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Povzetek: V diplomskem delu sem se osredotočila na perspektivo učencev v osnovni šoli.
Osnovna šola je prostor, kjer učenci preživijo devet let svojega življenja. V tem obdobju
odraščajo, se razvijajo in oblikujejo svoje osebnosti. Torej je osnovna šola prostor, ki
pomembno vpliva na njihov razvoj. V času opravljanja študijske prakse in prostovoljnega
dela sem ob stiku z učenci opazila, da se v šoli ne počutijo dobro in da je njeno delovanje
zanje ogrožajoče in škodljivo. Ugotovila sem tudi, da osnovna šola ne sliši oziroma niti
ne želi slišati glasu svojih uporabnikov. Zato se mi je zdelo pomembno s svojo raziskavo
omogočiti glas učencev v šoli. Zanimalo me je kako učenci doživljajo osnovno šolo, kako
se v šoli počutijo, koliko imajo vpliva na dogajanje v šoli, kakšni so njihovi odnosi z
zaposlenimi in kaj jim šola kot vzgojno-izobraževalna institucija ponudi.
Raziskava, ki sem jo izvedla je bila kvalitativna, empirična in eksplorativna. Vzorec, ki
sem ga izbrala priročno in namensko, je zajemal 12 učencev devetega razreda ene izmed
Ljubljanskih osnovnih šol. Podatke, ki sem jih dobila sem obdelala kvalitativno s
pomočjo kodiranja.
Rezultati raziskave so pokazali, da se učenci v šoli ne počutijo dobro. Šolo kot skupnost
zaznavajo predvsem zaradi pripadnosti skupini sovrstnikov. Ne predstavljajo si kako naj
bi delovala skupnost, ki bi zajemala vse akterje v šolskem prostoru. V šoli učencem ni
omogočena osebnostna rast oziroma je ta možnost dana zgolj učno uspešnim učencem.
Na dogajanje v šoli učenci nimajo vpliva in so se s tem sprijaznili. Odnosi učencev z
zaposlenimi so s strani učencev zaznani kot enosmerni ali ogrožajoči. Večina učencev
šolo doživlja kot prostor, kjer so izpostavljeni discipliniranju in podrejanju zaposlenim.
Učenci si v šoli sami zagotovijo dobro počutje z dejavnostmi, ki si jih izmislijo in nimajo
nobene zveze s poukom.
Rezultati raziskave so pokazali, da ima šola veliko lastnosti totalne institucije kot jo
opisuje Goffman (1961) in da so učenci v šoli žrtve institucionalnega nasilja.
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TITLE: Elementary school from the students perspective
ABSTRACT: In my thesis, I focused on the perspective of students in elementary
school. An elementary school is an institution where students spend nine years of their
lives. During this period, they grow up, develop and shape their personalities. An
elementary school is a place that greatly influences the development of students. In the
time I spent in elementary school as a part of my study practice and voluntary work, I
was in direct contact with students and I noticed that students do not feel good at
school. Life in school is threatening and harmful to them. I also observed how the
elementary school does not listen to the voice of its users. That is why I decided to
provide the voice of students at school with this research. I was interested in how
students are experiencing elementary school, how they feel at school, how much
influence they have regarding school activities, what are their relationships with
employees and what kind of knowledge or experiences the school offers them as an
educational institution.
The research I carried out was qualitative, empirical and explorative. I used a qualitative
method including coding in order to analyze the collected data.
Data research shows that students do not feel well at school. Students perceive school as
a community primarily because of the belonging to a group of peers. In school, students
do not have the possibility for personal growth, or this option is given only to students
with good grades. At school, students do not have the ability to affect school activities.
Students relationships with employees are perceived as one-wayed or unsafe. Most
students experience school as a place where they are exposed to restraining and
subordination to employees. In school students provide themselves a feeling of wellbeing by various activities they have invented in no relation to class lessons.
The results of the research thus showed that there are various similarities between
elementary schools and total institutions described by Goffman (1961) and that students
at school are victims of institutional violence.
Key words: elementary school, total institution, institutional violence, user perspective
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1. Pregled problematike
1.1.

VPLIV ŠOLE NA UČENCA

Osnovna šola ima na življenje svojih uporabnikov velik in pomemben vpliv. Sodi med
redke obvezne institucije sodobne družbe in njen vpliv je na nadaljnje življenje
posameznika lahko usoden, hkrati pa se sooča z vedno večjim osipom in šolsko
neuspešnostjo. (Barle Lakota, 2008).
Barle Lakota in Bezenšek (2006) šolo opisujeta kot posebno vrsto družbene ustanove,
katere namen je prenašanje znanja, z namenom obširnega socializacijskega procesa. Gre
za nameren, zavesten in organiziran vpliv na posameznika. Šolam je podan mandat
»racionalnosti«, ker jih enačimo z razvojem mišljenja in vedenja. V družbi šola deluje kot
pomemben dejavnik razvoja posameznika in množice (Barle Lakota in Bezenšek, 2006).
Werner (2000) omenja, da številne raziskave dokazujejo pomemben vpliv šole na otrokov
kognitivni, socialni, vedenjski in moralni razvoj.
Mikuš Kos (1991) pravi, da šola nedvomno vpliva na otrokov psihosocialni razvoj in na
različne načine sooblikuje otrokovo psihosocialno delovanje.
Kot lastnosti šole, ki spodbujajo dobro delovanje in razvoj učencev navaja naslednje:
-

