
Rezultati spletne ankete 

„Zadovoljstvo z učenjem na 

daljavo OŠ Črna na Koroškem“

Analiza mnenja učencev o delu na daljavo za 

obdobje od 1. 4. 2020 do 1. 5. 2020.

Analizo pripravila 

Neža Kos, svetovalna služba



Učenci, ki so se udeleželi ankete. 
Analiza po razredih.
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Procent udeleženih v anketi
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Število udeleženih učencev po razredih, N=148

Ankete se je udeležilo le 70% vseh učencev na šoli. 

V prvi anketi je bila udeležba 90%.

Učenci so anketo lahko reševali od 24. 4. do 8. 5. 2020.



Pouk na daljavo mi je …

V večini učencem pouk na daljavo manj odgovarja 

kot pouk na šoli, zdi se jim težji kot pouk v šoli.

Možnih je več odgovorov. 
Prikazano je v kolikih procentih so posamezen odgovor izbirali učenci.



Pouk doma izvajam

Med tednom za učenje/opravljanje nalog na daljavo porabim

Večino učencev se pri pouku na daljavo drži šolskega urnika, za 

učenje in opravljanje nalog pa porabite med 3 – 4 ure dnevno.



Pri pouku na daljavo imam težave
Možnih odgovorov je bilo več. Prikazano je število „klikov“ na posamezni odgovor. 

Največ učencev poroča, da s poukom na daljavo nimajo 

težav ali jih obremenjuje velika količina zastavljenih nalog. 



Zahtevane naloge oddam do datuma, ki ga določi učitelj. 

Nalog ne oddam do datuma, ki ga določi učitelj, ker

Kadar je pri zgornjem vprašanju učenec odgovoril z »Včasih da, včasih ne.« in »Ne, 

skoraj nikoli.«, je v nadaljevanju odgovarjal na to vprašanje …



Ko česa ne razumem, največkrat za pomoč prosim …

Možnih je več odgovorov. 
Prikazano je v kolikih procentih so posamezen odgovor izbirali učenci.

Še vedno se učenci najbolj poslužujete pomoči staršev, 

najmanjkrat pa prosite zanjo učitelje.



Na kakšen način najraje komuniciraš z učitelji /
svetovalnimi delavci?

Možnih je več odgovorov. 
Prikazano je v kolikih procentih so posamezen odgovor izbirali učenci.

Učenci za komunikacijo z učitelji še vedno najraje 

uporabljate e-pošto in videokonferenčni klic.



Kako ti pri razumevanju učne snovi pomagajo naslednja orodja? 

Najbolj učencem pri pouku na daljavo pomagajo video posnetki 

učitelja, ki razlaga snov, pouk v živo preko spletne konference ter 

običajni učbenik. 

I-učbeniki pa so učencem najmanj v pomoč.



Splošno počutje ob učenju na daljavo v času epedimije CORONA virusa.
Označi koliko spodnje trditve veljajo zate. Pri tem imej v mislih zadnji mesec. 



Do sedaj sem najbolj zadovoljen-na s poukom v naslednjih
spletnih učilnicah …

Mlajši učenci (od 1. do 5. razreda) so najbolj zadovoljni s 

poukom v spletnih učilnicah pri matematiki,  slovenščini, 

spoznavanju okolja in športu.

Starejši učenci (od 6. do 9.) pa s poukom v spletnih 

učilnicah prav tako najbolj zadovoljni pri predmetih 

matematika, slovenščina, angleščina ter geografija.

Tvoja sporočila in predlogi učiteljem …

• Dovolj je učenja na daljavo, gremo v šolo!

• Manj nalog.

• Radi bi imeli še več video srečanj, da se vidimo z učitelji in sošolci.

• Predlagamo, da bi pri vsakem učitelju imeli skupine v Messingerju

ali WhatsApp. Tako smo bolj v stiku z vami. 

• V šoli smo pridobili premalo znanja o delu v spletnih učilnicah, 

video konferencah itd.  za učenje na daljavo. Potrebujemo več 

učenja na tem področju.

• Poenotite se pri postavljanju datumov za oddajo nalog. Včasih jih 

je na en dan zelo veliko, včasih pa nič. Zato hitro kaj pozabim. 



Hvala vsem za dobro voljo in 

sodelovanje pri podajanju povratnih 

informacij.

Nedvomno nam bodo v pomoč pri 

nadaljnjem načrtovanju pouka na daljavo!

Uspešen zaključek leta vam želimo 

v. d. ravnateljica in vsi strokovni delavci šole.


