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Anketa je bila izvedena po koncu izobraževanja na daljavo, in sicer med 26. 3. in 2. 4. 2021. V tem času 

so bili zabeleženi 142 poizkusov, ustrezno oddanih pa 120 anket. Če upoštevamo, da je v zavodu OŠ 

Horjul vpisanih 320 učencev, je to po ocenah 37,5 % povratna informacija. 

 

1. Kateri razred obiskuje vaš otrok? (n = 142) 

Odgovori Število 
Število vseh 

vpisanih učencev Odstotek 

1. razred 15 34 44,1 

2. razred 12 29 41,4 

3. razred 19 46 41,3 

4. razred 11 36 30,5 

5. razred 16 36 44,4 

6. razred 17 35 48,6 

7. razred 15 34 44,1 

8. razred 22 39 56,4 

9. razred 15 31 48,4 

Skupaj 142 320  
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2. Kako ste se počutili ob izobraževanju na daljavo? (n = 138) 

Odgovori  

Zdelo se nam je v redu. 57 

Ni nam bilo najbolj všeč. 69 

Sploh nam ni bilo všeč. 12 

Skupaj 138 

 

 

 

3. Ste imeli doma dovolj računalniške in druge opreme za izobraževanje na daljavo? (n = 137) 

Odgovori  

Da. 123 

Ne. 14 

Skupaj 137 

 

 

Odgovor »Ne.« je imel podvprašanje »Katera je bila največja težava?«. Starši so največkrat izpostavili 

naslednje odgovore, in sicer 

 tehnične težave oz. slaba internetna povezava (9), 

 usklajevanje uporabe računalniške opreme (3). 
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4. Ali ste vedeli, da si je bilo v šoli med izobraževanjem na daljavo možno izposoditi 

računalniško opremo? (n = 136) 

Odgovori  

Da. 101 

Ne. 35 

Skupaj 136 

 

 

Četrtina staršev ni vedela, da si lahko v šoli izposodi računalniško opremo. 

 

5. Ali ste vedeli, da si je bilo med izobraževanjem na daljavo v šolski knjižnici možno 

izposoditi knjige? (n = 136) 

Odgovori  

Da. 117 

Ne. 19 

Skupaj 136 
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6. Na katere težave ste naleteli med izobraževanjem na daljavo? (n = 133) 

   Veljavni 

Nedelujoč internet. 52 133 

Neodpiranje povezav, nedelujoča gradiva. 39 133 

Premalo računalniške opreme doma. 9 133 

Nepoznavanje računalniških programov. 11 133 

Nemotiviranost. 64 133 

Preveč snovi. 33 133 

Nerazumevanje snovi. 41 133 

Ni bilo razlage. 49 133 

Ni bilo povratne informacije. 25 133 

Veliko tiskanja. 15 133 

Preveč navodil. 10 133 

Nejasna navodila. 20 133 

Drugo: 16 133 

SKUPAJ   133 

 

 

Pod drugo se najpogosteje pojavljajo naslednji odgovori: 

 prepozno najavljanje dejavnosti, saj otroci nimajo osnovnih računalniških znanj (6), 

 uskaljevanje službe in šolanja (4), 

 ni težav (4). 

Navedeni so vzroki, ki izhajajo iz nastale situacije. 
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7. Kako ocenjujete izobraževanje na daljavo? (n = 133) (Možnih je več odgovorov) 

   Veljavni 

Delo je potekalo brez večjih težav. 31 133 

Z delom za šolo smo bili obremenjeni, a smo 
ga zmogli v okviru družine. 98 133 

Za delo za šolo smo potrebovali pomoč 
drugih. 6 133 

Za delo za šolo smo potrebovali pomoč 
učiteljev. 11 133 

Dela za šolo je bilo toliko, da ga nismo uspeli 
opraviti. 7 133 

SKUPAJ   133 

 

 

 

8. Kaj vam je bilo pri izobraževanju na daljavo najmanj všeč? (n = 129) 

Najpogosteje se pojavljajo naslednji odgovori: 

 premalo razlage in neutrjevanja snovi (brez povratne informacije) (30), 

 nemotiviranost otrok (21), 

 preobsežna navodila in preveč snovi (14), 

 pomanjkanje socialnih stikov (13), 

 usklajevanje službe in šole (13), 

 nič, vse v redu (11), 

 premalo videokonferenc (z razlagami) (10), 

 preveč časa za računalnikom (5). 
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9. Kako ocenjujete obveščenost in komunikacijo s strani učiteljev med izobraževanjem na 

daljavo? (n = 129) 

Odgovori  

Informacij je bilo premalo. 28 

Informacij je bilo dovolj. 97 

Informacij je bilo preveč. 4 

Skupaj 129 

 

 

 

10. Kako ocenjujete obveščenost in komunikacijo s strani šole med izobraževanjem na daljavo? 

(n = 129) 

