
ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA – DELO NA DALJAVO 

 

Vzorec 

Število dijakov po letnikih. 

 Letnik  Število dijakov Odstotek 

  1. letnik 201 35 % 

  2. letnik 152 26 % 

  3. letnik 120 21 % 

  4. letnik 109 19 % 

  Skupaj 582 100 % 

 

Število dijakov po programih 

  Program Število dijakov Odstotek 

  Elektrikar 44 8 % 

  Računalnikar 45 8 % 

  Elektrotehnik 113 19 % 

  Elektrotehnik – PTI  0 0 % 

  Tehnik računalništva 281 48 % 

  Tehnik računalništva - PTI 16 3 % 

  Tehniška gimnazija 83 14 % 

  Skupaj 582 100% 

 

Analiza odgovorov na odprto vprašanje: predlogi v povezavi z delom na daljavo, razno 

Dijaki so podali cca 300 komentarjev. Komentirali so podobne stvari, zato smo komentarje vsebinsko 
združili in navedli število komentarjev na neko vsebino, nato pa navedli nekaj primerov. 
 
Preveliko število nalog, prezahtevne naloge, nerazumljiva navodila - 46 komentarjev, npr.: 

 Bilo bi dobro, če bi dobili enako količino snovi za 1 dan kot v šoli, zdaj je imamo več. 

 Lahko bi dobili manj nalog ali pa vsaj naloge, ki jih je možno uspešno opraviti v 1 šolski uri. 

 Menim, da so nekatere naloge preobsežne. Na primer prej smo v šoli snov predelovali počasi 
in naredili več nalog v neki snovi/tematiki. Zdaj ko pa delamo od doma pa imamo pri nekaterih 
predmetih po večjo \"seminarsko nalogo\" vsak teden in menim, da so nekatere prezahtevne 
oz. preobsežne. 

 Podrobnejša in razumljivejša navodila iz profesorjeve strani. 

 Boljšo komunikacijo med posameznimi profesorji različnih učnih predmetov, ki nam enako 
časno skupaj dodelujejo veliko preveliko seminarskih nalog. 

 
Poenotenje učiteljev pri uporabi spletnega orodja za delo na daljavo - 37 komentarjev, npr: 

 Da bi vsi učitelji izvajali komunikacijo in dajali delo na istem mestu, saj nekateri to delajo preko 
e-asistenta, drugi preko google classromov, tretji preko mailov itd. S tem razlogom se mi je že 
zgodilo, da sem kako delo spregledala, ker je vse razmetano po različnih aplikacijah. 

 Ja, da naj se učitelji zorganizirajo in imajo vsi vse predmete/naloge ipd. na isti programski 
podlagi (npr. microsoft teams). To je edina stvar, ki me resno moti, saj moram vsak dan 
pregledovati 5+ strani za to, da vidim, če smo dobili kakšno nalogo ali ne in to moram narediti 
večkrat na dan. 



 Zmeda je, saj moramo dnevno preverjati 3 ali 4 različne spletne učilnice, saj ni enotne, profesorji 
jih med tem celo spreminjajo. 

 
Več spletnih predavanj – 18 komentarjev, npr: 

 Želel bi, da bi pouk pri vsakem predmetu potekal 1-2 uri na teden preko video klepetalnice 
microsoft teams, da bi s profesorjem preleteli snov in dobili natančnejšo razlago. 

 Lažje bi bilo, če bi imeli več spletnih predavanj ker bi si tak lažje zapomnili določene težje stvari 
in snovi. 

 Da bi učitelji dejansko preko video konferenc (pri manj razumljivih predmetih) razložili snov v 
živo. Preko powerpointov se ne znajdem. 

