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O VPRAŠALNIKU …

Vprašalnik je vseboval 10 vprašanj (različni tipi – zaprti, 

izbirni in odprti tipi vprašanj).

Povprečen čas reševanja vprašalnika  je bil 9 minut.

Svoje mnenje je podalo 183 staršev, kar predstavlja 

38% staršev na RS.

• MŠ (40%), sledijo PŠ TU (39%), PŠ NE (38%), PŠ 

ME (33%), PŠ VP (27%).

• Največji delež odgovorov so podali starši, ki imajo  

otroke v 3. razredu (50 staršev, kar predstavlja 

27%).

OPOMBA: Ugotovitve vprašalnika 

težje posplošujemo.



POGOJI ZA DELO in UČENJE

➢OTROK IMA MIREN PROSTOR ZA UČENJE. 

60% učencev ima miren prostor za 

učenje (8% nima mirnega prostora za učenje).

➢OTROK SI RAČUNALNIK/TABLICO DELI S SOROJENCI.

62% otrok ima svojo IKT opremo za učenje, 38% otrok si deli oz. delno deli 

IKT opremo s sorojenci.

➢ OTROK NIMA MIRU PRI UČENJU, MOTIJO GA DRUŽINSKI ČLANI

46% učencev doma ne motijo pri učenju, 20% učencev pa jih doma družinski člani motijo pri učenju.

➢ INTERNET NAM DELA BREZ TEŽAV.

57% družin sporoča, da imajo malo oz. nič težav z internetom, 42% družin 

imajo motnje z internetom.



POUK NA DALJAVO

➢Moj otrok pri pouku na daljavo nima težav (57%). 

➢Otrok naloge opravlja samostojno - 6,6% učencev je pri učenju 

samostojnih, delno samostojnih je 64% učencev.

➢Se zna organizirati - 72% otrok potrebujejo pomoč pri organizaciji 

učenja, 27% učencev pa se znajo oz. se delno organizirajo sami.

➢Otrok šolsko delo opravlja sproti (75% sproti in delno sproti ter 25% 

otrok ne dela sproti.

➢MOTIVACIJA: 80% učencev ima voljo do šolskega dela, 19% učencev 

ima težave z motivacijo za šolsko delo.

➢Če otrok potrebuje pomoč učitelja, ga vpraša sam (42%). 

➢Moj otrok od učitelja dobi povratno informacijo o svojem delu (99,5%). 

➢Učiteljeva navodila so razumljiva (98,5%).

➢Način posredovanja učnih gradiv je ustrezen (80%).

➢Za šolsko delo otrok porabi vsak dan približno 3 - 4 ure (64%).



POVPREČEN ČAS UČENJA NA DAN

Prvošolci porabijo do 2 uri učenja na dan, medtem ko učenci od 2. do 5.

razreda potrebujejo za šolske obveznosti od 3 do 4 ure dnevno.
Skupaj:

64% učencev za šolsko delo porabi od 3 – 4 ure;

10% učencev potrebuje od 5 – 6 ur; 

3 učenci več kot 6 ur – imajo težave pri TJA, MAT in SPO.

TEŽAVE PRI POUKU NA DALJAVO

Starši zaznavajo največ težav pri temeljnih predmetih, to so MAT, SLO in TJA,

v manjšem deležu navajajo tudi težave pri naravoslovju in družboslovju.

Največ težav pri pouku zaznavajo starši drugo in tretješolcev.

Vzrok težav starši vidijo v nižji motivaciji otrok za šolsko delo, učenci so doma

manj zbrani, imajo nižjo raven koncentracije, učenja se ne lotijo dovolj zbrano.

Starši prve triade navajajo še nesamostojnost otrok, ki potrebujejo usmerjanje

in dodatno razlago staršev .



STARŠI POHVALIJO …

➢ POZITIVNO NARAVNANOST UČITELJEV.

➢ DOBRO ORGANIZIRANOST, VZTRAJNOST UČITELJA IN PRIMERNO SPODBUJANJE

OTROK. POZITIVEN PRISTOP.

➢ STALNO DOSEGLJIVOST IN PRISOTNOST UČITELJA (sprotna pomoč in 

takojšnja povratna informacija staršem, otrokom).

➢ ANGAŽIRANOST UČITELJIC ZA SPROTNO INDIVIDUALNO DELO Z OTROKOM.

➢ ZELO KVALITETNO PRIPRAVLJENA UČNA GRADIVA - niso preobsežna, so 

jasna in razumljiva. ***(nekateri starši sporočajo, da vseeno ne morejo vsega 

narediti – služba, šola, gospodinjska opravila…)



STARŠI POHVALIJO

➢DNEVNE JUTRANJE VIDEOKLICE, KI UČENCE MOTIVIRAJO, DA PRIČNEJO

S ŠOLSKIM DELOM ŽE ZJUTRAJ, HKRATI PA VZDRŽUJEJO NEKAJ

SOCIALNEGA STIKA S SOŠOLCI.