dobri vedenjski vzorci učiteljev

-

ustrezna visoka pričakovanja glede dela in vedenja učencev

-

spoštovanje učencev

-

nudenje priložnosti, da učenci prevzemajo odgovornosti in dejavno
sooblikujejo in upravljajo življenje šole (učenci lažje sprejmejo vzgojne in
izobraževalne cilje šole za svoje, če jim je omogočeno v šoli dosegati
uspehe, prevzemati odgovornost in dejavno sodelovati pri upravljanju
življenja na šoli)

-

posluh za potrebe učencev, še posebej glede ustvarjanja ugodnega
delovnega okolja in dobrih odnosov med učitelji in učenci

Kot pomembno komponento, ki vpliva na otrokov psihosocialni razvoj v šoli Mikuš Kos
(1991) navaja tudi, dobro vzdrževanje šolskega okolja, kar zajema dobre oziroma urejene
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odnose med zaposlenimi v šoli. Pravi, da je učenec izredno dojemljiv za zgled, ki ga
dajejo zaposleni s svojim delovanjem in vedenjem.
Psihosocialna klima šole ima vpliv na učenčev razvoj samospoštovanja in občutka lastne
vrednosti. Mikuš Kos (1991) pove, da so raziskave v šolah pokazale kako uspešnejši so
učenci, če imajo občutek, da so spoštovani, cenjeni, da odgovorni ljudje skrbijo in kažejo
razumevanje zanje in da se odzivajo na njihove osebne potrebe.

1.2.