Odgovori  

Informacij je bilo premalo. 22 

Informacij je bilo dovolj. 107 

Informacij je bilo preveč. 0 

Skupaj 129 
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11. Kako samostojen je bil vaš otrok med izobraževanjem na daljavo? (n = 129) 

Odgovori  

Vse je opravil sam. 13 

Potreboval je nekaj pomoči. 61 

Potreboval je kar precej pomoči. 43 

Ves čas je potreboval pomoč. 12 

Skupaj 129 

 

 

 

12. Kako ocenjujete razumljivost navodil za delo na daljavo? (n = 129) 

Odgovori  

Popolnoma razumljiva. 83 

Delno razumljiva. 43 

Nerazumljiva. 3 

Skupaj 129 

 

 

 

Odgovor »Delno razumljiva.« je imel podvprašanje »Kaj je razlog za vaše mnenje? Kaj bi bilo 

potrebno izboljšati?«. Starši so največkrat izpostavili naslednje odgovore, in sicer 

 več razlage (naj bo počasnejša in nazornejša) (9), 

 vsakodnevne videokonference (7), 

 več prilagoditev učnega načrta (5), 

 nič (5), 

 sprotno preverjanje in ocenjevanje (3). 
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Odgovor »Nerazumljiva.« je imel podvprašanje »Kaj je razlog za vaše mnenje? Kaj bi bilo potrebno 

izboljšati?«. Starši so največkrat izpostavili naslednji odgovor, in sicer 

 jasna in kratka navodila (2). 

 

13. Kako ocenjujete tedensko količino videokonferenc, ki so jih izvajali učitelji? (n = 126) 

Odgovori  

Premalo. 50 

Ustrezno. 71 

Preveč. 5 

Skupaj 126 

 

 

 

Odgovor »Preveč.« je imel podvprašanje »Kakšno rešitev predlagate?«. Starši so največkrat izpostavili 

naslednji odgovor, in sicer 

 šolanje v šoli (2). 

 

Odgovor »Premalo.« je imel podvprašanje »Kakšno rešitev predlagate?«. Starši so največkrat 

izpostavili naslednje odgovore, in sicer 

 več videokonferenc (ki ne rabijo trajati celo šolsko uro) (28), 

 več razlage snovi (5), 

 nimam predloga rešitve (5), 

 po urniku (4), 

 šolanje v šoli (4). 
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14. Kakšen se vam je zdel obseg snovi, ki jo je bilo potrebno opraviti doma v primerjavi z 

delom v šoli? (n = 126) 

Odgovori  

Obseg je bil premajhen. Morali bi dobiti več 
nalog. 9 

Obseg je bil ravno pravšnji. Zadolžitev je bilo 
toliko kot v šoli. 57 

Obseg je bil večji kot v šoli. 60 

Skupaj 126 

 

 

 

15. Koliko časa dnevno je vaš otrok porabil za šolsko delo (brez videokonferenc)? (n = 126) 

Odgovori  

Ni dodatno delal za šolo. 0 

Do 30 minut. 2 

Do 60 minut. 4 

Do 90 minut. 9 

Do 2 uri. 14 

2-3 ure. 39 

4-5 ur. 45 

Več kot 5 ur. 13 

Skupaj 126 
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Glede na rezultate 45 staršev oz. 35,7 %, torej dobra tretjina anketiranih, pravi, da delajo njihovi otroci 

za šolo v povprečju od 4 do 5 ur. 

 

16. Kakšne oblike pomoči je med izobraževanjem na daljavo vaš otrok največkrat potreboval? 

(n = 126) 

   Veljavni 

Posredovana navodila, gradiva, razlage s 
strani učiteljev so bila zadostna. 19 126 

Motiviranje za delo. 84 126 

Pojasnjevanje navodil. 80 126 

Ponazoritev postopka reševanja nalog. 72 126 

Pomoč pri oddaji nalog, prispevkov, fotografij 
in pri komunikaciji z učitelji. 57 126 

Drugo: 11 126 

SKUPAJ   126 

 

 

Drugo: razlaga snovi in branje navodil (6). 

