
UČENJE NA DALJAVO – ANALIZA ANKETE 

 

Trajanje ankete: 6. 4.–10. 4. 2020 

Anketirani: učenci OŠ Velika Dolina 

Namen ankete: dobiti povratno informacijo o tem, kako so se učenci prilagodili na 

učenje na daljavo ter o zadovoljstvu učencev z načinom poučevanja na daljavo. 

 

1. Kateri razred obiskuješ? 

 

Število sodelujočih učencev po razredih: 

1. r.: 5 učencev 

2. r.: 11 učencev 

3. r.: 13 učencev 

4. r.: 18 učencev 

5. r.: 6 učencev 

6. r.: 9 učencev 

7. r: 4 učencev 

8. r.: 7 učencev 

9. r.: 13 učencev 

 

Na anketo je odgovorilo 86 učencev (od 115 učencev), kar je 75 % vseh učencev naše 

šole. V vsakem razredu je anketo rešilo več kot polovica učencev in s tem smo zelo 

zadovoljni, saj smo tako pridobili podatke, ki na nek način odražajo povprečno stanje. 

 



2. Kako si se navadil/-a na učenje na daljavo? (Označiš lahko več možnosti.) 

 

 Zelo dobro. Učenje na daljavo mi ne predstavlja večjih težav. 

 Dobro. Večinoma mi gre dobro, a včasih naletim na kakšno težavo. 

 Delo na daljavo mi predstavlja veliko težavo. 

 Vedno boljše mi gre. 

 Drugo 

 

 

 

 

Večina učencev, ki so odgovorili na anketo, z učenjem na daljavo nima večjih težav. 

Kar 70 % anketirancev pravi, da jim gre učenje dobro in le včasih naletijo na kakšno 

težavo, kar 21 učencem pa gre učenje na daljavo zelo dobro. 

Dva učenca pravita, da jima tak način učenja predstavlja veliko težavo.  

Po odgovorih sodeč, večini učencev učenje na daljavo ne predstavlja večjega 

problema. Učenci so se prilagodili in vzorno sodelujejo pri pouku na daljavo. 

Tisti, ki imajo težave pri delu na daljavo, naj se obrnejo po pomoč na svoje 

razrednike ali svetovalno službo.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Si si delo doma organiziral/-a po šolskem urniku (čas učenja, predmete, 

začetek učenja, konec učenja ...)? 

 

 Da. (24 učencev) 

 Ne. (1 učenec) 

 Začnem nekoliko kasneje, saj dlje časa zjutraj spim. (25 učencev) 

 Urnik dela je podoben šolskemu. (23 učencev) 

 Urnik dela imam prilagojen staršem, saj mi pomagajo pri delu. (12 učencev) 

 Drugo: (1 učenec) – V dop. času delam po urniki, kar prejmem od učiteljev  

(naredim in oddam), ostalo delo in učenje si razporedim in prilagodim sam. 

 

 

 

 

 

Skoraj 55 % (49 učencev) anketiranih učencev si je delo doma organiziralo po 

šolskem urniku (27, 9 %) ali podobno (26, 7 %). To je zelo pohvalno, saj si učitelji 

želimo, da bi učenci sledili šolskemu urniku in tako ostali v dobri učni kondiciji. S tem, 

ko učenci delajo po šolskem urniku, skrbijo, da se delo ne kopiči, da sproti delajo 

zapiske in se sproti učijo. Le na tak način bodo učenci pridobili vsaj določen nivo 

znanja tudi v teh okoliščinah. 

Skoraj 30 % anketiranih pa je povedalo, da z delom začnejo nekoliko kasneje, saj 

dlje časa zjutraj spijo. To smo opazili že tudi sami učitelji, ki imamo pouk preko 

videokonferenc. Vidimo namreč, da se nekaj posameznikov k prvim uram vključi 

kasneje ali pa se sploh ne vključijo. Potarnajo zaradi zgodnje ure, kar pa je posledica 

prepoznega odhoda v posteljo in manjše količine spanca. 



12 učencev je povedalo, da se prilagajajo staršem, ki jim pomagajo pri delu. Pri 

natančnejšem pregledu odgovorov smo opazili, da so to učenci od 1. do 4. razreda, 

ki velikokrat brez pomoči staršev delajo težje, nekateri pa tudi ne znajo ali ne zmorejo. 

 

 

 

 

4. Kateri načini komuniciranja z učitelji so ti najbolj všeč? (Označiš lahko več 

odgovorov.) 

 

 Po elektronski pošti. 

 Preko spletnih učilnic. 

 Preko videokonferenc. 

 Preko Hangoutsa. 

 Drugo: Šele z novimi učitelji smo dobili video vsebine, pohvalno; v živo. 

 

 

 

 

 

Iz odgovorov anketiranih učencev je razvidno, da je učencem skoraj enako všeč vsaka 

oblika dela na daljavo in med načini poučevanja ni večjih odstopanj. Enim je bolj všeč 

nekaj, drugim spet nekaj drugega. Zato je dobro, da imamo učitelji različne pristope 

in načine poučevanja na daljavo. 