ODNOS MED ZAPOSLENIMI V ŠOLI IN UČENCI

Za dobro delovanje šole so ključnega pomena dobri odnosi med vsemi udeleženimi v
šolskem prostoru. Že desetletja raziskovalce na področju edukacijskih ved zanimajo
odnosi med učenci in učitelji. So pa za razliko od odnosov, ki jih imajo z otroki starši,
odnosi med učitelji in učenci zelo skromno preučevani (Pianta, Hamre, in Stuhlman,
2003).
Baker (1999) ugotavlja, da učenci še posebej cenijo učitelje, ki so sposobni ustvari oseben
odnos z učenci.
Brajša (1993) opozarja, da se učitelji mnogokrat ne zavedajo, da je njihovo zaznavanje
vedenja učencev subjektivno in selektivno. Slišimo in vidimo lahko le del tistega, kar se
da slišati in videti – ni pa nujno, da je to najpomembnejši del, lahko je le obroben in
nepomemben del celote. Brajša (1993) pravi, da se veliko učiteljev ne zaveda svojih
predsodkov o učencih in celo svojih povsem nerealnih projekcij ter dodatkov k temu, kar
zaznajo v vedenju učenca. Skozi svoj konstruktivistični pogled Brajša (1993) razlaga, da
smo ljudje med seboj različne kompleksne resničnosti in da ima vsak svojo lastno
resničnost, razlaganje, zaznavo, doživljanje, fantazijo in definicijo objektivne resničnosti.
Zato v isti situaciji, isti »objektivni« resničnosti, vsak živi samosvojo resničnost in reagira
v skladu s to individualno resničnostjo. Učitelji bi se torej morali zavedati dejstva, da je
otrok zavestno bitje, ki mu je treba omogočiti, da se razvija. Temu Brajša (1993) pravi,
da je vsak otrok »multiverzum«
Čačinovič Vogrinčič (2008: 20) koncept delovnega odnosa, oblikovanega za socialno
delo preslika v šolsko okolje in pravi:
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»Odrasli in otroci se šele učimo soustvarjanja, zato smo odrasli odgovorni, da se
naučimo vzpostaviti in vzdrževati odnos, ki soustvarjanje omogoči. Poudarek je
na učenju v odnosu, ki omogoča pogovor, v katerem se zgodi vse: da se
poslušamo, slišimo, si odgovorimo, ni nekaj, kar že samo po sebi je. Še daleč ne!
Odlično znamo govoriti otroku, govoriti z otrokom pa je nujna dragocena nova
izkušnja! V delovne procese z učenci ne vstopamo kar tako, iz zdrave pameti.
Najprej moramo zagotoviti odnos, ki bo soustvarjanje omogočil. Odgovor na
zanemarjeno vprašanje, kako naj delam z učencem, je zame jasen: vedno v
delovnem odnosu. V odnosu in pogovoru, ki zagotovi soustvarjanje.«
Tudi McCombs in Whisler (1997) zagovarjata načine dela, ki učencem omogočijo, da
razvijejo vse svoje potenciale. Kot glavni dejavnik pri delu z otroki je potrebno zagotoviti
okolje, ki vsebuje pozitivne interpersonalne odnose in interakcije, v katerih se učenec
počuti cenjenega, opaženega, spoštovanega in občudovanega.
Novak (2007) pravi, da se šole razlikujejo po tipih kulture in komunikacije, ki v njih
prevladujejo. Dobro komunikacijo opredeli kot komunikacijo: ki vključuje, ki daje
občutek sodelovanja in zaupanja (Novak, 2005). Dobra komunikacija je rezultat prožne
učiteljeve osebnosti, ki razvija vključevalno in demokratično kulturo. Z odprto
komunikacijo, večdimenzionalnim mišljenjem in jezikom sprejemanja učenci sodelujejo
v skupini, skupinsko rešujejo morebitne probleme in konflikte (Novak, 2007).
Odnosi med učitelji in učenci se oblikujejo v vsakodnevnih situacijah med tem, ko se
srečujejo, izmenjujejo informacije, oblikujejo pričakovanja in razrešujejo konflikte.
Skozi komunikacijo, ki poteka med učitelji in učenci na vsakodnevni ravni, se ne
izmenjujejo le informacije, ampak se ustvarjajo odnosi. Zaradi tega ni pomembna le
vsebina sporočila, ampak tudi, na kakšen način je sporočilo posredovano. Tako učitelj z
načinom discipliniranja učencem ne sporoča zgolj informacij o pričakovanem vedenju in
posledicah neustreznega vedenja, temveč opredeljuje svoj odnos do njih – sporoča jim,
ali jih spoštuje, jim zaupa, verjame vanje in podpira njihova avtonomna prizadevanja k
samodisciplini in odgovornosti ali ne (Pšunder, 2005).
Pianta (1994) trdi, da odnos med učiteljem in učencem vpliva na uspeh učenca v šoli.
Tudi Lee (2007) je ugotovil, da zaupanje, ki se razvije med učencem in učiteljem prispeva
k boljšemu učnemu uspehu učenca.
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Kot pravi Glasser (1994) le redki učenci v tradicionalnih šolah dobro delajo zaradi tega,
ker ne verjamejo, da je to kar jim je naloženo ali način na katerega morajo nekaj narediti,
takšen, da bi pripomogel k večji kakovosti v njihovem življenju. Pomembno se je
zavedati, da je ohranjanje kvalitete življenja za ljudi izrednega pomena. Glasser (1994)
pravi, da je kvaliteta vse, kar izkusimo in dosledno zadovoljuje eno ali več naših potreb.
Kot pet osnovnih potreb navaja potrebo po ljubezni, po moči, po zabavi, po svobodi in
po preživetju. Navaja šet pogojev kvalitetnega dela, ki naj bi omogočil tako učencem kot
zaposlenim, da se v šoli dobro počutijo in opravljajo kvalitetno delo (Glasser, 1994:3538):


razredna klima mora biti spodbudna, topla



od učencev bi morali zahtevati, da delajo le uporabne stvari



učence moramo vedno spodbujati, da dajo od sebe najboljše



učenci morajo oceniti lastno delo in ga izboljšati



kakovostno delo vedno pomaga k dobremu počutju



kvalitetno delo ni nikoli destruktivno

1.2.1.

DOGOVORNI PRISTOP

Na področju dela z mladimi, pa tudi področju vzgojnih stilov ali načinov odnosa med
odraslimi in otroki lahko govorimo o treh glavnih paradigmah. Različni avtorji so jim
pripisali veliko različnih imen. Baumrind (1966) je govorila o avtoritarnem,
avtoritativnem in permisivnem pristopu. Dinkmeyer in McKay (1996) govorita o
avtokratskem, demokratičnem in permisivnem načinu vzgoje. Musek (1999) delitev
razširi na avtoritarni, permisivni, demokratični in avtonomni pristop. Poštrak (2015)
predlaga delitev na ukazovalni, dogovorni in vsedopuščajoči pristop.
Za potrebe raziskave je ključno, da opišem dogovorni pristop ali način dela z mladimi,
saj je ta tisti, ki je v skladu s sodobno doktrino socialnega dela in je najustreznejši način
za delo z mladimi.
Dogovorni pristop je holističen, interdisciplinaren in vseobsegajoč. Narekuje, da
strokovni delavec upošteva zorne kote vseh udeleženih. Pomembno je, da so vsi akterji
aktivno udeleženi (Poštrak, 2015). Izredno pomemben je stik oziroma odnos, ki se razvije
med akterji v dogovornem pristopu. V jeziku socialnega dela bi to imenovali
vzpostavljanje delovnega odnosa.
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Pri dogovornem odnosu ima pomembno vlogo komunikacija. Gordon (1983)
komunikacijo obravnava, kot bistvo odnosa med učiteljem in učencem. Še posebej
poudari vidik komunikacije, ki mu pravi sporazumevanje. Poudari kako pomembno je,
da se učitelj prepriča ali mladostnikovo sporočilo res razume tako, kot bi mladostnik želel
– to mu da občutek, da ga je učitelj razumel ne le slišal. Prgić (2010:19) komunikacijo
deli na odprto in zaprto. Odprta komunikacija omogoča razvoj občutkov varnosti,
pripadnosti in hkrati avtonomnosti. Temelji na štirih stebrih:


