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Staršem je bila povezava do ankete posredovana 21. 4. 2022 ob 7.20.

Dostop do ankete so imeli do 26. 4. 2022 do 23.59.
Anketo je rešilo 188 staršev:
- iz prve triade: 66
- iz druge triade: 60
- iz tretje triade: 62

Kaj je najpogostejši razlog, zaradi katerega vaš otrok rad hodi v šolo?
Označite lahko največ 2 odgovora. (n = 188)

Kaj je najpogostejši razlog, zaradi katerega gre vaš otrok včasih nerad v šolo?
Označite lahko največ 2 odgovora. (n = 188)

Kako pomembno se vam zdi, da ima šola Vzgojni načrt
in ga uresničuje po najboljših močeh? (n = 188)

Kako pomembno se vam zdi, da sodelujejo pri oblikovanju Vzgojnega načrta šole:
(n = 188)

Kako pogosto pogledate, kaj piše v: (n = 188)

Katere vrednote se vam zdijo tako pomembne, da bi jih razvijali na šoli?
Izberite največ 3 vrednote. (n = 188)

Katera vrednota se vam zdi najpomembnejša?
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Katera vrednota se vam zdi najpomembnejša? Pojasnite svojo odločitev.
Nekaj povzetkov pojasnil, ki so jih navajali starši otrok 1. triade.
SPOŠTOVANJE (53%)
- Spoštovanje je vrednota, ki počasi izginja. Meje med mladimi in starimi sploh ni. Učitelji v višjih razredih težko vzpostavijo
avtoriteto, otroci pogosto mislijo, da jim je vse dovoljeno.
- Če je spoštovanje, se vse ostalo uredi. Spoštovanje je osnova za marsikatero drugo vrednoto.
- Medsebojno spoštovanje do učiteljev, spoštovanje do sošolcev in drugih na šoli je prvi pogoj, da se lahko vzpostavi sodelovanje,
prijetno učno okolje in vključujoče vzdušje v razredu in na šoli. Spoštovanje je ključ do dobrih odnosov in pozitivnega sveta.
- S tem ko spoštujemo prav vse ljudi, tako sošolce, zaposlene, starše ... so tudi odnosi boljši, bolj smo strpni; spoštovanje do
starejših, vrstnikov, drugače mislečih in drugačnih; ljudje se morajo spoštovati ne glede na starostno dobo.
ZNANJE (36%)
- Otroci morajo v šoli dobiti predvsem znanje; pridobivanje ostalih, nikakor ne nepomembnih vrednot, je v šoli pričakovano, osnovna
privzgoja vrednot pa je odgovornost staršev; zdravi temelji omogočajo razvoj otroka v pravo smer
- v šolo hodimo zaradi pridobitve novega znanja; da otrok dobi celotno znanje, ker ga bo rabil celo življenje in najprej, da dobi
odgovornost; znanje je osnova za srednjo šolo.
- Menim, da ima znanje in izpopolnjevanje učnega načrta prednost pred medsebojnim spoštovanjem, kar privede do tekmovanja.
DELOVNE IN UČNE NAVADE (35%)
- Pomembno je, da se dobre delovne in učne navade pridobi že v osnovni šoli, kar je kasneje temelj za študijsko in poklicno
udejstvovanje.
V življenju, ko otrok odraste, bo večji del namenjen navadam, ki jih otrokom privzgojimo v mladosti.
ODGOVORNOST (26%)
- Z odgovornostjo pridejo ostale vrednote.

