REZULTATI SPLETNE ANKETE ZA UČENCE

1. Kaj meniš o pouku na daljavo?
✓ zelo mi je všeč (18 %)
✓ ni mi všeč (7 %)
✓ všeč mi je, vendar pogrešam sošolce in učitelje (67 %)
✓ drugo (8 %)
Pod drugo so učenci navedli odgovore: mi je še kar všeč, pogrešam razlago učiteljev, dosti raje bi bila
v šoli – v glavnem odgovori, ki se že nahajajo zgoraj).

2. Koliko časa dnevno nameniš šoli oziroma šolskim obveznostim?
✓ 1–2 uri (10 %)
✓ 2–3 ure (39 %)
✓ 4 ure ali več (51 %)

3. Ali imaš pri pouku na daljavo kakšne probleme? Prosim, opiši jih.
Tukaj so bili odgovori prostega tipa.
✓ nimam težav (65 %)
✓ pogrešam razlago učiteljev (13 %)
✓ včasih od učiteljev dobimo preveč dela ali nejasna navodila (4 %)
✓ če ne razumem, mi nihče ne more razložiti snovi (2 %)
✓ imam težave, takrat mi pomagajo učitelji (3 %)
✓ imam težave, takrat mi pomagajo starši (2 %)
✓ imam težave z internetom ali računalnikom (3 %)
✓ imam težave pri določenih predmetih (5 %)
✓ drugo (nekaj stvari je ostalo v šoli, želim si posnetek razlage) (3 %)

4. Katero šolsko dejavnost, ki je trenutno ne moreš izvajati, najbolj pogrešaš?
Odgovori prostega tipa.
Tukaj so bili odgovori res raznoliki, težko jih je strniti. Prevladuje pa šport, krožki, RaP, izbirni predmeti.

5. Kako ohranjaš stike s svojimi vrstniki (sošolci in prijatelji)?
✓ pokličem jih po telefonu (26 %)
✓ za kontakt uporabljam socialna omrežja in druge aplikacije (53 %)
✓ ne čutim potrebe po ohranjanju stikov (7 %)
✓ drugo (14 %)
Pod drugo so učenci navedli odgovore: igramo videoigre, pošiljamo si sporočila, pogovarjamo se čez
cesto, ne vem kako ohranjati stike).

6. Kaj počneš v prostem času?
✓ gledam TV, sem za računalnikom, uporabljam mobilni telefon (25 %)
✓ sem zunaj (16 %)
✓ ukvarjam se s športom (14 %)
✓ ukvarjam se z umetnostjo – likovno ustvarjanje, petje, igranje glasbil, ples (14 %)
✓ družim se s svojo družino (12 %)
✓ igram se (8 %)
✓ ukvarjam se s svojim hišnim ljubljenčkom (6 %)
✓ berem (5 %)
Odgovori prostega tipa.

7. Ali pomagaš svojim staršem pri opravljanju hišnih opravil?
✓ da, pogosto ( 45 %)
✓ da, včasih (52 %)
✓ ne (3 %)

8. Kako se po tvojem mnenju obnašamo odrasli? Saj veš, pojav epidemije koronavirusa je naša
življenja postavil na glavo.
✓ tako kot prej (21 %)
✓ odgovorno, upoštevajo navodila (34 %)
✓ neodgovorno, ne upoštevajo navodil (6 %)
✓ so obremenjeni, saj morajo hoditi v službo (5 %)
✓ so prestrašeni (17 %)
✓ namenijo mi več pozornosti (17 %)
Odgovori prostega tipa.

9. Nam je koronavirus poleg vse zmede prinesel tudi kaj pozitivnega?
✓ več časa preživimo s svojo družino (52 %)
✓ imamo več prostega časa (11 %)
✓ ni toliko pouka ( 2 %)
✓ več časa lahko spimo (5 %)
✓ narava je bolj čista, zrak manj onesnažen (5 %)
✓ znamo si prisluhniti, spoznali smo ranljivost človeka (3 %)
✓ ne (22 %)
Odgovori prostega tipa.

10. Imaš kakšno zdravilo, ki nam lahko pomaga pri ohranjanju dobre volje?
✓ šale, pozitiven pogled na svet ( 22 %)
✓ delaj nekaj, kar te veseli (30 %)
✓ pojdi na svež zrak (9 %)
✓ poslušaj glasbo, poj in pleši (12 %)
✓ preživljaj čas v krogu družine (9 %)
✓ pokliči prijatelja (8 %)
✓ ukvarjaj se s svojo živaljo (5 %)
✓ ne (5 %)
Odgovori prostega tipa.