Spoštovanje - omogoča ustvarjalnejše in zadovoljivejše odnose



Iskrenost - aktivno zanimanje za drugo osebo in sprejemanje človeka v celoti



Spontanost - sporoča drugemu, da je dobrodošel, da ga sprejemamo



Strpnost - izogibamo se moraliziranju, presojanju, tehtanju doživljanja ali vedenja
drugega
(Prgić, 2010:19)

Prgić (2010) še poudari, da gre pri vzgoji pravzaprav za pogovor zatorej je še toliko bolj
pomembno, da si prizadevamo ustvariti in vzdrževati kakovostno komunikacijo.
Vloge akterjev pri dogovornem pristopu so jasne, dogovorjene, razvidne in sprejete. Pri
delu z mladimi bi morali strokovni delavci uporabnike dojemati kot eksperte iz izkušenj,
sami pa se postaviti v vlogo spoštljivih in odgovornih zaveznikov.
Odgovornost pri dogovornem pristopu je obojestranska, ni pa enaka. Odgovornost
strokovnega delavca je, da strokovno vodi proces sodelovanja z mladostnikom po načelih
svoje stroke. Odgovornost mladostnika pa je, da po svojih močeh načrtuje in uresničuje
korake na poti k dogovorjenim želenim izidom (Poštrak, 2003).
Seveda pa je čar dogovornega pristopa in vsega zgoraj opisanega ravno v fleksibilnosti
in tem, da se ga ne da naučiti na pamet oziroma ga uporabljati kot recept – vedno bo
drugačen, v drugi obliki, prilagojen ljudem s katerimi bomo sodelovali.

1.3.

OSNOVNA ŠOLA KOT INSTITUCIJA Z ELEMENTI
TOTALNE INSTITUCIJE

V času moderne industrijske družbe, se vse več segmentov človeškega življenja odvija
znotraj institucij, katerih pomembna značilnost je, da stremijo k jasno zastavljenim
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ciljem. Zaradi tega, so uporabniki institucij prisiljeni delovati na določen način, na
katerega imajo malo vpliva (Haralambos in Holborn, 1999). Ena izmed takšnih institucij,
ki jo morajo vsi otroci obvezno obiskovati je osnovna šola.
Goffman (1961) totalno institucijo pojmuje kot prostor za bivanje in delo, kjer veliko
število posameznikov v podobnem položaju, za daljše časovno obdobje izoliranih od širše
družbe. Skupaj živijo prisilno, formalno vodeno življenje. Značilnost totalne ustanove je,
da mortificira, zanemarja individualne razlike in ljudi dojema kot objekte obravnave. Vse
vidike življenja združuje v istem prostoru, pod eno streho in eno oblastjo. Tega za šolo
ne moremo trditi. Vseeno pa v delovanju osnovne šole lahko prepoznamo marsikatero od
ostalih lastnosti totalnih institucij. Goffmanova totalna ustanova sicer ni idealen tip
ustanove in nobena totalna ustanova ne zajema vseh njenih značilnosti (Flaker, 1998).
Vse dnevne aktivnosti v totalni instituciji so razporejene v urnik dela ustanove, ki je
načrtovan in vsiljen s strani uradnikov in služi temu, da zagotovijo uradne cilje institucije
(Goffman, 1961).
V instituciji je uporabnikom pogosto odvzeta ali prezrta možnost izbire, ali pa se ta
zaposlenim ne zdi pomembna komponenta življenja v instituciji. Večinoma so v ospredju
cilji in interesi institucije in ne uporabnikov, kljub temu da je za dobro delovanje
institucije in medsebojno sožitje pomembno, da je upoštevana tudi uporabniška
perspektiva (Flaker idr., 2008).
Institucionalni postopki oziroma delovanje institucije povzroči socialno omrtvičenje
osebne identitete, ki jo nadomesti z institucionalno identiteto uporabnika. Institucionalni
način obravnave zaradi mehaničnih in ne posamezniku prilagojenih načinov delovanja,
povzroči razosebljenje uporabnika, ki ga spremenijo v predmet obravnave (Flaker, 1998).
Goffmanovo (1961) delo o totalnih ustanovah pokaže, kako pacienti v psihiatričnih
bolnišnicah spremenijo vedenje, da bi se prilagodili instituciji. Posledica življenja v
instituciji je nekoliko bolj omejena akulturalna asimilacija, ki se kaže v zmanjšani
možnosti uporabnikov za aktivno sodelovanje in interakcije z zunanjo družbo, zmanjšani
motivaciji in otopelosti (Goffman, 1961).
Uporabniki v totalnih institucijah se učijo zlasti spretnosti, ki jih potrebujejo za življenje
v instituciji, v vsakdanjem življenju pa niso uporabne (Goffman, 1961).
Značilnosti totalne institucije so povezane z zahtevo, da se na večje število potreb
odgovori z birokratsko organizacijo večjega števila ljudi, ne glede na to ali je to v dani
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situaciji učinkovito (Flaker, 1998). Organizacijska birokratizacija ne temelji na
avtoritarnost, vendar na ločnici med zaposlenimi in uporabniki. Akterji v totalni instituciji
so ločeni na dva razreda, med katerima ni prehodnosti in kjer so odnosi med njima
natančno urejeni. En razred ima moč in oblast, drugi je predmet te oblasti. Zaposleni v
instituciji so zavezani k delu z uporabniki – oni so predmeti njihovega dela. Kljub temu,
da gre za delo z ljudmi, se prepogosto zgodi, da jih zaposleni obravnavajo kot neživa bitja
(Flaker, 1998).
Raziskava iz leta 1975 izvedena v ZDA Oklahomi nakazuje na to, da se v šolah pojavljajo
elementi totalne institucije po Goffmanu. Raziskava priča o tem, da so v šolah učenci
neprostovoljni uporabniki. Starši učencev pa so s strani šole na različne načine usmerjeni
in vodeni, da prilagodijo družinsko življenje vrednotam šole. To šola doseže s pomočjo
domačih nalog, roditeljskih

