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Koliko časa že poučujete? (n = 40)
Možnih je več odgovorov

Ali menite, da dobro poznate:
(n = 40)

Kako pomembno se vam zdi, da ima šola vzgojni
načrt in ga uresničuje po najboljših močeh? (n = 40)

Kako pomembno se vam zdi, da pri oblikovanju Vzgojnega
načrta šole sodelujejo: (n = 40)

Katere vrednote se vam zdijo tako pomembne, da
bi jih razvijali na šoli? Izberite 3 vrednote. (n = 40)

Katera vrednota se vam zdi najpomembnejša?
(Izmed treh, ki ste jih našteli.)
(n = 40)

Odgovori
spoštovanje
poštenost
delovne in učne navade
znanje
odgovornost
zdravje
dobri medsebojni odnosi
strpnost
doslednost
sodelovanje
Skupaj

Frekvenca
17
5
5
4
3
2
1
1
1
1
40

Pojasnite svojo odločitev.

(n = 31)

Izpostavljeno je le nekaj najpogostejših pojasnil.
SPOŠTOVANJE (17x)
- Spoštovanje se začne pri nas samih, spoštovanje do sebe, spoštovanje do drugih in spoštovanje okolja. Če znamo
spoštovati sebe in druge, je to izhodišče za vse druge vrednote.
- Brez spoštovanja ni dobrih odnosov, dobrega dela. Iz spoštovanja se razvijejo dobri medsebojni odnosi.
- Spoštovanje do sebe, do drugih, do okolja, potem lahko gradimo na znanju, ustvarjalnosti, dobrih medsebojnih
odnosih.
- Brez spoštovanja vseh v procesu izobraževanja ne more biti zadovoljivih rezultatov.
- Avtoriteta se gradi na spoštovanju učiteljev do učencev.
- Spoštovanje drugega pomeni, da presežemo zgolj toleranco oz. strpnost do drugega. Pomeni, da sprejemamo
drugega na način, da smo pripravljeni z njim vstopati v odnose ne glede na različnosti med nami. Opažam, da v
današnjem času ljudem tega primanjkuje, zato bi bilo nujno, da v šolah temu namenimo več pozornosti.
spoštovanje je tista vrednota, ki nam v tako raznoliki družbi lahko omogoči uspešno sobivanje oz. bivanje v sožitju.

DELOVNE IN UČNE NAVADE (5x)
- Delovne in učne navade nam vedno pridejo prav v življenju, da lažje in bolje delamo, smo uspešni.
- Te navade omogočajo posamezniku in družbi napredek, blagostanje, uspeh.

POŠTENOST (5x)
- Če nismo pošteni, lahko drugim povzročimo velike krivice.

ZNANJE (4x)
- Vse vrednote so pomembne in jih je težko klasificirati. Še vseeno je šola v prvi vrsti izobraževalna ustanova, zato
sem izbrala znanje. V spoštovanju pa je zajeto mnogo ostalih (strpnost, sprejemanje drugačnosti, dobri odnosi,
poštenost).
- Znanje osmisli potrebo po samouresničevanju in souresničuje družbeno blaginjo, v kolikor ni zlorabljeno.
- Dobro znanje je temelj za nadaljne šolanje in delo.

Kako pomembna se vam zdijo posamezna načela?
(n = 40)

Katero načelo je za vas najpomembnejše?

(n = 40)

načelo osebnega zgleda

12

načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja

12

načela strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in
doslednosti

5

načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja

4

/

1

jih je več.

1

združevanje pravic, odgovornosti, pravil

1

vsa so enako pomembna.

1

načelo sodelovanja s starši

1

aktivno sodelovanje učencev.

1

načelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline.

1

Skupaj

40

Pojasnite svojo odločitev.