 

 



5. So gradiva in navodila za delo, ki jih prejemaš od učiteljev razumljiva? 

 

 Da. (53 učencev) 

 Večinoma. (32 učencev) 

 Ne. (0 učencev) 

 Drugo: (1 učenec) – Lahko bi dobili malo več video razlag, sploh pri NIT 

elektrika, pa razvoj enoceličnih bitij ... pohvalila bi video vsebino za matematiko za 

deljenje pri učiteljici Diani. 

 

 

 

 

 

 

 

Kar 85 anketiranih učencev (99 % vseh anketiranih) je odgovorilo, da so gradiva in 

navodila za delo razumljiva (62 %) oz. večinoma razumljiva (37 %). Ta podatek nas 

zelo veseli, saj pomeni, da smo učitelji pri podajanju gradiv in navodil zelo uspešni in 

učenci s tem nimajo težav. 

Pri podajanju navodil in gradiv se trudimo vsi, še posebej pa smo pozorni pri mlajših 

učencih, ko morajo biti navodila še posebej razumljiva, natančna in poenostavljena.  

 

 

 

 

 



6. Kaj te glede šole, učenja, učenja na daljavo trenutno najbolj skrbi? (Napiši 

kratek odgovor.) 

 

Ocene 

Ocenjevanje 

Nič. 

Nič 

Nic 

ali se bo znanje obdržalo. 

Kako se bomo naučili vsi toliko snovi nato pa še veliko naenkrat pridobili ocene. 

Kako bomo zaključili ocene. 

Da nebo znanje primerljivo kot bi bilo ce bi bila šola. 

Vcasih tehnika zasteka in me skrbi, da me ne bi slisali 

Če mi katera snov nebo jasna kako se jo bom naučila. 

NIČ 

Ne. 

Da bi dobili premalo ucen. 

Ne vidim učiteljice in učencev v živo. 

/ 

Pisno in ustno ocenjevanje. 

Pisna ocenjevanja in ustna pri predmetih,kjer nimamo videokonferenc. 

Najbolj me skrbijo načini ocenjevanja in količine snovi. 

kako dolgo bo to še trajalo 

Ocenjevanje znanja 

Da ne bom vsega vedel,ker učitelj ve bolje razložiti kot se lahko sam ali mi pa starši razložijo.  

Trajanje le tega... 

Najbolj me skrbi ocenjevanje. 

ocene 

Kako bom prišla do ocen 

Trenutno nič 

Nacionalna preverjanja 

ali bomo mi starši otroke dovolj kvalitetno naučili 

Ne želim imeti učenja preko videokonferenc. 

Kako bomo pisali kontrolne naloge. 

ocene kako jih bom dobil ter valeta in te stvari o tem 

Kdaj se bomo vrnili v šolo. 

Kako dolgo bo šolanje na daljavo še trajalo 

Kako bom dobil ocene. 

Včasih je težko, ker imamo en računalnik pa je sestra skoraj skoz na video konferenci in 

moram čakat, da lahko pogledam kaj imam za delat pa tudi istočasno ne moreva bit na video 

konferenci. Dobro, da moja učiteljica Zvonka nima skoz videokonferenco. 

Preverjanje znanja-ocenjevanje 

Da ne dobim korona virusa ali druge bolezni 

Da bo šola še dolgo zaprta. 

ocene. 

ali bo dovolj časa za utrjevanje snovi 

Do kdaj bo potrbno se šolat doma. 

nic 

Kako bo ko bomo prišli nazaj 



npz-ji 

Kako dolgo bo to potekalo 

Pridobljeno znanje 

Kdaj bomo dobili ocene 

Ocene 

Da bomo morali iti v šolo med poletnimi počitnicami. 

da nebom napisala vseh nalog 

Ocenjevanje, preverjanje znanja 

da bomo morali med poletjem hoditi v šolo. 

Skrbi me da bo še dolgo trajalo. 

Ocenjevanja 

Da ne bomo obdelali vso snov. 

Pisna ocenjevanja 

Ocenjevanja 

Kako bom dobival ocene. 

Ne vem. 

VELIK NALOGE KJER MAMICA HODI V SLUŽBO,A OČI JE NA MISIJI PA GA NI 

Najbolj me skrbijo ocene... 

Kako bo potekalo ocenjevanje. 

Skrbi me kako dolgo bomo se tako delali 

Kako bomo končali školsko leto? 

da si nebom napisala vseh nalog. 