sestankov, govorilnih ur in izobraževanji, ki jih šola

organizira za starše (Wiggins in Langenbach, 1975).

1.4.

INSTITUCIONALNO NASILJE

Za začetek se posvetimo temu, kaj nasilje sploh je.
Aničić, Plaz in Veselič (2002) nasilje opredelijo, kot način s katerim si povzročitelj_ca
skuša v odnosu zagotoviti moč in nadzor nad žrtvijo in uresničiti svoje interese. Nasilje
vedno izhaja iz neravnovesja moči med dvema osebama oziroma skupinama ljudmi.
Povzročitelj_ca s fizičnim, spolnim, psihičnim, ekonomskim in drugimi oblikam nasilja,
posega v osebno integriteto žrtev in omejuje njen človeški potencial (Aničić, Plaz in
Veselič, 2002).
Zanimiva je tudi definicija, ki jo poda Munc (2010), ki pravi, da je nasilje naučen,
neustrezen vedenjski odgovor na občutke strahu in jeze. Dejansko gre za neustrezen odziv
»prehoda meje«, ko nekdo ali nekaj stopi čez našo osebno mejo.
Učenci so v šolskem okolju lahko žrtve institucionalnega nasilja.
Aničić, Hrovat, Hrovat in Sušnik (2017) opredelijo kot institucionalno nasilje nad
otrokom tisto, ki se zgodi v ustanovi oziroma instituciji. To je lahko vrtec, šola,
stanovanjska skupina, mladinski dom, dijaški dom, vzgojno izobraževalni zavod,
prevzgojni zavod, zavod za prestajanje mladoletniškega zapora, zavod za otroke s
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posebnimi potrebami, splošna ali specialistična zdravstvena ustanova, športna, verska,
umetniška ali kulturna ustanova in druge institucije, ki otroku nudijo krajše ali daljše
zdravljenje, rehabilitacijo, vzgojo, izobraževanje in kjer otrok preživlja prosti čas (Aničić,
Hrovat, Hrovat in Sušnik, 2017).
Institucionalno nasilje ločimo na treh nivojih:


OSEBNI NIVO: nasilje (fizično, psihično, spolno ali zanemarjanje), ki ga nad
otrokom povzroči ena ali več odraslih oseb katerim je zaupan v vzgojo in
izobraževanje



PROGRAMSKI NIVO: institucija ne izvaja programa po predpisanih standardih
in normativih (neustrezno izobražen in usposobljen kader, neprimerni prostori) ali
pa ob ustrezno predpisanem programu, uporablja nasilne metode kaznovanja in
spreminjanja vedenja otroka



SISTEMSKI NIVO: država ne zagotovi zadostnega števila ustanov ali ustreznih
programov oziroma so ustanove in programi prezasedeni