(n = 27)

Izpostavljeno je le nekaj najpogostejših pojasnil.
Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja (12x)
- Za dober odnos z učenci je pomembno vzajemno spoštovanje.
- Kdor spoštuje samega sebe, spoštuje tudi druge. Spoštovanje je osnova za zaupanje, za sodelovanje, za
graditev dobrih medsebojnih odnosov ...
- Medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešno in učinkovito delo.
- S pravim odnosom in spoštovanjem je lažje delovati in vse stvari so bolje izvedene.
Načelo osebnega zgleda (12x)
- Z osebnim zgledom lahko zahtevaš od učencev podobno ravnanje.
- Mislim, da se učenci od učitelja največ naučijo z dobrim zgledom.
- Če te učenci gledajo, kako delaš narobe, ne moreš od njih pričakovati, da bodo delali prav.
- Z zgledom učimo, če to hočemo ali ne.
Načela strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti (5x)
- Biti moramo dosledni in se vsi držati istih pravil. Pred starši pa smo avtonomni.
- Vzoren, priden, dosleden učitelj - vzorni, pridni, dosledni učenci.
- Če bi se uresničevalo načelo strokovne avtonomije, bi bilo šoli kot instituciji bolj zaupano z vseh
strani (s strani učiteljev, staršev, okolja).
- Če učitelj ne more delovati avtonomno v svoji stroki, so razrušeni temelji zaupanja v njegovo
strokovnost. Dobro je, če je v temeljnih zadevah vzgojna dejavnost usklajena tudi med sodelavci.
- Starši se vedno bolj vmešavajo v delo posameznih učiteljev.

Pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev šola izvaja proaktivne in preventivne
dejavnosti. Med spodaj naštetimi dejavnostmi izberite največ 3 take, za katere menite, da so za
vas najpomembnejše. (n = 40)

Ali ste zadovoljni s svojim sodelovanjem s starši?
(n = 40)

Pojasnite svojo odločitev.

(n = 40)

Izpostavljeno je le nekaj najpogostejših pojasnil.
DA, sodelujem dobro (največkrat omenjeno).
- S starši smo vsakodnevno (po potrebi) v kontaktu pred poukom.
- S starši zelo dobro sodelujem, imamo spoštljiv, razumevajoč in konstruktiven odnos.
- Do sedaj so imeli starši do mene pozitiven pristop, a se zavedam, da v mnogih primerih ni tako.
- Spoštujem starše in oni mene, skupaj delujemo v dobro otroka.
- S starši dobro sodelujem na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in preko elektronske pošte, o težavah se sproti
pomenimo in jih rešujemo.
- Starši so odzivni, skupaj iščemo rešitve, ko se pojavijo težave, napredek je viden pri učencih.
- Kadar se pri učencu določene težave večkrat pojavljajo, o tem obvestim starše. Do zdaj smo vse težave reševali
spoštljivo, \`z roko v roki\` in (bolj ali manj) učinkovito.

DELNO
- S starši dobro sodelujemo in skupaj uspešno rešujemo probleme. Občasno me zmoti le neodzivnost nekaterih
staršev oz. nezainteresiranost za sodelovanje, ko otrok potrebuje pomoč za šolo.
- V večini primerov je sodelovanje s starši zgledno, se lepo pomenimo o mojih opažanjih, težavah in tudi jaz jih
poslušam. So pa starši, ki opozoril in opažanj ne sprejmejo - v takem primeru smo na različnih bregovih in je delo z
učencem še težje.
- Govorilne ure imam s starši le, če jih sama povabim.
- Starši ne želijo, da jih kličemo za vsako malenkost.
- Starši navežejo stik z učiteljem šele, ko niso s čim zadovoljni, prej pa se za otrokovo delo ali vedenje v šoli
običajno ne zanimajo.
- Z večino staršev se da dobro delati, nekaj primerov je nerešljivih in nam kradejo energijo za delo z drugimi.
- starši imajo veliko (tudi nerealnih) zahtev. Želim si več konstruktivnega sodelovanja, zaupanja v avtonomne
odločitve šole.
- Nekateri starši se preveč vtikajo v delo strokovnih delavcev
- Nekateri starši so poslušni, pripravljeni najti skupne rešitve, drugi so neodzivni, konfliktni, želijo doseči svoje…

NE
- Nisem razrednik, s starši skoraj nimam stika.