DOBRI MEDSEBOJNI ODNOSI (26%)
- Ko ima otrok pozitivno samopodobo in je v okolju, kjer so dobri medsebojnimi odnosi, se lahko v nadaljevanju razvijejo tudi ostale
vrednote. Otrok postane ustvarjalen, sodeluje, je pripravljen za pomoč drugim, je dobrovoljen in napreduje v znanju. Za pozitivno
samopodobo je v veliki meri zaslužen učitelj, sploh na začetku. Pomembno je, da učitelj otroke pozitivno spodbuja, jih spoštuje in
jim da priznanje za njihov trud in delo, četudi to ni maksimalni nivo. Pomembno je medsebojno spodbujanje.
- Zdi se, da so otroci že v prvi triadi precej nasilni in pogosto, če kaj ni po njihovo, radi rešujejo težave z nasilnim vedenjem. Otroci se ne znajo
več pogovarjati, igrati, biti prijatelji in si pomagati med sabo
Otroke je potrebno doma in v šoli spodbujati k temu, da se čim več družijo in rešujejo nevšečnosti s pogovorom in ne takoj s silo in
pretepanjem.

Katera vrednota se vam zdi najpomembnejša? Pojasnite svojo odločitev.
Nekaj povzetkov pojasnil, ki so jih navajali starši otrok 2. triade.
SPOŠTOVANJE (52%)
- Spoštovanje je osnovna vrednota človeka.
- Spoštovanje in strpnost drug do drugega, nuditi pomoč in spodbudo sočloveku, ki to potrebuje. Vse ostalo je nadgradnja tega - tako
pridobitev znanja in učnih navad.
Če ima otrok razvito spoštovanje, je lahko tudi strpen, sprejema in spoštuje tako starše, učitelje, sošolce ter tudi drugače misleče.
Spoštovati je potrebno vse ljudi okoli sebe, mlajše starejše, okolje, živali. Na ta način je življenje lepše, več imamo vsi od njega.
- Če je odnos učiteljev do učencev spoštljiv, se ga ne ponižuje in kaznuje, bo tudi odnos do učiteljev spoštljiv.
ZNANJE (45%)
- Otrok pridobiva znanje v šoli. Znanje je zaklad za prihodnost otrok. Otrok se nauči samostojno učiti. Če otroci osvojijo znanje, v
prihodnosti ne bodo imeli težav z učenjem novega, tako v srednji šoli, fakulteti ter na delovnem mestu, kjer se je vedno treba učiti.
- Šola je tista, ki usmerja in postavlja minimume znanja, ki jih otrok mora pridobiti. Šola mora ustvariti samostojne in
samorazmišljujoče ljudi. Učitelji se morajo trudi, da iz vsakega posameznika izvlečejo najboljše osebne kvalitete.
ODGOVORNOST (33%)
- Tako starši, kot šola moramo otroke spodbujati, da za vsa svoja dejanja in odločitve prevzemajo odgovornost. To se mi zdi temeljna
vrednota, ki otroku pomaga odrasti v zrelo osebo.
- Menim, da smo starši v zadnjih letih s svojim delovanjem pripomogli k razvrednotenju učiteljskega poklica. Po eni strani preveč pričakujemo od učiteljev in na
njih prelagamo odgovornost za uspeh naših otrok, po drugi strani pa ne dovolimo, da pri svojem delu uporabljajo "stroge" in dosledne metode. Otrokom
želimo omogočiti več pravic, kar vodi do tega, da imajo otroci premalo jasno postavljenih meja in so posledično bolj „izgubljeni".

DELOVNE IN UČNE NAVADE (33%)
- Brez delovnih navad težko napreduješ. So pomembne za vse življenje.
DOBRI MEDSEBOJNI ODNOSI (25%)
- Dobri odnosi v razredu in povezanost učencev vplivajo na počutje učencev in boljše sodelovanje pri pouku. Če se ljudje med seboj
dobro razumejo in sodelujejo, potem se vse ostale stvari lažje odvija in vsi vključeni v določen proces so zadovoljni.