(Aničić, Hrovat, Hrovat in Sušnik, 2017:60-61)
Dejstvo je, da je nasilje nad otroki oziroma trpinčenje otrok, že od nekdaj prisotno. Tudi
vsi vzgojni sistemi skozi zgodovino so dopuščali določeno stopnjo nasilja, v obliki
psihičnega ali fizičnega kaznovanja (Šelih,1989). Otroci so imeli status objekta, lastnine
odraslih, dodatne delovne sile (Zaviršek, 1994). Šola je še vedno institucija, ki vzdržuje
določeno stopnjo telesno-psihološkega nasilja in uči podrejanje in vedenjski
konformizem (Pečar, 1993).
Smith (2003) piše o tem, da je nasilje v šoli izredno zaskrbljujoče, saj očitno in
neposredno prizadene otroke, ki so žrtve nasilnih dejanj hkrati pa ustvari klimo strahu in
nezaupanja v prostoru, ki naj bi vzgajal odgovornega državljana.
Trtnik Herlec in Urh (2006) pravita, da vzgojno-izobraževalne institucije izvajajo
institucionalno nasilje s specifičnimi načini delovanja kot so, uporaba prisile, nezmožnost
izbire, diskriminacija, avtoritarnost, zatiranje ustvarjalnosti in drugačnosti itd.
Tudi Mugnaioni Lešnik (2005) piše o tem, da je otrok lahko žrtev neustreznega ravnanja
ne samo doma ampak tudi v šoli. Pravi, da gre za vrsto delovanja, ki ga institucija izvaja
prikrito ali odkrito s tem, ko izvaja različne oblike psihičnega, ekonomskega, verbalnega,
fizičnega, spolnega nasilja; s tem ko prisiljujejo, jemljejo svobodo odločanja,
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diskriminirajo, marginalizirajo, dopuščajo nestrpnost, rasizem, šovinizem, seksizem,
avtoritarno odločanje in druge zlorabe moči.
Nasilje, ki ga zaposleni v šolah izvajajo nad otroci, pogosto v imenu discipline in vzgoje
je pomemben vidik nasilja v šoli, o katerem se zelo malo govori in se ga ne raziskuje.
Hyman in Perone (1998) govorita o psihičnem maltretiranju, ki ga učitelji izvajajo nad
učenci in je sestavljeno iz različnih verbalnih napadov, vključno s sarkazmom,
posmehovanjem, pripisovanjem »vzdevkov« in ponižujočimi izjavami, ki imajo
potencial, da razjezijo in odtujijo učence.
Študije, ki raziskujejo psihološko maltretiranje s strani pedagoških delavcev kažejo, da
predšolski in šolski otroci, ki so žrtve takšnega nasilja, dosegajo nižje rezultate na
področju splošnih sposobnosti, šolskega uspeha in socialnih kompetenc. Takšni otroci so
tudi večkrat označeni kot otroci z vedenjskimi in čustvenimi motnjami. Njihova občutja
nepripadnosti, neustreznosti in zamere lahko razumljivo privedejo do tega, da se tudi sami
začnejo vesti nasilno (Hyman in Perone, 1998).
V študiji, ki so jo izvedli na Norveškem, so pokazali, da nasilje s strani učiteljev obstaja.
Olweus (1996) je ugotovil, da je 10% vzorca, 5100 norveških osnovnošolskih in nižjih
srednješolskih učiteljev, očitno maltretiralo enega ali več učencev na vsakodnevni ravni.
Ta številka je ogromna in nedopustna. Pa je bila omenjena raziskava opravljena pred več
kot desetimi leti in bojim se, da je danes stanje hujše..
Kot zapiše Oman (2011) bi se morali zavedati, da smo institucionalnemu nasilju priča v
vseh bistvenih družbenih institucijah (šole, domovi za stare, zapori, bolnišnice…).
Elementi nasilja so skriti pod pretvezo, da gre za usmerjanje h konformnemu vedenju in
discipliniranje.
Tiste institucije, v katerih prisiljevanje poteka najbolj »tiho«, samoumevno, prikrito
(socializacijsko), so v svojih ciljih najbolj totalno nasilne. V prvi vrsti spada sem družina,
pa tudi vzgojno-izobraževalne institucije, torej šole (Mugnaioni Lešnik, 2005) Družina in
vzgojno-izobraževalne institucije izvajajo institucionalno nasilje s specifičnimi načini
delovanja (Trtnik Herlec in Urh, 2006): s prisilo, nezmožnostjo izbire, diskriminacijo,
avtoritarnostjo, zatiranjem ustvarjalnosti in drugačnosti …
Oman (2011) pavi, da je lahko neustrezno ravnanje pedagoških delavcev pogojeno tudi z
osebnostnimi značilnostmi učitelja oziroma z njegovim odnosom do učencev. Kot takšne
navaja:
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-

vzgojiteljevo zahtevo po brezkompromisni poslušnosti otrok, ki izhaja iz njegove
netrdnosti glede lastne veljave in sposobnosti

-

vzgojiteljeva netolerantnost do otrok zaradi lastnih problemov, ki mu povzročajo
notranje napetosti

-

vzgojiteljeva uporaba avtoritarnega nastopa pri otrocih, ki takšnega vodenja ne
prenesejo

-

vzgojiteljeva nesigurnost, ko ni prepričan, da bo lahko izpeljal svoje zahteve brez
uporabe pritiska in grožnje

-

Vzgojiteljevo dajanje prednosti otrokom, ki se mu podredijo, mu dajo zadoščenje
pri delu in s tem ne ogrožajo njegove avtoritete

