ANALIZA ANKETE STARŠEV O ŠOLANJU NA DALJAVO V JESENSKEM
OBDOBJU NA OŠ PREDOSLJE KRANJ
V času od 9. 12. 2020 do 11. 12. 2020 smo preko portala EnKA izvedli anketo, s katero smo želeli
pridobiti mnenja staršev v zvezi z načini in organizacijo dela na daljavo na naši šoli, pridobiti tudi
morebitne predloge za izboljšanje našega dela, z namenom še bolj učinkovitega pouka in
spremljanja učencev k doseganju čimboljših rezultatov dela.
V anketi je sodelovalo 253 staršev.
1. V povprečju je anketo rešilo 13 staršev posameznega razreda; najboljša udeležba (22
staršev) je bila med starši učencev 4.a razreda, najmanj (6 staršev) pa je rešilo anketo v
9.a, zelo malo (7 staršev) tudi v 9.c in 8.b razredu.

2. Starši večinoma (44 %) ocenjujejo, da otroci šolsko delo opravljajo sproti in samoiniciativno,
30 % staršev mora otroke k sprotnemu delu vzpodbuditi, vendar snov predelajo sami, 20 %
otrok pa delo opravi le pod stalnim nadzorom in z veliko pomoči.

3. Večinoma otroci pri domačem šolskem delu uporabljajo prenosni računalnik (75 %), v
tretjini primerov (32 %) pametni telefon, v manjšem deležu tudi računalnik in tablico.
(Možnih je bilo več odgovorov.)

4. Večina otrok (72 %) lahko v času pouka uporablja svojo IKT napravo, 28 % staršev pa je
odgovorilo, da si morajo IKT napravo deliti.

5. Zaradi sočasne uporabe IKT večih družinskih članov nikoli (ali vsaj običajno ne) nima težav
64 % otrok, občasno 24 %, pogosto pa ima zaradi sočasne uporabe težave 12 % otrok.

6. Pri 6. vprašanju smo spraševali po mnenju glede načina in organizacije dela na daljavo ter
o oceni staršev v zvezi z napredovanjem njihovih otrok.
Veliki večini staršev (82 %) je všeč, da so gradiva za delo objavljena do 16. ure za naslednji
dan, le 8 % staršem to ni všeč.
68 % staršev meni, da otroci dobijo dovolj povratnih informacij s strani učiteljev in da so te
kvalitetne ter spobujajo otroke k učenju, 4 % staršev se s tem ne strinja oz. 28 % delno
strinja.
Velika večina staršev (85 %) ocenjuje, da je snov primerno razložena z videoposnetki, 3 %
se s tem ne strinjajo oz. 8 % delno strinjajo. Večina (64 %) tudi meni, da je posnetih video
vsebin z razlago dovolj, 36 % staršev pa pogreša še več takšnih video vsebin.
Prav tako velika večina staršev ocenjuje, da je način poučevanja zanimiv in pester, 6 %
staršem se ne zdi tako, 8 % pa le delno.
Glede števila videokonferenc je nekaj razlik v mnenju staršev učencev nižjih in višjih
razredov: 48 % staršev otrok 6. - 9. razreda bi si želelo več videokonferenc, prav tako več
videokonferenc z razlago snovi namesto videoposnetkov, 32 % staršev meni, da bi jih bilo
lahko manj, 20 % se zdi ravno prav.
Pri starših otrok 1. – 5. razreda pa večina (52 %) staršev odgovarja, da si ne želi večjega
števila videokonferenc, 11 % se zdi število ustrezno, 37 % staršev bi si želelo več
videokonferenc; si pa 48 % staršev želi več razlage snovi v živo namesto videoposnetkov,
52 % staršev se to ne zdi potrebno.
Glede dnevne obremenitve z videokonferencami 20 % staršev otrok 6. – 9. razreda

odgovarja, da so otroci z njimi preobremenjeni, tako meni tudi 11 % staršev otrok 1. – 5.
razreda.
31 % staršev meni, da učitelji preveč šolskega dela prelagajo na starše, 45 % staršev nima
takega mnenja, 24% je glede tega vprašanja nevtralnih.
Več kot polovica staršev (58 %) odgovarja, da otroci z novim načinom učenja na splošno
nimajo težav, 16 % pa jih meni, da težave imajo.
54 % staršev tudi ocenjuje, da njihovi otroci dobro delajo in napredujejo, 9 % se s tem ne
strinja.

7. Pri vprašanju, ali starši spodbujajo otroka, da obišče govorilno uro za učence pri
posameznem učitelju in tako dobi dodatno razlago in pomoč, je 36 % staršev odgovorilo, da
njihov otrok pomoči ne potrebuje, prav tako 36 % staršev pravi, da jih k temu spodbujajo,
26 % staršev za tako obliko podpore ne ve, 9 % pa jih pravi, da njihovi otroci to pomoč
izkoristijo. (Možnih je bilo več odgovorov.)

8. Glede količine snovi 45 % staršev ocenjuje, da je primerna in 47 %, da je občasno
preobsežna. 6 % staršev meni, da je snovi vedno preveč, 2 % pa odgovarjata, da jo je
premalo.

9. Glede težavnosti snovi večina (78 %) staršev meni, da je snov primerna oz. ni pretežka, 22
% pa, da je pretežka za samostojno delo.

10. Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa, kjer smo starše pozvali, da zapišejo svoje predloge,
pobude, vprašanja, pohvale.
Odgovorov je bilo zelo veliko, zato podajamo le povzetek.
Največ staršev je zapisalo pohvale učiteljem za njihovo delo in trud; pohvalijo dobra učna gradiva,
iznajdljivost učiteljev, njihove prijazne besede in pripravljenost za dodatno pomoč.
Vsi pa si želijo, da bi se otroci čimprej vrnili v šolo, saj opažajo, da motivacija za šolsko delo pada,
otroci pa vedno bolj pogrešajo tudi vrstnike.
Nekateri starši predlagajo več videokonferenc v živo, zlasti pri urah obravnave nove snovi, kjer je
potrebna razlaga, saj se mnogi poleg službenega dela počutijo precej obremenjene tudi s šolskim
delom njihovih otrok.
Nekaj staršev pa je izrazilo tudi kritiko nad prevelikim številom videokonferenc, zlasti če si sledijo
zaporedno; prav tako nekateri menijo, da so videokonference predolge.

Za sodelovanje pri anketi, nasvete, pohvale in kritike se vsem staršem najlepše zahvaljujemo.
Kolektiv OŠ Predoslje Kranj
Predoslje, 22. 12. 2020