Kako pomembna se vam zdijo posamezna načela? (n = 188)

Katero načelo je za vas najpomembnejše?
načelo spoštovanja učencev in
vzajemnega spoštovanja
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načelo spoštovanja učencev in
vzajemnega spoštovanja
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načelo združevanja pravic,
odgovornosti in pravil
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načelo spoštovanja učencev in
vzajemnega spoštovanja
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odgovornost
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znanje
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usklajenosti vzgojnih dejavnikov 2
in doslednosti

odgovornost
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aktivno sodelovanje učencev
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načelo aktivnega sodelovanja
učencev
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združevanje pravic, odgovornosti in
2
pravil
ljubezen
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vzpodbujanje samonadzora in
samodiscipline

1

znanje ucenje sodelovanje

1

načelo združevanja pravic,
odgovornosti in pravil

1

razumeti otroka in njegove stiske
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načelo odgovrnosti, pravice, ...

1

preventivno delovanje

1

poštenost
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avtonomija
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načelo strokovne avtonomije

1

načela strokovne avtonomije,
usklajenosti vzgojnih dejavnikov
in doslednosti

2

sodelovanje otrok, učiteljev in
starši
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doslednost
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disciplina

1

načelo odgovornosti in pravil

1

priloznosti
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vsa enako
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odgovornost
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doslednost
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nevem
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načelo spodbujanja in iskanje
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skupno
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vsi so ppmebni
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komunikacija
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načelo vzpodbujanja delovnih
navad

1
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1

samodisciplina

1

načelo vzpodbujanja
samonadzora in samodiscipline

1

vsi za enega ,eden za vse.

1

Pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev šola izvaja proaktivne in preventivne
dejavnosti. Med spodaj naštetimi dejavnostmi izberite največ 3,
za katere menite, da so za vas najpomembnejše. (n = 188)

Ali ste zadovoljni s svojim sodelovanjem z učitelji (n = 188)

Ocenite, koliko so po vašem mnenju pomembne naslednje oblike sodelovanja s šolo: (n = 188)

Na kakšne načine običajno komunicirate z učitelji?(n = 188)

Kako pogosto komunicirate: (n = 188)

Kako se kot starš počutite na govorilnih urah? (n = 188)

Ali so vam informacije na govorilnih urah razumljive? (n = 188)

Ali sledite nasvetom za delo doma, ki jih učitelj posreduje na govorilnih urah, za boljši
napredek otroka? (n = 188)

Kako pogosto preverite resničnost otrokovih izjav pri učiteljih? (n = 188)

Kako pogosto se otrok z vami pogovori o težavah, ki jih ima v šoli? (n = 188)

Vaš otrok se je v šoli znašel v težavah. Kako vas običajno s tem seznani? (n = 188)

Kaj mislite, da bi pripomoglo k boljšim medsebojnim odnosom v razredu in na šoli?
Označite lahko največ 2 odgovora. (n = 188)

Ali imate “občutek”, da težavo lahko zaupate: (n = 188)

Na kakšen način bi lahko kot STARŠ pripomogli k še boljši kakovosti
šolskega dela?
Najpogosteje so starši pisali, da bi najbolj pripomogli k še boljši kakovosti šolskega dela:
- z veliko pogovorov;
- s spoštljivo komunikacijo s strokovnimi delavci šole; pomembna je ustrezna komunikacija
med učitelji, učenci in starši;
- z usklajenim pristopom staršev z učitelji; z odprtim pogovorom med starši in učitelji;
- z zaupanjem v opravljanje dela strokovnih delavcev;
- z dosledno vzgojo svojih otrok in učenjem odgovornosti;
- z osebnim zgledom svojemu otroku;
- z dajanjem konstruktivnih predlogov (seveda je potrebno, da so tudi učitelji sposobni
sprejemati konstruktivne kritike).
Nekateri starši so navajali, da se ne strinjajo z nepotrebnim vmešavanjem staršev v izvajanje
šolskega dela, saj menijo, da je potrebno zaupati v šolski sistem.
Nekateri starši so navajali, da si želijo, naj jih učitelji pozovejo kadar potrebujejo njihovo
pomoč ter da so starši dolžni, da se odzovejo, kadar jih šola pozove k sodelovanju pri
reševanju problemov.
Nekateri starši menijo, da bi moral svet staršev bolj deliti informacije.
Nekateri starši niso želeli podati odgovora.

