
Rezultati spletne ankete o delu na daljavo 

 

Spoštovani učenci in starši, 

že dober mesec nazaj, ko so se zaradi trenutne situacije s koronavirusom zaprla vrata vseh 

šol, smo se znašli v nepričakovani situaciji. Začeli smo s poukom na daljavo, ki je za vse nekaj 

novega, do sedaj nepreizkušenega. Učitelji se vsak po svoje trudimo, da bi pouk naredili čim 

bolj zanimiv, razgiban in poučen, da bi učenci hkrati v njem uživali in se naučili kar 

predvidevajo učni načrti.  

Ker nas je zanimalo vaše mnenje o pouku na daljavo, smo na spletni strani šole objavili 

anketo. Zahvaljujemo se vsem, ki ste si vzeli čas in jo izpolnili. Odgovori so bili zelo raznoliki, 

kar je bilo pričakovati, saj vsakemu učencu ustreza drugačen način dela na daljavo in 

sodelovanja z učitelji, kar je lepo razvidno iz spodnjih grafov. 

 
Pri odgovoru na vprašanje, kakšen način dela na daljavo učencu najbolj ustreza, so bili 

odgovori zelo raznoliki. Nekateri dajete prednost gradivom na spletni strani in e-pošti, spet 

drugi pa raje delate in sodelujete z učitelji preko telefonskih in video klicev. Najmanj se za 

delo na daljavo uporabljajo socialna omrežja. Rezultati ankete so pokazali, da za učenje in 

delo na daljavo učenci večinoma uporabljate računalnik, internet, gradiva na spletu, delovne 

zvezke in nekoliko manj učbenike. Tablični računalniki so redko v uporabi, saj jih večinoma 

nimate na voljo. Skoraj polovica učencev obvlada delo z računalnikom, ostali pa se srečujete 

z manjšimi ali večjimi težavami. Dobrih 40 % učencev, sodelujočih v anketi, je pri delu 

samostojnih, ostali potrebujete pomoč. Največkrat učencem pri učenju in delu pomagate 

starši. Pri vprašanju, kaj vam je pri delu na daljavo všeč, vas je večina pohvalila delo učiteljev, 

medsebojno sodelovanje in komuniciranje med učenci oz. starši in učitelji ter ustrezno 

prilagoditev vsebin na trenutno situacijo. Izpostavili ste tudi nekaj težav, s katerimi se 

srečujete pri delu na daljavo. Večinoma gre za pomanjkanje časa oz. preobremenjenost tistih 

staršev, ki ste tudi sedaj v službah. V družinah, kjer je več šoloobveznih otrok, se srečujete 

tudi s težavo koncentracije otrok pri delu, saj so vsi doma in vsak zahteva svoje.  



Namen ankete je bil dosežen – učitelji smo dobili povratne informacije o delu, ki nam 

koristijo in nam bodo koristile v prihodnje. Poskušali bomo upoštevati vse vaše pripombe, 

želje in predloge, ki ste jih izrazili v anketi.  

Učenci, ne pozabite! 22. april je SVETOVNI DAN ZEMLJE. Louise L. Hay je zapisala: “Zemlja 

človeštva ne rabi za preživetje. Preden smo prišli na ta planet, je šlo materi Zemlji kar dobro. 

Če je ne bomo ljubili, bomo izgubljeni.” Včasih se tega premalo zavedamo, zato je ta dan 

odlična priložnost, da se spomnimo, kako pomembno je, da lepo skrbimo za Zemljo. Vaša 

naloga je, da vzamete vrečo za smeti in rokavice ter se odpravite na sprehod. Pri tem 

poberite smeti v bližnjem gozdu ali pa kar v okolici vašega doma in s tem pomagajte k boljši 

prihodnosti našega planeta. 

 

Učitelji upamo, da se čimprej vidimo v šoli in nadaljujemo s »tistim pravim« poukom. Želimo 

vam, da lepo preživite prvomajske počitnice in ostanete zdravi! 

 