Zaviršek (1994) pravi, da prihaja do psihičnih zlorab otroka takrat, ko odrasli niso
sposobni tolerirati ali odgovarjati na emocionalne potrebe otroka.
Oman (2011) za zmanjševanje institucionalnega nasilja predlaga da, kot strokovni delavci
ozavestimo svojo vlogo pri proizvajanju, ohranjanju in spodbujanju nasilja. Poudarja
pomembno vlogo zmožnosti samorefleksije. Pravi, da bo sposobnost, da nasilje zaznamo,
opazimo, razumemo in analiziramo pripeljala do tega, da bomo sami poskušali v čim
manjši meri izvajati institucionalno nasilje in s tem vplivali tudi na ostale zaposlene v
instituciji. Predlaga ozaveščanje, preventivne delavnice in izobraževanja, supervizije in
intervizije, predvsem pa ustvarjanje refleksivne klime. Avtorica pravi, da imajo pri tem
pomembno vlogo tako vodstvo institucije kakor tudi sami zaposleni. Vloga vodstva je
predvsem, da pri vodenju, spreminjanju in usmerjanju institucije teži, k upoštevanju načel
institucije in k nenasilju. Glavno spremembo je seveda potrebno doseči pri tistih, ki z
otroki preživijo največ časa, torej z učitelji in drugimi strokovnimi delavci. Kot prvi
Oman (2011), bi se pedagoški delavci morali zavedati dejstva, da so oni tisti, ki imajo več
moči kot otroci in da te moči ne smejo zlorabljati za prevlado nad njimi ampak bi morali
vsaj del te svoje moči prenesti med otroke. Iz kulture dominacije se namreč rodi kultura
nasilja. Zato je torej pomembno, da se s tem spoznanjem premaknemo iz koncepta »moči
nad«, h konceptu krepitve moči.
Glede na zapisano ugotavljam, da bi se problematike institucionalnega nasilja nad učenci
v šoli morali lotiti enako zavzeto, kakor so se lotili medvrstniškega nasilja med učenci z
raznimi slogani kot so »ničelna toleranca do nasilja«. Če o nasilju govorimo kot o
kaznivem dejanju ali vsaj nečem nedopustnem, bi bilo potrebno tudi na področju
institucionalnega nasilja zagotoviti primerne ukrepe, hkrati pa tudi pomoč za žrtve.
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Strokovne delavce je treba ozaveščati o institucionalnem nasilju, hkrati pa bi bilo treba
ozaveščati tudi otroke, da bodo lahko prepoznali institucionalno nasilje, ki ga doživljajo.
Nedvomno pa je najbolj učinkovita rešitev paradigmatska sprememba dojemanja šole in
šolskega sistema, ki dopušča oziroma celo ustvarja in vzpostavlja institucionalno nasilje.

1.5.

VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE

Vse osnovne šole so z zakonom obvezane k temu, da imajo vzgojni načrt šole. Ministrstvo
za šolstvo je idejo o vzgojnem načrtu posredovalo v drugi polovici leta 2007 s sporočilom,
da je potrebno povečati in poudariti pomen vzgoje v šoli (Kovač Šebart in Krek, 2009).
Požarnik (2007) je istega leta zapisal, da »predlog šolske oblasti, ki obvezuje šole k
snovanju vzgojnih načrtov, spodbuja šole v glavnem le k brezkonceptualnemu
pragmatizmu«.
Tudi v ciljih, ki so navedeni v Zakonu o osnovni šoli so zapisani elementi, ki šolo
obvezujejo k vzgojnemu delovanju
Kot cilji osnovnošolskega izobraževanja so v Zakonu o osnovni šoli navedeni naslednji:


zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;



spodbujanje

skladnega

telesnega,

spoznavnega,

čustvenega,

moralnega,

duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih
zakonitosti;


omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in
interesi,

vključno

z

razvojem

njegove

pozitivne

samopodobe;

pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom
na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;


vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do
sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in
družbenega okolja, prihodnjih generacij;



razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini
Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske
odgovornosti;
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vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske
tradicije;



vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;



razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem,
matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;



razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem
jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v
italijanskem in madžarskem jeziku;



razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;



razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči
presojanja;



doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;



razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških
del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;



razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo,
inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.
(Zakon o osnovni šoli, 1996)