 

17. Kako zadovoljeni ste z izobraževanjem na daljavo? (n = 126) 

Podvprašanja Odgovori 

  1 2 3 4 5 Skupaj 

skrbi me za znanje otroka 11 19 36 33 27 126 

9% 15% 29% 26% 21% 100% 

učitelji so se trudili za znanje učencev 1 11 35 35 44 126 

1% 9% 28% 28% 35% 100% 

otrok bi potreboval več podpore 10 14 42 37 23 126 

8% 11% 33% 29% 18% 100% 

otrok bi potreboval več povratnih informacij 
s strani učiteljev 

12 23 36 27 28 126 

10% 18% 29% 21% 22% 100% 

otrok je bil za delo motiviran 16 40 40 20 10 126 

13% 32% 32% 16% 8% 100% 

strinjam se z načinom izobraževanja na 
daljavo, kot se izvaja v OŠ Horjul 

11 16 51 27 21 126 

9% 13% 40% 21% 17% 100% 
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18. Pri katerih obveznih predmetih je bilo delo na daljavo vašemu otroku najbolj všeč? (n = 

122) 

   Veljavni 

slovenščina 39 122 

angleščina 53 122 

matematika 43 122 

glasbena umetnost 17 122 

likovna umetnost 37 122 

spoznavanje okolja 12 122 

šport 32 122 

fizika 2 122 

kemija 18 122 

biologija 15 122 

družba 4 122 

tehnika in tehnologija 7 122 

naravoslovje 8 122 

zgodovina 28 122 

geografija 29 122 

domovinska in državljanska kulture in etika 1 122 

naravoslovje in tehnika 9 122 

gospodinjstvo 11 122 

SKUPAJ   122 
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Starši izpostavljajo, da je bilo njihovim otrokom delo na daljavo najbolj všeč pri angleščini, matematiki, 

slovenščini in likovni umetnosti. 

Podrobnejša analiza predmetov, ki jih imajo učenci od 1. do 9. razreda, pokaže, da je po mnenju 

staršev, delo pri slovenščini najbolj všeč 38,5 % učencem razredne stopnje, pri čemer izstopajo učenci 

3. in 5. razredov (5), in 61,5 % učencem predmetne stopnje, pri čemer izstopajo učenci 8. razredov 

(11), ki so kot odgovor izbrali slovenščino. 

Pri matematiki je delo po mnenju staršev najbolj všeč 76,7 % učencem razredne stopnje, pri čemer 

izstopajo učenci 1. razredov (10), in 23,3 % učencem predmetne stopnje, pri čemer izstopajo učenci 9. 

razredov (5), ki so kot odgovor izbrali matematiko. 

Pri angleščini (v prvem razredu je neobvezni izbirni predmet, ki pa jo obiskujejo vsi učenci) je delo po 

mnenju staršev najbolj všeč 58,5 % učencem razredne stopnje, pri čemer izstopajo učenci 3. razredov 

(11), in 41,5 % učencem predmetne stopnje, pri čemer izstopajo učenci 8. razredov (11), ki so kot 

odgovor izbrali angleščino. 

Pri likovni umetnosti je delo po mnenju staršev najbolj všeč 64,9 % učencem razredne stopnje, pri 

čemer izstopajo učenci 5. razredov (7), in 35,1 % učencem predmetne stopnje, pri čemer izstopajo 

učenci 6 in 8. razredov (po 5), ki so kot odgovor izbrali likovno umetnost. 
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19. Bi kaj pohvalili, pograjali, predlagali izboljšavo? (n = 120) 

Najpogosteje se pojavljajo naslednji odgovori: 

 pohvale učiteljem in (vodstvu) (52), 

 nimam predlogov (28), 

 več razlag (7), 

 šolanje v šoli (4), 

 pohvala in graja (učiteljev in vodstva) (4), 

 sprotne povratne informacije in preverjanja (4), 

 sprotno ocenjevanje (3). 

  

Pohvale 

za trud, pomoč, hitre odgovore, prizadevnost, dostopnost, vzpodbude, podporo, potrpežljivost, skrb, 

razumevanje, odzivnost, motiviranost, ažurnost, pozitivno naravnanost … 

 

 

Misel enega od staršev 

Pohvala vsem učiteljem za delo v takšnih razmerah, za odzivnost, predvsem za to, ker so v večini tudi 

sami starši in v teh pogledih zaslužijo pohvalo. O vsem smo bili pravočasno obveščeni. Bi pa nekaj 

predlagali, kar nas je kar precej motilo, verjetno smo v večini vsi zbegani, ni kritika, je predlog. Za 

predmete, ki se iz leta v leto nadgrajujejo, predvsem v 8. in 9. razredu, bi bilo dobro, da imajo otroci več 

zooma, da so poenoteni po celi Sloveniji, da ne gredo v srednjo šolo s tako različnim predznanjem. To 

mislimo predvsem predmete, kot so matematika, fizika, kemija, angleščina. Da se razumemo, to ni 

kritiziranje učiteljev. Gre se za znanje, pri katerih je razlaga velikega pomena. Srečno! 

 

 

Hvala vsem, ki ste rešili anketo in nam tako pokazali svoje videnje izobraževanja na daljavo, predvsem 

pa hvala za pohvale, kritike in predloge izboljšav. 

Vsem pedagoškim in strokovnim delavcem bo rezultat ankete priložnost za poglobljeno analizo in 

vrednotenje izobraževanja na daljavo ter iskanje novih poti. 

 

 

Aleksander Gube, ravnatelj 

 


