
PRILOGA 8a 

 

GRAFIČNI PRIKAZ IZSLEDKOV ANALIZE POUKA NA DALJAVO - STARŠI 
 
 

 

 Zbiranje podatkov je potekalo od 24.3.20, 16:27 do 29.3.20, 20:06 
 

 

 

Moj otrok za delo pri učenju na domu in za delo na daljavo uporablja:  (n = 204)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  knjige 

  mama pomaga 

  zvezke 

  zvezki 

  le navodila so preko racnalnika, vaje in naloge opravlja brez 

  kar je potrebno 

  elektronska pošta 

  mojo razlago 

  pripravljene učne liste 

  mojo pomoč 

  gibanje in opazovanje na terenu 

  spletne ucilnice 

  zvezek 

  učni listi 

  zvezki in drugi pripomočki (likovna...itd) 

  mama,ata 

  lastni izdelki 
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Kako vaš otrok obvlada delo z računalnikom ali tablico?  (n = 204)  

 
 

 

 

 

Kakšen način dela na daljavo vašemu otroku pri učenju najbolj ustreza?   (n = 204)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  preveč načinov 

  moja razlaga 

  ucimse 

  knjige 

  ker je prvošolka vseskozi potrebuje podporo staršev 

  viber 

  delovni zvezki 

  you tube posnetki 

  zorna navodila od učiteljice 

 

 

 

 

Aktivnosti, nalog … v elektronskih medijih s strani učiteljev je bilo v prvih dveh tednih:  (n = 196)  
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  Odgovori Frekvenca 

  preveč nalog, katere so se morali printati in večina le-teh je bilo barvnih nalog. problem se pojavlja predvsem pri kartušah in papirju saj v živilskih 

trgovinah ni čisto 100%, da se dobijo kartuše za printer, katerega ima posameznik doma. zato predlagam, da se uvede pouk preko spleta v obliki 

video konference, kjer tudi s prijavo lahko vidi učitelj kdo vse je prisoten in sodeluje....učensci pa lahko pišejo naloge v zvezek. to vem, da lahko 

vsaka šola in učitelj omogoči učencuter le-ti posledično dobijo tudi poenoteno znanje in se s tem razbremeni starše. pa še starše ne boli glava kje bo 

dobil papir za printanje in kartuše. prav tako nimajo vsi skenerja doma, da lahko vrnejo izpolnjeno nalogo. sicer gre s slikanjem in preko telefona, 

da se pošlje. ampak v video konfereci tudi teh tećav ne bi bilo. pravim, da je za razmisliti kaj je v korist otrok oz. učencev. 

  ampak zgolj zaradi prilagajanja na ta način dela 

  veliko preveč pri nekaterih predmetih. 

  odvisno od predmeta 

 

 

 

 

Kdaj vaš otrok opravlja naloge?  (n = 196)  

 
 

 

 

 

Če nalog samostojno ne zna opraviti/rešiti, se obrne na:  (n = 196)  
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  Odgovori Frekvenca 

  vse samostojno opravlja 

  sam 

  starse in sosolce 

  brata 

  starše in razrednika 

  sošolca 

  učiteljico in starša 

  starše, sestro 

  starši in razrednik 

  brata, sošolce, učitelja 

 

 

 

 

Kaj vam je bilo pri delu z vašim otrokom ali spremljanju njegovega dela na daljavo najbolj všeč? 

(vpišite)   

 

  da imam vpogled v njegovo delo 

  vsem je to nekaj novega 

  pod mojim nadzorom naredi več kot je v šoli 

  komunikacija z učitelji in večja samostojnost. 

  kljub trenutnemu stanju je premalo poučevanja učiteljev. kljub temu, da vedno omenjate poučevanje na daljavo je moje mnenje, da je to pošiljanje 

nalog na daljavo in do poučevanja še sploh nismo prišli. prosim pripravite spletne učilnice kjer bo lahko učitelj s pomočjo video povezave predaval 

vsebino in poučeval učence. nujno morate vključiti poučevanje učiteljev in ne samo pripravo nalog. 

  da je samostojna 

  nic 

  pripravljenost na delo 

  ažurnost 

  da ji lahko tudi jaz kaj razlozim 

  da je delo zastavljeno zelo slikovito in pestro (na razl. načine) in da tudi sama obnavljam osnovnošolsko materio.  

  sodelovanje 

  da se šola nadaljuje... 

  boljše spremljanje kaj že zna in kaj še ne tako, skupen čas preverjanja znanja 

  poljuben čas 

  ko je lahko samostojno opravil naloge 

  samostojnost 

  vidim kako obvlada ali ne obvlada učno snov 
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  da bi jaz izdelal 9 razred bi se moral sam resno učit.. 

  da z veseljem opravlja šolske obveznosti. 

  da sem na tekočem z njeno učno snovjo. in se učimo strpnosti. 

  nič posebnega. 

  samostojnost pri delu 

  da sem vidla kje je z znanjem realno, dobila resnično celostni vpogled v njena močna in šibka podrocja 

  povratne informacije učiteljice in lično pripravljena navodila za delo 

  da morajo biti tudi sami iznajdljivi 

  povratne informacije s strani učiteljev. 

  zna se organzirati, sprotno reševanje nalog 

  da si je sam organiziral čas šolanja 

  da je svoje naloge delal sproti. 