- Očitno ni težav pri mojem predmetu.

Ocenite, kako so po vašem mnenju pomembne
naslednje oblike sodelovanja s starši: (n = 40)

Na kakšne načine običajno komunicirate s starši?
(n = 40)

Kaj najbolj pogrešate pri svojem delu s težavnejšimi učenci, starši? (n =40)
Izpostavljeno je le nekaj najpogostejših pojasnil.
- Zaenkrat ne pogrešam ničesar.
- Podporo staršev; obojestransko komunikacijo.
- Pobudo za pomoč s strani učencev in staršev.
- Posluh staršev, da je potrebno nekaj narediti pri vzgoji otroka.
- Večjo odzivnost staršev, več pripravljenosti za sodelovanje.
- Da se po pogovoru z učencem in s starši nič ne spremeni.
- Neodzivnost, nedoslednost.
- Medsebojna strpnost in pogovor; občasno potrpljenje.
- Da starši manj zagovarjajo svoje otroke.
- Tvorno sodelovanje s starši; delitev istih/podobnih vrednot s sodelavci, tudi podobnih načel v skupnem vzgojnem
delovanju učiteljskega zbora
- Preveč pričakujejo, da bo \"vse\" naredila šola; starši so slabo odzivni, dosledni pri postavljanju in izvajanju mej
dopustnosti
- Spoštovanje učitelja.
- Učencem manjka občutek odgovornosti; odziv, odnos učenca, ki bi nakazoval učinek reševanja težav
- Pogrešam pomoč; pomoč psihologa; več usmeritev iz strani šolske svetovalne službe
- pogrešam pomanjkanje učinkovitih metod in sredstev za dosego primernega odziva
- Želim si več podpore šole; večjo podporo vodstva pri težavnih starših
- Želim več izobraževanj na to temo, hiter odziv zunanjih inštitucij, hitro ukrepanje, želim manj birokracije.
- Zaradi prevelikega števila učencev v razredu se je težko posvetiti individualno takšnim učencem
- Pomanjkanje časa za pogovor ali osvetlitev težave (odmor je prekratek, da bi lahko konstruktivno reševali
težave).

S katerimi kršitvami učencev se najpogosteje srečujete? (n = 40)
Povzete so najpogostejše navedbe kršitev.
Z lažjimi kršitvami:
- motenje pouka z oglašanjem, klepetanjem;
- neopravljanje domačih nalog, goljufanje pri nalogah;
- neprinašanje delovnih pripomočkov/ šolskih potrebščin k pouku;
- odklanjanje dela;
- zamujanje k uram pouka;
- nenošenje copat;
- pasivnost…
Z vedenjskimi težavami, z neupoštevanjem šolskih pravil:
- neprimerno obnašanja v posameznih prostorih šole (jedilnica - neprimerno ravnanje s hrano;
hodniki, športna dvorana);
- nespoštljiv odnos, žaljenje sošolcev; besedno zaničevanje, posmeh;
- nesramno obnašanje do učiteljev, glasno komentiranje, ignoranca, sprenevedanje,
odgovarjanje;
- grdo govorjenje, preklinjanje, uporaba kletvic in zbadljivk;
- izostajanje od pouka;
- nedovoljena raba telefonov
- fizično in verbalno nasilje med učenci
- prepiri, laži, konflikti, obračunavanje med učenci,...
- nasilje (verbalno, tudi fizično)
- manjša škoda...