➢DVIG RAVNI SAMOSTOJNOSTI PRI OTROCIH V ČASU POUKA NA

DALJAVO.

➢SEZNANITEV S TEDENSKIM NAČRTOM UČENČEVIH OBVEZNOSTI (starši si 

lahko sami razporedijo obveznosti tekom tedna, se učijo po predmetih) 

➢DOBRO TEHNIČNO PODPORO V TEAMSIH.***



STARŠI DELIJO NOVE IDEJE …

➢ ŠOLA NAJ PRIPRAVI KRAJŠE SPLETNO PREDAVANJE O DELOVANJU

SPLETNE UČILNICE ZA STARŠE.

➢UVEDBA IN UPORABA ZVEZKOV V TEAMSIH.  

➢EN ZBIRNI DOKUMENT Z NAPOTKI ZA CEL TEDEN ZA VSE PREDMETE
(kje je kaj odloženo oz. kje in kdaj bo v izogib zmedi oz. da učenec/starši česa ne 

zgrešijo).

➢VEČ SPROTNEGA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA PRI UČENCIH (pri 

čemer starši poudarjajo, da učitelji upoštevajo pri ocenjevanju t. i. „človeške“ kriterije, saj 

smo se znašli v situaciji v kateri se vsi moramo prilagajati)



STARŠI OPAŽAJO, JIH SKRBI …

➢ UPAD MOTIVACIJE ZA UČENJE.  

„Morda  bi bilo za spodbudo in vzdrževanje učne kondicije učencev koristno uporabljati 

različne metode preverjanja znanja.“

➢ PREOBSEŽNEGA OCENJEVANJA, KO SE BODO OTROCI VRNILI V ŠOLO. 

„Lažje bi bilo sprotno ocenjevanje preko videa.“ 

➢ MANJ oz. VEČ STARŠEVSKEGA NADZORA 

„Bolj, ko se poučevanje in učenje umikata iz tradicionalnega šolskega prostora, manj nadzora 

imamo starši nad otrokovim šolskim delom.“

➢ POMANJKANJE SOCIALNEGA STIKA, DRUŽENJA.

„Čimprej odprimo šole!“



STARŠEM NI VŠEČ, 

IZPOSTAVIJO TEŽAVE …

IKT TEŽAVE: ***

➢PREVEČ DELA ZA RAČUNALNIKOM – („Ob službi in pouku nam ostane 

premalo časa za gibanje na svežem zraku.“)

➢ZASEDENOST INTERNETNIH LINIJ

➢RAZDROBLJENOST NALOG NA DATOTEKE, PREVEČ KLIKANJA ZA 

ODDAJANJE NALOG – „X ODLOŽIŠČA“, posledično manj nadzora 

poenoten sistem za vse predmete in vse na enem mestu

➢KLEPETALNICE V TEAMSIH – starši opažajo, motijo otroka pri sledenju ure



STARŠEM NI VŠEČ, 

IZPOSTAVIJO RAZLIČNE TEŽAVE …

➢ PREMALO/PREVEČ VIDEO UR – dejavniki družine in njihove različne 

okoliščine (delo od doma, predšolski otroci, več šolarjev, bivalni prostori) 

podajajo bodisi več oz. manj video ur pouka.  ČASOVNA STISKA v 

dopoldanskem času.

➢ PREMALO/PREVEČ POSNETKOV VIDEO UR – mnenja staršev so različna. 

Starši, ki delajo od doma sporočajo, da se v dopoldanskem času soočajo s 

časovno stisko in zato predlagajo več posnetih video ur z namenom, da si 

učenci lahko posnetek pogledajo kadarkoli, predvsem pa večkrat.

PREOBREMENJENOST DRUŽIN

ŠOLANJE na RS ZAHTEVA STALEN NADZOR IN NAVZOČNOST STARŠA 

„ /…/ ob službi to pomeni, da se delo zavleče v popoldanske oz. največkrat v 

večerne ure, ko otroci niso več produktivni.“)



ŠE NEKAJ IZJAV STARŠEV …

„Hvala vsem za trud in kvalitetno delo ter pozitivno in konstruktivno komunikacijo.“

„Kar tako naprej!“

„Učiteljicam bi sporočila, da sem hvaležna za njihov trud. Zelo se trudijo s snemanjem 

in pripravo vsebin. Navodila so razumljiva in zadolžitve posredovane sistematično.“

„Hvala vsem, ki se res trudite ,da šola na daljavo poteka  čim lažje za  vse.“

„Skupaj bomo zmogli.“

„Hvala, ker se trudite.“

„Hvala za vse, z vašo pomočjo nam bo uspelo.“

„Menim da se vsi zelo trudimo, učitelji, učenci in tudi starši. Za vse je to obdobje naporno in 

moramo biti drug drugemu v oporo.“

KAJ ŠE STARŠI SPOROČAJO 

PREBERITE V CELOTNI 

PREDSTAVITVI EVALVACIJE ☺


