Analiza ankete za starše
o izobraževanju dijakov na daljavo
Srednja šola CIRIUS Kamnik, april 2020
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Anketiranci:
za sodelovanje v anketi smo
prosili starše 98 dijakov vseh
programov Srednje šole
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rešilo anketo
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Povzetek glavnih ugotovitev ankete:
zahtevnost
nalog
(95% staršev)
čas, ki ga
otrok porabi
za šolsko
delo
(88%
staršev)

Večina staršev
(% pri posamezni
postavki)

ocenjuje
posamezne vidike
izobraževanja kot

razumljivost
obravnavane
snovi
(89% staršev)

ustrezne ali
zelo ustrezne
uporaba
različnih
tehnologij z
poučevanje
(93% staršev)

Komunikacija z učitelji
(93% staršev)

Starši poročajo, da so
zadovoljni z delom
učiteljev.

Nekateri opažajo, da
so njihovi otroci bolj
utrujeni zaradi dela z
računalnikom, pa tudi
razlaga snovi je v živo
lažje razumljiva kot
preko elektronskih poti.
Med posameznimi
programi in letniki ni
pomembnih razlik v
ocenah šolanja na
daljavo.

Povzetek glavnih ugotovitev ankete:

89% staršev
ocenjuje, da
imajo njihovi
otroci doma
ustrezno
tehnično
opremo za
učenje na
daljavo.

75% dijakov po ocenah

74% staršev za

staršev za delo za šolo
porabi med 2 in 6 ur na
dan.

pomoč svojemu otroku
porabi manj kot 2 uri
dnevno.

Komentarji, pripombe:
 Nekateri starši poročajo, da bi si želeli
videokonference pri vseh predmetih, ne le
nekaterih, drugi so mnenja, da je videokonferenc
preveč.
 Starši opažajo, da dijaki že pogrešajo CIRIUS,
učitelje in sovrstnike.
 Starši poročajo, da doma posvečajo veliko časa
svojim otrokom, saj je poleg šolskega dela še
veliko drugih dejavnosti, pri katerih ti potrebujejo
pomoč.
 Večina staršev je zadovoljnih z delom učiteljev in
drugih strokovnih delavcev ter se jim zahvaljuje za
trud in pozitiven pristop k delu.
 Nekateri starši ugotavljajo, da so se odnosi med
dijaki in učenci v tej situaciji celo še izboljšali. 

69% staršev
ugotavlja, da
trenutna situacija
njihovemu otroku
ne povzroča
dodatne stiske.

21% stiske pri
otroku sicer
zaznava, vendar
jih uspešno
rešujejo sami
doma.
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Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
Želimo vam zdravja in uspešno delo še naprej. Upamo, da se kmalu
spet srečamo v živo. Do takrat pa smo dosegljivi preko eAsistenta,
naših e-naslovov in vseh drugih elektronskih poti.

Pripravila svetovalna delavka Irena Jeretina
v sodelovanju z Ireno Praznik

