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POVZETEK REZULTATOV ANKETE O DELU NA DALJAVO
ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA Z DNE 14. 4. 2020
Večina učencev ima za učenje na voljo računalnik ali tablico več kot 2 uri, tretjina celo več kot 4 ure.
Večina učencev nameni šolskemu delu 2 do 4 ure na dan, v 4. in 5. razredu je nekoliko višji delež
učencev, ki učenju namenijo več kot 4 ure.
Večina učencev šolsko delo opravi v dopoldanskem času oz. deloma tudi popoldne. Samo popoldne jih
dela zelo malo. Večina petošolcev je odgovorila, da delo opravljajo deloma dopoldne in deloma
popoldne. Popoldanski čas namenjajo športu in drugim aktivnostim.
Velika večina učencev meni, da so navodila za delo popolnoma jasna, le nekaj, da so deloma oz.
večinoma jasna. Nihče ni odgovoril, da mu navodila niso jasna.
Več kot 80 % učencev meni, da so naloge ravno prav zahtevne. Le nekaj jih meni, da so (občasno)
prezahtevne.
Pri delu za šolo je zelo pomembna podpora in pomoč staršev. Večina učencev potrebuje pomoč pri
razlagi snovi, sledi pomoč pri uporabi IKT, manj pri sami organizaciji pouka. Pri delu učencev pomagajo
predvsem starši, tu in tam še bratje in sestre. Le manjši del učencev ne potrebuje nobene pomoči.
Iz sporočil učiteljicam je razbrati, da so učenci večinoma zadovoljni z njihovim delom, da pa pogrešajo
šolo in sošolce. Želeli bi tudi več pouka in razlage preko video konferenc. Predvsem petošolci (oz. starši)
pa tožijo tudi, da imajo dela preveč in so tako bolj obremenjeni tudi njihovi starši.
Na vprašanja je od 266 odgovorilo 149 učencev od 1. do 5. razreda (56 %)

SKLEP: Sklep je podoben kot za učence predmetne stopnje. Težave z opremo in dostopom do gradiv
so večinoma rešene. Učenci so se privadili temu načinu dela in naloge v večini jemljejo resno in se tudi
ne čutijo prekomerno obremenjeni s šolo. Navodila učiteljev večinoma dobro razumejo, vendar je zlasti
pri najmlajših učencih pri delu nujna pomoč staršev, kar je pri takem načinu dela neizogibno. Mogoče
bi lahko bolj izkoriščali še dodatno pomoč učiteljic, saj iz odgovorov razvidno, da se te pomoči
poslužujejo zelo malo.