  30 / 181 

 

 

 

 

Kje ste pri delu z vašim otrokom ali spremljanju njegovega dela na daljavo naleteli na težave? (vpišite)   

 

  ni težav 

  pri uporabi različnih spletnih učilnic in počasnem internetu 

  pri uvajanju domačih delovnih navad 

  ker nimamo tiskalnika 

  do zdaj se jih nismo imeli 

  v prvem tednu poplava nalog in obveznosti, ko se je šele odkrivalo in iskalo primerna spletna mesta za poučevanje.  

  ne zmožnost samostojnega opravljanja nalog (računalnik, preverjanje) 

  do sedaj ni bilo težav 

  preobremenjenost spletnih strani 

  nigde za sad 

  preveč različnih učilnic 

  ni tezav 

  naloge bi mogli pošiljati na otrokov mail 

  ne pridema do vseh internetnih strani 

  mogoče malo pri organizaciji dela 

  ni težav. 

  / 

  premalo računalnikov doma 
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  ne  vem 

  ja, ne sledim če res opravi naloge 

  zmogljivost lastnega računalnika 

  učenje doma ne jemlje tako resno,kot ga je v šoli. 

  signal interneta 

  samo internetne težave. 

  nisem 

  angleščina.. že tako v šoli dobijo vsako stvar fotokopirano, vzorec se nadaljuje. 

  nisem, verjamem pa, da je motivacija doma težja, predvsem zaradi motečih faktorjev. 

  njemščina 

  pri pošiljanju arnes, datotek - opravljenih nalog. nekaj je bilo na eni strani, drugič na drugi strani in je bila zmešnjava.. 

  zaenkrat tezav nismo imeli 

  30 / 160 

 

 

 

 

Kaj bi želeli sporočiti učiteljem? (vpišite)   

 

  da se ne snalazimo najbolj. 

  hvala, ker ste in se trudite. 

  bravo! le tako naprej! 

  naj bodo malo bolj interaktivni. dati naloge iz delovnega zvezka na podlagi besedil iz učbenika je zelo suhoparno. bojim se, da čeprav otrok reši 

naloge pravzaprav ne pridobi vsebinsko znanje. 

  pogumno naprej 

  da se vkljuci uporaba konferencnih klicov preko msteams, zoom ipd, saj bi to predstavljalo solo na daljavo, sedaj dvojno delo prevzemajo starsi, 

ki zato niso niti usposobljeni, niti na dopustu. 

  vse ok 

  premalo stika, potrebno bi bilo več video vsebin ali neposrednih predavanj 

  malo več koordinacije ne bi škodilo. 

  naj bo nalog manj in naj se te kvalitetno opravijo...za nove snovi bi se lahko ucitelji posneli in jim posredovali predavanje...starsi nismo ucitelji, 

tudi sami ne znamo vsega razlozit...pri nekaterih predmetih je nalog definitivno prevec...prevec je nalog ,ki jih je potrebno sprintat-nimajo ga vsi 

doma. 

  da svoje delo opravljajo odlično 

  zelo se trudijo in super so 

  vas zelo spoštujem 

  vse ok..! imamo čudovito uciteljico.. 

  komaj čakam da otroci spet hodijo v šolo. 

  trenutno zadovoljna z potekom ucenja 

  njihov trud (večine) je izjemen, težko pametujem, ker sama ne vem, kako bi lahko svoje delo opravljali bolj učinkovito. dejstvo pa je, da brez 

pomoči (oz. vodstva) staršev ne gre - vsaj pri nas ne (3. razred). 
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  učitelji se zelo trudijo, pohvalno. uspešno naprej. 

  ne bi bilo slabo če bi imeli pouk na video call. 

  naj vztrajajo 

  rada bi povedala,da je res,da moramo z otrokom zdaj veliko več delati,kot smo prej. toda učiteljem je še težje,saj morajo vsaki dan pripravit veliki 

gradiva in učne snovi za naše otroke,kar verjamem,da jim vzame veliko časa. večina učiteljev pa ima tudi svojo družino in otroke,za katere je 

potrebno poskrbet. tako,da jim ni lahko. zato, vse pohvale vsem učiteljem in hvala. ostanite zdravi 

  da naj poteka delo kot do sedaj 

  zaradi printanja gradiva pišite prosim v čb pisavi, brez nepotrebno obarvanih strani, črk, slikic in v normalni velikosti črk, zaradi varčevanja s 

kartušami in papirjem. posebej je ta težava prisotna pri ppt predstavitvah, ki bi jih iz istih razlogov kazalo poslati v obliki izročkov (po 2 slida) na 

stran) in v čb verziji. prosimo, da otrokom jasno zapišete, ali je in za kateri del zadolžitev potrebno poslati dokazila. seveda pa sporočamo še, da ste 

naredili ogromno delo, da se vsi navajamo na situacijo in da doma že slišimo vprašanje, kdaj grem lahko spetv šolo...torej zagotovo delate dobro. 

  preveč ilustracij 

  držite se 

  da daje malo manj nalog 

  da bo obseg dela na dan izvedljiv, da upostevajo da vcasih starsi nimamo na razpolago celega dneva (smo v sluzbi) in imamo vec otrok 

  da bi upoštevali urnik, ne da hodijo naloge 24 ur na dan, če sta na urniku na teden 2 šolski uri, bi bilo dobro, da je tudi toliko gradiva za predelat, 

ne pa 20 nalog za cel teden, da bi imeli spletne učilnice na istem mestu, na pa na toliko različnih, da bi učitelji predavali po urniku v živo, tako kot 

to počnejo na drugih šolah, ne da smo starši tisti, ki smo učitelji...vsi žal ne moramo ostajat doma cele dneve. ni vse slabo, nekateri učitelji so zelo 

realni in so naloge in gradiva obvladljiva, nekateri pač ne. prav je, da otroci ostanejo v delovni kondiciji, ampak ta dva tedna sta bila za njih 

nenormalno obremenilna in za racunalnikom smo preživeli veliko preveč časa. 

  da se res zelo trudijo v nastali situaciji. 

  hvala ker se trudite za naše otroke 

  30 / 166 

 

 

 

 

Odgovori so bili oddani za delo v:  (n = 187)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 
 


