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POUK NA DALJAVO – DIJAKI EŠC 

ANALIZA ANKETE 

 

Mladi ambasadorji Evropskega parlamenta smo izvedli anketo, kako nam je všeč pouk na daljavo. Idejo 

smo dobili, ko smo se med seboj pogovarjali, ali nam je všeč ali ne. Imamo različna menja, pa smo želeli 

še mnenja ostalih dijakov šole. 152 dijakov je odgovorilo na našo anketo.  

Ugotovili smo, da je večini dijakom všeč delo na daljavo, pogrešajo več komunikacije s profesorji, želijo 

pa več kreativnih nalog. 

Večini dijakom je všeč delo preko e-pošte, še bolj všeč jim je fizična prisotnost v razredih. Ugotovili 

smo, da smo preobremenjeni, ker ne učitelji in ne mi nismo imeli občutka, kako naj se lotimo dela na 

daljavo.  

Avtorica: Ardita Jashari, 3. e 

 

 

1. VPRAŠANJE 
Kateri program obiskujete? 

 

 

Izkazalo se je, da je največ dijakov ki so reševali anketo, obiskovalo program ekonomski tehnik. 

Ekonomskih tehnikov je bilo 71, gimnazijcev 52, tehnikov varovanja 22 in trgovcev 7.  
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2. VPRAŠANJE 
Kje preživljate karanteno? 

 

Večina dijakov (kar 67)  karanteno preživlja na podeželju, 47 dijakov pa jo preživlja pri starših, 38 

dijakov pa je odgovorilo, da karanteno preživljajo v mestu. Odgovori pod drugo niso bili primerni. 

 
 

3. VPRAŠANJE 
Kaj menite o dolgi odsotnosti od pouka? 

 

Veliko dijakov se je odločilo za odgovor pogrešam sošolce (kar 72). 52 dijakov je trdilo, da jim je všeč, 

medtem ko jih je 21 odgovorilo, da pogrešajo šolo. 7 dijakov pa se je odločilo za odgovor sem na 

počitnicah. 
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4. VPRAŠANJE 
Kako ste zadovoljeni z delom na daljavo? 

 

Večina dijakov nima težav s poukom na daljavo, nekaj dijakov pa ima težave s poukom na daljavo. 

 

5. VPRAŠANJE 
Ocenite kako ste zadovoljeni s pomočjo, ki so jo pripravljeni nuditi profesorji? 

 

Večina dijakov je zadovoljna s pomočjo, ki so jo pripravljeni nuditi profesorji. Glede dodatnih pojasnil 

so tudi zadovoljni, a v manjši meri. 

 

  



 

 
 

4 Ekonomska šola Celje 

26. 3. 2020 

6. VPRAŠANJE 
Kaj pogrešate pri učenju na daljavo? 

 

72 dijakov pogreša več komunikacije. 60 dijakov ne pogreša nič, medtem ko 24 dijakov pogreša več 

kreativnih nalog in 7 dijakov pogreša več raziskovalnih nalog. 

 

 

7. VPRAŠANJE 
Ali imate videokonference s profesorji? 

 

52 dijakov ima videokonference s profesorji, kar 98 dijakov pa nima videokonferenc s profesorji. 
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8. VPRAŠANJE 
Če ste odgovorili z da, preko česa ste že imeli videokonference? 

 

Večina dijakov (kar 59 dijakov) še ni imela videokonference. 49 dijakov uporablja aplikacijo Zoom, nekaj 

jih uporablja aplikacijo Skype, ostali pa aplikacijo Facebook. 

 

9. VPRAŠANJE 
Kakšna oblika dela vam ugaja? 

 

Kar 131 dijakov je odgovorilo, da jim ugaja delo preko maila. 36 dijakov je odgovorilo, da jim ugaja delo 

preko videokonferenc, delo preko spletnih učilnic ugaja 34 dijakov. Štirje dijaki odgovorili naslednje: v 

šoli v učilnicah, nobeno od navedenih; fizična prisotnost in navadno delo v klopeh je še 

najkakovostnejše in najmanj obremenjujoče, da nam ne dajejo nalog, ni mi všeč delo na računalniku, 

bolje je, če pišem. 
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10. VPRAŠANJE 
Ali menite, da si znate organizirati čas in prosti čas (glede na trenutno situacijo) ? 

 

79 dijakov si zna organizirati čas in prosti čas. 60 dijakov to opravlja delno, medtem ko 13 dijakov meni, 

da si ne znajo organizirati časa in prostega časa. 

 

11. VPRAŠANJE 
Ali menite, da ste preobremenjeni? 

 

Kar 120 dijakov misli, da so preobremenjeni, kar predstavlja kar 79 %, 32 dijakov pa je vseeno mnenja, 

da niso preobremenjeni, kar predstavlja 21%. 

 

 

Po mojem mnenju se je izkazalo, da je delo na daljavo veliko težje kot delo v šoli. Mislim, da vsi 

pogrešamo razlago profesorja in sedemurno sedenje v šolskih klopeh je veliko bolj zabavno kot pa biti 

doma cel dan zaprt z omejenim življenjskim prostorom. Ker niti dijaki in niti profesorji nimamo občutka, 

kaj je dovolj in kaj ne, se nam velikokrat po večurnem sedenju za računalnikom zdi, da je vsega 

enostavno preveč. Hkrati pa upam in tudi verjamem, da bo čas hitro minil in da se bomo lahko prav 

kmalu udeležili normalnega pouka. 