Pridobivanje ocen 

 

 

Učence smo povprašali, kaj jih trenutno najbolj skrbi, in dobili smo različne odgovore, 

ki smo jih strnili v različne kategorije: 

 Ocene, ocenjevanje, zaključevanje ocen, pridobivanje ocen (27 učencev) 

 Znanje, kvaliteta znanja, snov (13 učencev) 

 Trajanje učenja na daljavo, ali bomo morali poleti v šolo (11 učencev) 

 Nič (8 učencev) 

 Način poučevanja, težave s tehniko učenja na daljavo (4 učenci) 

 NPZ (2 učenca) 

 Valeta (1 učenec) 

 Bolezen (1 učenec) 

 Kako bo, ko bomo prišli nazaj (1 učenec) 

 Ne vem (1 učenec) 

 

Največkrat se je pojavila skrb glede ocen, ocenjevanja znanja … Učenci pa so v 

skrbeh tudi glede pridobljenega znanja in njegove kvalitete. 

 



7. Kaj poleg učenja (delo z učnim gradivom, delo z računalnikom) še počneš 

čez dan doma? (Označiš lahko več odgovorov.) 

 

 Berem. (23 učencev)  

 Se rekreiram (gibam, telovadim ...). (69 učencev) 

 Pomagam pri gospodinjskih opravilih. (55 učencev) 

 Pomagam pri zunanjih opravilih. (57 učencev) 

 Počivam. (34 učencev) 

 Gledam TV, poslušam pesmi. (56 učencev) 

 Brskam po mobilnem telefonu oz. sem na socialnih omrežjih. (40 učencev) 

 Se družim s starši, bratom, sestro, babico, dedkom ... (63 učencev) 

 Šolsko delo mi vzame precej časa, zato nimam veliko prostega časa. (8 

učencev) 

 

 Drugo: igram igrice, skrbim za živali in se z njimi igram, se družim s prijatelji, se 

vozim z motorjem 

 

Veliko učencev se v času karantene veliko giba, kar je zelo pozitiven podatek. V času, 

ko učenci preživijo veliko ur pred računalnikom zaradi šolskega dela, je namreč še 

toliko bolj pomembno, da se tudi veliko gibajo. Zato nas odgovor, da se kar 69 učencev 

od 86 anketiranih med ostalim tudi veliko rekreira, zelo veseli. 

Učenci veliko časa namenijo tudi druženju s svojimi bližnjimi (63 učencev), pomagajo 

pri zunanjih opravilih (57 učencev) in gospodinjskih opravilih (55 učencev). 

Nekateri izkoristijo prosti čas za počivanje in branje, skoraj polovica anketiranih pa 

še vedno rada brska po telefonih in so aktivni na družabnih omrežjih (40 učencev). 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Ali imaš za nas kakšno vprašanje ali sporočilo? (Napiši kratek odgovor.) 

 

Upam, da se čim hitreje konča. 

Želim si, da bi se kmalu oz. čimprej videli v šoli. 

Zelela bi vec video razlag in ne samo navodil 

Komaj čakam, da se zopet vidimo. 

Pogrešam šolo in prijatelje 

Lahko bi imeli tudi NIT,SLO,ZGO,GEO preko videok. Pohvale vsem učiteljem za trud! 

Meni osebno je v šoli boljše. 

kdaj gremo v solo :( :( :( :( :( :( 

Pogresam sošolce in prijatelje. 

Pogrešam druženje s sošolkami. 

ŽELIM SI NAZAJ V ŠOLO 

Nekateri učitelji dajo veliko naloge in veliko nove snovi katero moramo predelati sami. 

Zmoti pa me to, da nekateri učitelji ne pošljejo dela pred uro, ko bi morali imeti ta predmet.  

Tu pa tam je lepo, da se vidimo z učiteljicami in sošolci, drugače pa je čisto v redu tudi, ko 

pošljejo navodila. 

Zdi se mi, da nam učitelji ne dajo toliko dela.  

Kako bo z bralno značko ker so mi ostale še pesmice.  

Kdaj bo ocenjevanje? 

Zanima me če bodo počitnice ostale ali še bomo tudi takrat morali učiti.  

Meni je bolj všeč on line šola kot klasična. Ko se bomo vrnili šoli, bi lahko določene stvari 

obdržali. Način podajanja snovi, uporaba YouTube...  

VPRAŠANJE:zakaj je bila ta anketa. 

Kako bo potekalo ocenjevanje na daljavo? 

zakaj je ta anketa 

Želim si čimprejšnje vrnitve v šolo.Pogrešam vse. 

Ali bomo to leto še šli v šolo? 

Učenje z učiteljico v šoli mi je bolj všeč.  

Kdaj se bo končalo šolanje na domu? 

Super učiteljice ste.  

Malo bi lahko skrajšali urnik, kot so to naredile srednej šole. 

 

 

Če povzamemo sporočila in vprašanja, lahko rečemo, da si učenci na splošno želijo, 

da bi šola čim prej odprla vrata za vse učence. Učenci si želijo stikov s prijatelji, 

sošolci in tudi učitelji. Tudi pri tem vprašanju so nekateri učenci izrazili skrb glede 

ocenjevanja in količine snovi. 

 


