo, tudi sami se kaj naučimo

• manjša psihična obremenitev, ker ni ocenjevanja

• da lahko skopiramo liste in jih prilepimo v zvezek

• nič …

KLJUČNI POUDARKI:



UČENCI:

Kaj vam je všeč pri učenju na daljavo?

• delo z računalnikom

• sami si organiziramo čas (več odmorov, ni zvonca)

• jem, kadar želim

• povratna informacija,razlaga učiteljev

• dlje lahko spim

• pomoč staršev

• da sem doma, da smo več skupaj z družino

• da lahko pišem na tleh

• samostojno delo

• več časa za reševanje nalog kot v šoli

• nič mi ni treba prepisovati, vse lahko prilepim

• da ni treba biti v šoli

• tedenski pregled dela

• več igre, prostega časa

• da sem lahko naga

• ni tečnih fantov …

KLJUČNI POUDARKI:



STARŠI:

S kakšnimi težavami se srečujete pri učenju na daljavo?

• samo en računalnik

• ni težav

• spletna stran ne dela vedno, preobremenjen sistem

• usklajevanje poučevanja otrok in službe

• ne znamo poučevati

• motivacija in koncentracija otrok je slaba

• težko se organiziramo, ker je več otrok

• ni miru, ker so doma še mlajši otroci

• izgubili smo kodo za Radovednih 5

• iskanje različnih spletnih strani vzame veliko časa, ne predelamo vsega

• pomanjkanje druženja

• veliko tiskanja, preveč balasta

• manjka razlaga učitelja, zvočni posnetki

• preveč gradiva na prosojnicah

• TELOVADBA: prezahtevne vaje, nismo vsi nadarjeni za šport, kako naj otroka potem učimo skoka v 

višino; dovolj bi bila zadolžitev 30 minut gibanja dnevno po željah otroka

• ZGODOVINA:  suhoparni delovni listi, premalo posnetkov in zanimivega gradiva

KLJUČNI POUDARKI:



UČENCI:

S kakšnimi težavami se srečuješ pri učenju na daljavo?

• nerazumevanje snovi, manjka razlaga učiteljice

• včasih navodila niso jasna

• splet je preobremenjen,ne pridem do zahtevanih gradiv

• organizacija dela

• lenoba

• imamo samo en računalnik

• čuvati moram še sestrico, nimam časa vse opraviti

• preveč nalog

• ko v pon. odprem računalnik, me zadene rahla kap, ko vidim, koliko je dela

• težko naredim vse sam, nočem pa sekirati mamice, ker ima sama že dovolj skrbi

• kregamo se, ni miru

• nimam zvezkov, d.z. doma

• ne znajdem se med vsemi gradivi

• porabim več časa za delo kot v šoli

• včasih pozabim slikati in poslati učiteljici; preveč je treba pošiljati – PREDLAGAJO, da določimo 

enoten datum za vse predmete, do kdaj naj se pošiljajo naloge, datum naj bo krepko označen

• ogromno je branja

• da ne morem takoj preveriti rešitev …



STARŠI:

Kaj bi želeli sporočiti učiteljem?

POHVALE:

Zelo veliko je pohval, več kot kritik!

• hvala za ves trud

• skupaj nam bo uspelo

• ostanite zdravi

• super ste

• občudujemo vas, ker uspete obvladati 20 in 

več otrok v razredu

• hvala za prijaznost, lepe besede

• šele zdaj se zavedam, kako pomembno delo 

opravlja učitelj

• vsaka vam čast

• všeč nam je pregledna spletna stran

• vidi se, da mlajši kader nima težav -

pomagajte si med seboj …

PRIPOMBE:

• smo tudi v službi, ne uspe nam vsega predelat –

PREVEČ SNOVI

• VEČ KONZULTACIJ, RAZLAGE (zvočni 

posnetki)

• manj nalog pri SLJ (opis, spis)

• telovadba; naj bo po želji otroka

• skrbi nas, kako bo potekalo ocenjevanje

• če kaj spremenite, jasno zabeležite DATUM 

SPREMEMBE

• nič podaljšati dela v počitnice, otroci veliko delajo

• moti nas, da je treba kar naprej slikati, pošiljati

• povratna inf. staršem ali je otrok naredil,kar je 

treba

• manj povezav na različne spletne strani

• šibkejšim otrokom diferencirati – samo 

minimalne standarde

• zvočni posnetki tudi za DSP



UČENCI:

Kaj bi želeli sporočiti učiteljem?

POHVALE:

• ostanite zdravi

• pogrešamo vas

• vse pohvale

• pogrešamo sošolce

• všeč mi je delo na daljavo

• všeč nam je,da ste nam vedno na voljo

• ponosni smo na vas

• ostanite potrpežljivi

• boljše je v šoli

• hvala za trud

• všeč mi je naša šola – kavči, hladilnik v 

jedilnici, mirno je …

PRIPOMBE:

• manj nalog, preveč snovi je

• težave nam delajo povezave na različne 

spletne strani

• z velikimi tiskanimi črkami dopišite k 

navodilom, če je treba nalogo tudi poslati 

• več video vsebin, video konferenc

• navodila pišite tako kot 1. in 2. teden in ne tako kot 

3. v obliki PPT



STARŠI:

Odgovori so bili podani za delo v:
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UČENCI:

Odgovori so bili podani za delo v:
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