
ANALIZA VPRAŠALNIKA
EVALVACIJA DELA NA DALJAVO
NA OŠ LJUBO ŠERCER



SODELUJOČI

• 19 staršev (15 NIS, 4 PPVI)

• 14 učencev (6., 7. 8., 9. 
razred, PPVI3)



Ali imate doma vso opremo (računalnik, kamera, 
tiskalnik,...), ki jo potrebujete za šolanje na daljavo?

STARŠI

Potrebovali bi še:

 tiskalnik (včasih)

 računalnik

UČENCI

 računalnik

 tiskalnik



Ali vam uporaba opreme povzroča težave?

STARŠI

Težave, s katerimi so se srečevali:

 težave s prijavo, z omrežjem

 nepoznavanje dela s programi

 slab internet

 slab signal, zvok

 tehnične težave z delovanjem 
računalnika

UČENCI

Težave, s katerimi so se srečevali:

 slaba internetna povezava (3x)

 uporaba zvočnika na ZOOM-u

 pozabim geslo



Ali si želite na tem področju pridobiti še kakšno novo znanje –
česa bi se želeli (starši in učenci) še naučiti, da bi lažje delali na 
daljavo?

STARŠI

Znanja, ki bi si jih želeli še pridobiti:

 večja samostojnost učenca pri 
šolskem delu in uporabi računalnika 
(3x)

 znanje na področju dela z 
računalnikom – prenos nalog, 
pošiljanje (1x)

UČENCI

Znanja, ki bi si jih želeli še pridobiti:

 uporaba wordove priponke

 uporaba tiskalnika



Zna vaš otrok samostojno uporabljati opremo ali potrebuje 
pomoč odraslega?

STARŠI UČENCI



Vam je bilo podajanje učne snovi preko spletnih aplikacij 
npr. ZOOM všeč?

STARŠI

Razlogi:

 „ljubše mi je, če so otroci v šoli“

 „ker je v učilnici učiteljeva razlaga 
bolj učinkovita in boljša“

UČENCI

Razlogi:

 „težko je razumeti“ (3x)

 „ni mi bil všeč zoom“



Ali vam je ustrezala pogostost komunikacije s šolo v času 
šole na daljavo?

STARŠI



Kako pogosto ste bili v stiku z razrednikom?

STARŠI UČENCI



Ste z učitelji lahko komunicirali v urah njihovega delovnega 
časa?

STARŠI



Kako pogosto ste se slišali z njimi tudi izven njihovega 
delovnega časa?

STARŠI



Kako pogosto ste bili v stiku z ostalimi učitelji, ki poučujejo 
vašega otroka?

STARŠI UČENCI



Ali veste na koga se obrniti, kadar imate kakšno vprašanje?

STARŠI UČENCI



Ste imeli elektronske naslove vseh učiteljev, ki poučujejo 
vašega otroka?

STARŠI UČENCI



Kako enostavna se vam je zdela uporaba spletne učilnice?

STARŠI UČENCI



Kako jasno je bilo, katere so dnevne obveznosti učencev?

STARŠI UČENCI



Ali ste imeli pri uporabi spletne učilnice kakšne težave?

STARŠI

Kakšne težave?

 „nekateri učitelji so vabilo na zoom 
poslali za večer prej in hči se ni 
mogla prijavit zjutraj“

 „če nam je računalnik delal ni bilo 
težav“

 „izgubljeno geslo“

UČENCI

 „pozabljeno geslo“ 2x



Bi si želeli pri spletni učilnici kaj spremeniti?

STARŠI

Kaj bi si želeli spremeniti?

 „drugačen pogled kaj morajo delati, 
včasih smo se kr zgubili“

 „da bi se naloge, ki ji otrok opravi, 
sproti označile kot narejene“

UČENCI



Katerih oblik učnih gradiv si pri 
šolanju na daljavo najbolj želite pri:

NIS

STARŠI UČENCI

SLJ Pisna (audio, drugo) Pisna (v živo, video)

MAT Pisna (drugo, v živo) V živo (pisna, video)

NAR/SPO Pisna (drugo) Pisna (v živo, video, audio)

DRU Drugo (pisna) Pisna (v živo, video)

ŠVZ audio, drugo Pisna (audio, video, v živo)

LUM Pisna (drugo) Pisna (video, v živo)

GUM Audio (pisna, drugo) Pisna (video, v živo)

TIT Drugo (pisna) Pisna (video, v živo)

IZV Drugo (pisna) Pisna (video, drugo, audio in v živo)

DOD/DOP Pisna (drugo) Pisna (video in v živo)

GOS Drugo (pisna) Pisna (video, v živo)



Katerih oblik učnih gradiv si pri 
šolanju na daljavo najbolj želite pri:

PP

STARŠI UČENCI

SPP/SZ Pisna VSE

RAS/ROS drugo VSE

GŠV/ŠR Pisna, audio VSE

GVZ Pisna, video VSE

LVZ/KZ Pisna, video VSE

DVZ/DZT Pisna, drugo VSE

DPČ Pisna, drugo VSE

DD Pisna VSE

IZV Pisna VSE



Kako ocenjujete jasnost/razumljivost navodil za naloge pri 
posameznem predmetu?