Katere ukrepe najpogosteje uporabljate? (n = 40)
Ob lažjih kršitvah:
- ustna opozorila, vpis v beležko;
- izločitev učenca iz igre in pogovor z njim (nižji razredi);
- pogovor z učencem/ učenci;
- pogovor z razrednikom in učencem;
- pogovor s starši;
Razne kombinacije pogovorov z učenci in starši ter ukrepanja:
- ustno opozorilo in pisno sporočilo staršem; pisna obvestila staršem z zahtevo po podpisu;
- ustno opozorilo razrednika učencu, pisno obvestilo staršem, pisno obvestilo staršem in dogovor o
nadaljnjem ukrepanju (podpis);
- pogovor z učencem, vpis v lopolis, pogovor s starši in razrednikom;
- pogovor z učencem in s staršem na govorilnih urah;
- pogovor z učenci, starši in svetovalno službo;
- ustno opozorilo, pogovor z učencem, razrednikom, starši po telefonu, zapis v lopolis, obvestilo sms in
nadaljnji ukrepi;
- pogovor z učencem, učiteljem, razrednikom, ŠSS;
- pisna sporočila staršem; pisanje uradnih zaznamkov, opravljanje družbenokoristnega dela...
- ustno opozorilo, v primeru neprimerne opreme pri športu - ne opravlja vaj.

- odvzem telefona, nedovoljenega predmeta …
Ob težjih kršitvah vzgojni ukrep

O katerih ukrepih in načinih reševanja le-teh bi si želeli
diskusije? (n = 40)
- Dilema glede ponavljajočih se lažjih kršitvah in načinih ukrepanja.
- Dilema glede ukrepov pri hujših kršitvah; o izreku vzgojnega opomina, o
učinkovitosti vzgojnih opominov ... Kakšen ukrep je pravzaprav učinkovit?
- Dilema glede izreka ukrepa otroku, kjer starši ne sodelujejo s šolo
(npr. o vedenju otroka pisno obvestim starše, a mi otrok že v šoli reče: „… saj
doma nič ne bo“ in potem se s strani staršev res ne zgodi nič.
- Kako postopati z učenci s posebnimi potrebami?
Dileme glede pristopov pri kršitvah:
- o enotnih pristopih do enakih kršitev,
- o doslednosti izvajanja ukrepov s strani učiteljev
- o začasni/stalni ukinitvi ugodnosti (npr. ukinitev statusa športnika)
- o strožjih ukrepih
- o nedovoljenem zapuščanju šolske stavbe (odhod v športno dvorano, trgovino)
- o neprimernem vedenju v jedilnici, nespoštljivem odnosu do hrane
- o odstranitvi učenca od pouka, o asistenci, mediaciji

Na kakšen način bi lahko kot UČITELJ pripomogel k še boljši
kakovosti šolskega dela, kje se vidim ali naredim dovolj? (n = 40)
Pomembni se nam zdijo:
- doslednost, sprotno reševanje konfliktnih situacij, ničelna toleranca do nasilja;
- poznavanje in dosledno upoštevanje pravil šolskega reda, vzgojnega načrta;
- postavljanje mej, dosledno upoštevanje dogovorjenih pravil;
- dosledno opozarjanje učencev, pogovori z učenci glede ustreznejših načinov
odzivanja; potrebovali bi več časa za pogovore z učenci, npr. ko se zgodi neko
neustrezno vedenje; žal smo včasih časovno omejeni; ovira je tudi „papirologija“;
- doslednost, komunikativnost na ravni kolegija, izmenjave vzgojnih praks ter njihovo
skupno ovrednotenje;
- dobri odnosi, dobro sodelovanje z učitelji, učenci, sodelavci šole in starši
- osebni zgled, doslednost pri opravljanju dogovorjenega;
- avtonomija šole, avtonomija učitelja, zaupanje učiteljem…

Vedno se najde še kaj, kar bi se dalo izboljšati, vendar moramo biti zadovoljni tudi z
malimi stvarmi, ki nam uspejo.