 

Razno: 

 Hvala za trud učiteljev, upam da se čimprej vidimo v šoli. lp 

 Ostanite zdravi in upam, da se kmalu vidimo v šoli :) 

 Nič posebnega, hvala vam da nas učite tudi v tako težkih razmerah 

 Hvala učiteljem za trud👌 

 

Analiza odgovorov na vprašanja zaprtega tipa 

1. Pomisli na zadnjih 7 dni. Kako pogosto si se v tem času počutil/-a nervoznega in pod stresom? 

  Odgovori Število dijakov Odstotek 

  nikoli 100 17 % 

  zelo redko 163 28 % 

  včasih 175 30 % 

  dokaj pogosto 92 16 % 

  zelo pogosto 44 8 % 

 

2. Ali si zadovoljen/-a z delom na daljavo: 

 

 

3. Za šolo (delo, ki ti ga dodelijo učitelji, učenje, naloge itd.) na običajni delovni dan v tednu delam: 

  Odgovori Število dijakov Odstotek 

 do 2 uri 110 19 % 



 2 – 4 ure 290 51 % 

 4 – 6 ure 127 22 % 

 več kot 6 ur 39 7 % 

  Skupaj 566 100% 

 

4. Kakšen je obseg (količina) snovi tvojih opravljenih tedenskih nalog in dela, ki ti ga posredujejo 

učitelji? 

  Odgovori Število dijakov Odstotek 

 Uspem narediti vso učno delo, predvideno za tekoči teden. 213 38 % 

 Naredim večino učnega dela za tekoči teden. 300 53 % 

 Naredim polovico učnega dela za tekoči teden. 45 8 % 

 Naredim manj kot polovico učnega dela za tekoči teden. 6 1 % 

  Skupaj 564 100 % 

 

5. Kakšen se ti zdi obseg (količina), ki jo je potrebno opraviti doma, v primerjavi z učnim delom, ko si bil 

šoli? 

  Odgovori Št. dijakov Odstotek 

 Obseg je premajhen, lahko bi dobili več nalog. 4 1 % 

 Obseg snovi je ravno pravšnji, zadolžitev je približno toliko, kot jih je sicer v šoli. 234 41 % 

 Obseg je večji kot takrat, ko smo v šoli. 226 40 % 

 Obseg je prevelik, dobimo veliko več zadolžitev kot takrat, ko smo v šoli. 100 18 % 

  Skupaj 564 100 % 

 

6. Ali praviloma razumeš navodila učiteljev za delo? 

  Odgovori 
Št. 

dijakov 
Odstotek 

 Da 296 53 % 

 Delno – večkrat jih moram prebrati oz. potrebujem pomoč drugih oseb, da  jih   razumem 255 45 % 

 Ne 12 2 % 

  Skupaj 563 100% 

 

7. Pri delu na daljavo mi nudijo pomoč in/ali podporo: 

  Odgovori Število dijakov Odstotek 

  Starši 132 14 % 

  Brat/sestra 59 6 % 

  Sošolci (na daljavo) 394 43 % 

  Učitelji (na daljavo) 160 17 % 



  Nihče, delam sam/a 152 17 % 

  Drugo: 19 2 % 

  SKUPAJ  100 % 

 

Drugo: punca (na daljavo), internet, vzgojitelji v domu, prijatelji, kolegi iz drugih šol, pomoč dobim samo 

če jo rabim, prijatelji..., stric google 

 

 

8. Naslednja tri vprašanja se nanašajo na tvoje zadovoljstvo s posameznimi vidiki izobraževanja na 

daljavo, pri čemer z 1 ocenjuješ kot zelo neustrezno, 4 pa kot zelo ustrezno. 

     
Zelo 

neustrezno 
Neustrezno Ustrezno Zelo ustrezno 

Povprečna 
ocena 

  Zahtevnost nalog 10 (2 %) 95 (17 %) 419 (75 %) 38 (7 %) 2,8 

  Razumljivost nalog 11 (2 %) 113 (20 %) 390 (69 %) 48 (9 %) 2,8 

  Komunikacija z učitelji/-cami 12 (2 %) 67 (12 %) 363 (65 %) 118 (21 %) 3,0 

 

 

Kako ocenjuješ svojo motivacijo za delo od doma na lestvici od 0 (sem popolnoma nemotiviran) do 10 

(sem popolnoma motiviran)? Na drsnici označi ustrezno število. 

Povprečna vrednost: 5,8 

 


