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Analiza ankete 

Po analizi ankete ugotavljamo, da so starši z načinom dela na daljavo na splošno zadovoljni, 

izpostavili pa so nekaj izzivov, s katerimi se bomo ukvarjali v prihodnje. Kot ste sami opazili, 

so želje in pričakovanja staršev včasih zelo nasprotna, naš cilj pa je iskanje srednje poti, ki bi 

vsem učencem omogočala enako možnost za delo in osvojitev novih vsebin. Upam, da bo na 

naslednji anketi sodelovalo še več staršev in bomo dobili še kvalitetnejše odzive, s katerimi 

bomo lahko zbližali stališča učencev, staršev in učiteljev. 

Preden pa se lotimo analize in razlage, bi vas rada seznanila z nekaj statističnimi podatki.  

 Učitelji na naši šoli povprečno poučujejo 104 učence.  

 Učitelji razredne stopnje  poučujejo več predmetov, povratno informacijo oziroma 

pregled nalog je povprečno za 133 izdelkov.  

 Učitelji na naši šoli povprečno poučujejo 2,8 predmeta.  

 Samo 9 takih, ki poučujejo 1 predmet.  

 Učitelji povprečno tedensko izvedejo 8,5 videokonferenc.  

Podatki so brez dopolnilnih in dodatnih poukov, brez dodatne individualne pomoči, brez učenja 

jezika za tujce, brez dodatne strokovne pomoči. 

1. razred do 4. razred 

Glede  na rezultate ankete in pogovore s predstavniki v Svetu staršev, so starši z delom in 

pripravami učiteljev zelo zadovoljni. Pohvalili so angažiranost učiteljev pri pripravi učnih vsebin 

in komunikaciji z otroci in starši.  

5. razred do 9. razred 

Na začetku dela na daljavo je bilo med učitelji in učenci nekaj zmede pri pripravi vsebin in 

predmetov. Učenci niso vedeli, kje jih iskati in kako jih oddajati. Stvari so sedaj usklajene in 

uporablja se enoten način dela pri vseh učiteljih.  

- Starši nimamo pregleda nad tem, kaj je otrok opravil od prejetih nalog: Vsak starš lahko 

vstopi  v otrokove TEAMse (to je vaša pravica), kjer je so zelo lepo vidne naslednje 

informacije: kdaj je otrok prejel nalogo, do kdaj jo mora opraviti, kdaj jo je oddal. Če 

otroku navodila niso jasna, imajo možnost učitelja vprašati po dodatnih informacijah v 

zasebnem klepetu ali skupnem za celoten razred. 

- Starši si želimo sprotne komunikacije z učitelji: z učiteljskim zborom smo se o omenjeni 

stvari že pogovorili. Tako je večina učiteljev govorilno uro že pripravila in izpeljala, 

nekateri pa jo še bodo. Vsak starš se lahko z učiteljem že od začetka dela na daljavo 

dogovori za pogovorno uro, kot je bilo to mogoče v normalnem času, s tem da jo sedaj 

napravita v dogovorjenem načinu (telefonski pogovor, Zoom, TEAMs …). Velja 

kadarkoli in ni potrebno čakati datuma pogovornih ur ali dneva.  

- Naloge so točkovane (kaj to pomeni, da bodo iz tega dobili oceno): NE! Predvsem na 

začetku, je bila pri večini nalog vključena funkcija, ki pa je zaradi dodeljenih licenc ni 

bilo mogoče izklopiti. Zadeva je sedaj odpravljena, če pa jo učitelj kje pozabi izklopiti, 

pa je to zgolj funkcionalnost programa, ki ne pomeni nikakršnega ocenjevanja. Tisti 

učitelji, ki imajo točkovanje vključeno zaradi boljše preglednosti za učenca in učitelja, 

so učencem predstavili način dela.  
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- Zakaj nimajo otroci pouka preko videokonferenc čez celoten dan: Priporočila za 

učiteljice in učitelje za izvajanje pouka na daljavo, ki jih je pripravil Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, navajajo, da se pouk na daljavo, ki se ravna po urniku, ki ga 

izvajamo v šoli, odsvetuje. Izvajanje pouka po urniku v obsegu 5 do 6 ur dnevno preko 

videokonference je nesprejemljiv. V marsikateri družini si računalnike delijo in  moramo 

paziti, da si lahko uredijo urnike, kdaj bo kdo potreboval računalnik. 

Glede na predloge staršev bomo v prihajajočih tednih učne ure v višjih razredih 

dopolnili z nekaj dodatnimi urami razlage snovi preko videokonferenčnih orodij in 

skušali nekoliko zmanjšati število nalog, ki jih morajo otroci opraviti samostojno. 

- Podano predavanje in prikaz posameznih postopkov, npr. da učitelj deli povezavo na 

youtube, kjer si otrok lahko tudi večkrat pogleda in posluša prikaz posameznih 

postopkov: tukaj bi mogoče za začetek lahko spodbudili učence, da si v svojih skupinah 

malo pomagajo. Če nekdo omenjeno stvar na spletu najde, jo lahko v klepetalnici deli 

s svojimi sošolci. Tako bodo lahko tudi učitelji videli, kaj je tisto, kar otrokom lahko 

koristile in olajšale delo. 

- Iz ankete je razvidno, da nekateri starši in učenci snemajo in/ali fotografirajo učitelje 

med razlago. Ugotovili pa smo tudi, da učni listi in navodila naših učiteljev  včasih 

pristanejo na kakšni drugi šoli ali pri kakšnih drugih ljudeh.  Snemanje učitelja v 

njegovem delovnem okolju, brez njegove vednosti in soglasja, ne glede na razlog, ni 

dopustno in pomeni prekomerno ter posledično nezakonito obdelavo osebnih 

podatkov. Enako velja za sošolce.  

 

Delo na daljavo je namenjeno ohranjanju učne kondicije, učenju in poučevanju v novih 

okoljih, ki bodo dolgoročno prinesla veliko koristi za naše učence. Nekateri starši so 

odlično prevzeli vlogo učitelja in se jim zahvaljujemo za pomoč in pogum. Delo doma 

je namenjeno učencem in prav je, da ga čim več opravijo samostojno. Učitelji so že na 

začetku šolskega leta izbrali vsebine, ki so bolj primerne za poučevanje na daljavo. Če 

ne bo nič drugače, se bodo lotili tudi drugih vsebin, kjer pa bodo potrebne tudi razlage 

v živo. Vemo, da je motivirati učence v tako dolgem časovnem obdobju zahtevna 

naloga in da je doma situacija popolnoma drugačna. Veliko je motečih dejavnikov, ki 

otroke hitro zapeljejo. Organizirali smo skupine učiteljev, ki individualno pomagajo 

učencem in tudi učitelji posameznih predmetov individualno nudijo pomoč učencem, 

za katere ugotovijo, da ne bodo zmogli sami.  

 

Če potrebujete pomoč, se obrnite na razrednike ali učitelje predmetov.  

Na voljo smo vam, da skupaj najdemo prave rešitve.  
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