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POUK NA DALJAVO - PROFESORJI EŠC 

ANALIZA ANKETE 

 

Mladi ambasadorji EU smo izvedli anketo pouka na daljavo tudi med profesorji, saj nas je 

zanimalo, kako oni gledajo na vse to. 

Na našo anketo je odgovorilo 25 profesorjev Ekonomske šole Celje. 

S pomočjo ankete smo izvedeli, da vsi profesorji snov vsaj enemu razredu pošiljajo prek e-

pošte in da se jim zdi pouk na daljavo boljša alternativa kot šola, ki bi bila podaljšana v poletje. 

 

Lana Jošovc, 2. e 

 

1. VPRAŠANJE 
Katere predmete poučujete? 

 

 

2. VPRAŠANJE 
Kako izvajate pouk na daljavo? 
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Drugo: 

• Hangouts (1) 

• preko videokonferenc zoom in webex, s pomočjo lastnih vnaprej posnetih predavanj 

(1) 

• google drive (1)   

• zoom (1) 

 

3. VPRAŠANJE 
Kako se po vašem mnenju na vse skupaj odzivamo dijaki? 

 

 

4. VPRAŠANJE 
Kako vam dijaki pošiljajo opravljeno domačo nalogo? 
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5. VPRAŠANJE 
 Ali jim pri pouku na daljavo naložite več naloge, kot bi jim je sicer? 

 

 

6. VPRAŠANJE 
Kako verodostojno opravljamo dijaki vašo domačo nalogo? 

 

 

7. VPRAŠANJE 
Smo dijaki tudi kaj samoiniciativni? 
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8. VPRAŠANJE 
Koliko časa vam v povprečju zavzame priprava za pouk na daljavo? 

 

Drugo: 

• odvisno od snovi in razreda  

• 10 ur na dan  

• več kot sicer. 

 

9. VPRAŠANJE 
Ali vam pouk na daljavo vzame več časa, kot normalen pouk v šoli? 
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10. VPRAŠANJE 
Kakšen se vam zdi odziv dijakov na pouk na daljavo? 

 

 

Drugo: 

• Večina dijakov se zaveda situacije in se samoiniciativno potrudi. 

• Nimam dovolj informacij o tem. 

• Nov izziv, mnogi po 1 tednu izražajo, da pogrešajo učiteljeve razlage, vrstnike, 

učitelje, šolsko okolje. 

• Zaenkrat ni bilo problemov. 

• Ne berejo navodil, so površni in se ne poglobijo v snov. 

• Enim je všeč, drugim malo manj. Verjetno se je težko učiti matematiko na daljavo, saj 

je to predmet, s katerim so težave že ob razlagi v šoli. 

• So se navadili. 

• So zadovoljni glede na situacijo. 

• Malo drugačen pouk; do petka, 27. 3., sem dijakom in dijakinjam dala rok za oddajo 

opravljenih aktivnosti za ŠVZ in bom povzela njihove odzive. 

• So presenečeni, da morajo delati več kot v šoli. 

• Pričakovan. 

• Dober. 

• Ne vem. 

• Se navajajo. 

• Mislim, da jim je všeč. 

• Večini je po mojih informacijah sprejemljiv. 

• Nekaterim zelo ustreza, saj si sami razporedijo delo, nekateri pa se delajo, da nimajo 

interneta. 

• Tisti, ki so pridni, so pridni in motivirani. 
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11. VPRAŠANJE 
Kako se dijaki odzivamo po programih? 

 

 

12. VPRAŠANJE 
Kakšen se vam zdi pouk na daljavo? 

 

Drugo: 

• Mi je v izziv. 

• Za bolj samostojno delo dijakov primeren. 

• Dobro, glede na okoliščine. 

• Raje sem z njimi neposredno - v telovadnici. 

• Glede na način dela je v tej situacijo čisto v redu. 

• Super. 

• Meni je všeč, je pa odvisno od snovi. Določeno snov lažje poveš v živo in takoj vidiš 

reakcijo dijakov. 

• Ima prednosti, saj morajo dijaki sami predelati snov. V razredu se lažje izmaknejo. 

• Ob trenutni situaciji edino možno. 

• Je sprejemljivo za delo 

• Ima svoje prednosti, a zahteva sodelovanje. 
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13. VPRAŠANJE 
Ali se vam zdi da bomo dijaki od pouka na daljavo odnesli enako količino znanja, kot bi ga 

pri normalnem pouku? 

 

 

14. VPRAŠANJE 

Ali se vam zdi bolje, da imamo pouk na daljavo ali da bi v šolo hodili poleti? 

 


