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Analiza ankete za starše o pouku na daljavo  
 
Zbiranje podatkov je potekalo od 10. 11. 2020 do 13. 11. 2020. 
Anketo je delno rešilo 183 staršev. V celoti je anketo rešilo 174 staršev. 

 

 

Menim, da mojemu otroku pouk na daljavo: (n = 183) 

   

Večina ankentiranih staršev (67 %) ocenjuje, da njihovim otrokom pouk na daljavo manj ustreza kot pouk v šoli. 

 

Ali ima vaš otrok ustrezno opremo za pouk na daljavo? (n = 182) 
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Pri pouku na daljavo: (n = 182) 

   

Moj otrok pri pouku na daljavo s strani staršev potrebuje: (n = 179) 

Večina ankentiranih staršev ne zaznava, da bi njihovi otroci pri pouku na daljavo potrebovali več spodbud s 

strani staršev (58 %), kjub temu nekaj več kot tretjina staršev (36 %) poroča, da njihovi otroci potrebujejo več 

spodbud sedaj, ko je pouk na daljavo. 
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Moj otrok pri pouku na daljavo v primerjavi s poukom v šoli potrebuje: (n = 178) 

   

Menim, da je prav, da se preverja prisotnost dijakov pri pouku na daljavo: (n = 178) 

   

Kako ocenjujete obremenjenost vašega otroka glede količine šolskega dela pri pouku na daljavo? (n = 176) 
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Opažam, da ima moj otrok v času izrednih razmer: (n = 175) 

   

Rezultati ankete za starše so skladni z rezultati ankete za dijake glede zaskrbljenosti dijakov v času izrednih 
razmer. Tudi starši namreč v 53 % zaznavajo, da imajo njihovi otroci več skrbi in težav ter so pogosteje 
nelagodnega razpoloženja v času izrednih razmer. 

 

Kakšna je vaša ocena glede porabe časa vašega otroka za učenje oz. priprave na prihajajoče ocenjevanje 
znanja? (n = 175) 
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Kako ocenjujete komunikacijo med starši in šolo v času pouka na daljavo? (n = 174) 

  

Kateri način komunikacije s šolo vam najbolj ustreza: (n = 174) 

   
Pod drugo so starši navajali: g-mail (n = 2) in vse od naštetega (n = 2). 

 

Ali bi želeli še kaj dodati? 

Na podlagi analize prostih odgovorov smo izpeljali naslednje splošne zaključke: 

 starši si želijo, da bi se lahko njihovi otroci čimprej vrnili v šolo; 

 starši so izrazili zaskrbljenost glede prelaganja ocenjevanja znanja in glede letošnjih maturantov; 

 starši so zadovoljni s sodelovanjem s šolo, pohvalili so razumevanje učiteljev in ažurno obveščanje ter 

spodbudne besede gospe ravnateljice. 

 

 

 

 
 
   