STARŠI UČENCI

NIS



Kako ocenjujete jasnost/razumljivost navodil za naloge pri 
posameznem predmetu?

STARŠI UČENCI

PP



Lahko izpostavite predmete, pri katerih ste bili najbolj in najmanj 
zadovoljni z razumljivostjo navodil? Kaj bi lahko bilo boljše?

STARŠI
pri vseh predmetih je bila korektna razlaga.

pri vseh predmetih je bilo napisano razumljivo

vse v redu

ne vse ok

matematika

vse uredu

ne morem izpostaviti, ker so vsi zelo razumljivi

bil sem zadovoljen z gradivom

na splošno spletna stran

navodila so bila jasna in razumljiva pri vseh predmetih

z vsemi predmeti sem bila zadovoljna.

vse nam je bilo jasno arian je vse razumel.

/

vsi ucitelji so se zelo zelo potrudili

zaenkrat so bili vsi razumljivi

ni bilo tezav

mi nismo bili z vs3m zelo zadovoljni

vse je bilo ok, razumljivo, jasno



Kako na splošno ocenjujete težavnost nalog?

STARŠI

Bi katerega izmed predmetov 
izpostavili?

 „matematika“

 „nekatere so bile prezahtevne, zanj 
na primer GUM; pohvalila bi vse 
predmete pri učiteljici Ani Jarni in 
LUM.“

UČENCI



Kako na splošno ocenjujete obseg nalog?

STARŠI

Bi katerega izmed predmetov 
izpostavili?

 „matematika“

UČENCI



Ali ste gradiva prejemali pravočasno? Če želite, lahko 
dopišete svoj predlog glede pošiljanja gradiv.

STARŠI UČENCI

 JAja pravočasno

ja

ne

bilo je pravočasno

pravocasno

da

prejeli pravočasno.

pravocasno.

ja smo prejemali pravočasno.

pravočasno.

vse ok



Kako razumljiva so se vam zdela navodila za dneve 
dejavnosti? Ali ste jih lahko izvedli brez težav?

STARŠI UČENCI

so bilo razmliva

nekaj najboljšega.

da. izvedla sem jih brez težav.

nekaj najboljšega

so bila rasomliva

ja

da izvedel sem jih brez težav

zelo razumljiva.ja .

razumljiva, brez težav

da

da brez tezav

razumljiva

ja, vcasih ni pri roki materiala, splih k so bile trgovine zaprte in nisi mogel 
dostopat do njega.

ja

ni bilo težav

da, zelo razumljiva.

povsem brez tezav.

zelo razumljiva,ja izvedli smo jih brez težav.

razumljiva, brez težav.

v redu

dneve dejavnosti lahko samo pohvalim.

brez težav, razumljivo

vse ok

da

zelo razumljiva navodila in izvedli smo jih brez težav, hvala!

brez težav i n navodila so bila razumljiva. želela bi, da bi se še naprej izvajala šola 
na daljavo, saj tako bi preprečili okužbe..

ja šlo je brez težav



V kolikšni meri je učenec/ka samostojno:

STARŠI



UČENCI: Kaj si v tem času najbolj pogrešal/a?

šošlke

najbolj sem pogrešala sošolce

šolo

sošolce

predvsem druženje

druženje, odmor, šola.

prijatelje

druženje s prijatelji

nič, prijatelje

druženje, klepetanje

prijatelje, sošolce.



STARŠI ROMSKIH 
UČENCEV
IZVEDBA ANKETE S POMOČJO RAZREDNIKOV IN ROMSKE 
POMOČNICE LILICE MAJER



SODELUJOČI – 4 DRUŽINE

KOMUNIKACIJA

 Vsem udeležencem je ustrezala 
pogostost komunikacije.

 Večina si je želela komunikacije po 
telefonu, ena družina pa je izrazila, 
da bi lahko komunicirali tudi v živo z 
učiteljem.

POGOSTOST STIKOV

 V stiku s šolo so bili običajno le takrat, ko 
so jih poklicali zaposleni šole.

 Ena družina je imela stike s šolo vsak dan. 

(VEČ) STIKA BI SI ŽELELI ŠE Z:

 Razrednikom

 Romsko pomočnico

NAVODILA

 Navodila so bila dovolj jasna za vse.



SODELUJOČI – 4 DRUŽINE

ALI UDELEŽENCI VEDO, NA KOGA 
SE LAHKO OBRNEJO, KADAR 
POTREBUJEJO POMOČ?

 Vsi so odgovorili DA.

 Izpostavili romsko pomočnico kot 
pomemben stik.

KONTAKT Z DRUGIMI UČITELJI

 Le ena družina izrazila, da so tudi 
sami kontaktirali učitelje

KOLIČINA GRADIVA

 Vsi odgovorili, da se jim je zdela 
količina gradiva ustrezna.

POGOSTOST PREVZEMANJA 
GRADIV

 Ena družina je izrazila, da bi gradivo 
lahko prejemali pogosteje.

 Ostali so bili zadovoljni s sistemom 
prevzemanja gradiv 1 x na teden.



HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST

ANITA MARINKO