Že cilji, zastavljeni za osnovno šolo, vsebujejo naloge šole, ki se jih da zagotoviti zgolj z
vzgojnim delovanjem.
Različne šole se z vzgojnim načrtom in predpisanimi cilji opredeljujejo za različne
vrednostne sisteme, nekatere se do vrednostnega sistema opredeljujejo, druge

ga

uresničujejo, tretje pa mu celo nasprotujejo (Kovač Šebart in Krek, 2009).
Strokovnjaki pojem in koncept vzgojnega načrta kritizirajo, saj predvideva, da naj bi šola
z vzgojnim načrtom v naprej določala način, čas in kraj za uspešno vzgojno dejanje ali pa
gre za predpise in preproste sezname želja in potreb (Kovač Šebart in Krek, 2009).
Predlagajo termin vzgojna zasnova za katero Kroflič (1997) pravi, da naj bi šola z njo
reflektirala vzgojna ravnanja in poiskala načela, pravila in norme, ki bodo služila kot
opora konkretnim dejanjem učiteljem, vodstvu šole, učencem in staršem. Hkrati avtor
opozarja, da neka oblika vzgojne zasnove v šoli obstaja tudi, če ni eksplicitna, le da v tem
slučaju ni reflektirana (Kroflič, 1997). Treba se je zavedati dejstva, da šola vzgaja, če to
12

počne namerno ali ne. Učenci v šoli preživijo pol svojega dneva, vsak dan in to devet let.
Naivno bi bilo verjeti, da izkušnje, ki jih naberejo v tem času ne bi vplivale na to v kakšne
osebe se razvijajo. Ne pozabimo tudi, da so v vsakem učnem načrtu vsakega predmeta
zapisani vzgojno-izobraževalni cilji pouka, ki naj bi zagotavljali celovit osebnostni razvoj
učenca (Kovač Šebart in Krek, 2009).
Kot pravi Kroflič (2007) se šole ne morejo izogniti odgovornosti vzgojnega delovanja,
saj nujno vzgajajo, preko opredeljenih ciljev ali brez njih, v skladu z vrednotami drugih
dejavnikov v življenju učencev (družina, mediji množične kulture) ali ne. Pravi, da se
šola odgovornosti vzgojnega delovanja ne sme odrekati, ampak zanjo prevzeti
odgovornost in natančneje opredeliti kriterije kakovostnega profesionalnega dela učitelja
v javni šoli (Kroflič, 2007).
Kot pravi Gabi Čačinovič Vogrinčič (2008) so pred šolo postavljene naloge, kako načela
sodelovanja in soustvarjanja prevesti v prakso. Naloga šole je poiskati načine, kako etiki
izobraževanja dodati etiko udeleženosti. Etika udeleženosti predstavlja idejo o
sodelovanju, kjer nihče nima zadnje besede in je tudi ne potrebuje, temveč gre za pogovor,
ki se lahko nadaljuje. Etika udeleženosti temelji na dialogu, sodelovanju in soustvarjanju
rešitev v katerega morajo nedvomno biti vključeni tudi uporabniki oziroma v kontekstu
šole učenci.
Relevantno je tudi mnenje, ki ga poda Biesta (2006), ko govori o tem kako bi morali biti
v procesu šolanja usmerjeni v razvijanje človeškosti in humanosti v najširšem pomenu
posameznika, s čemer cilja dlje od socializacije v smislu discipliniranja in moralnega
treninga. Pravi, da humanizma ne moremo definirati kot seznama lastnosti, ki jih nekdo
ima ali nima, ampak gre za zavedanje in uresničevanje posameznika kot enkratnega in
neponovljivega bitja, ki se kot tak lahko kaže le v fizičnem, etičnem in socialnem
prostoru. Gre za to, da se enkratnost in neponovljivost osebe definirata šele v odnosu drug
do drugega, kjer je poklican in sooblikovan od drugih. Posameznikova človečnost se
lahko uresničuje samo v odnosu do drugih in samo v tem odnosu se lahko razvije njegova
odgovornost. Šola naj bi predstavljala prostor, kjer bi bilo takšno prepoznavanje in
uresničevanje posameznika kot subjekta omogočeno. Biesta (2006) se zavzema za vzgojo
in izobraževanje, ki ne bi temeljilo na proizvajanju racionalnega avtonomnega
posameznika, ampak bi temeljilo na zaupanju in odgovornosti – to je namreč nekaj čemur
posameznik ne more uiti saj ga, kot omenjeno prej, ravno to dela enkratnega in
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ponovljivega in se izraža v tem, kako se odziva tako do naravnega in družbenega okolja
kakor do sebe.
Heimgartner in Sting (2013) pravita, da če za miselno izhodišče vzamemo Höhneov
koncept »družbe znanja«, je šola življenjski prostor, v katerem se socialni problemi
pojavljajo in postanejo vidni, kar seveda poveča družbene zahteve do šole in
izobraževanja. Splošno povečanje stopnje izobrazbe, vse večji pomen izobraževalnih
spričeval in kulturnega kapitala kaže na to, da večina mladostnikov obiskovanje šole
dojema samo kot fazo na poti do odraslosti oziroma, kot neko neizogibno dejstvo
(Heimgartner in Sting, 2013). Tudi Grebenc, Kvaternik, Kodele in Rihter (2010) pišejo o
tem, da je vtis o šoli, da je najbolj univerzalna ustanova, kar jih obstaja in jo dojemamo
kot nekaj običajnega in kot nujni pogoj v osebni zgodbi vsakega posameznika.
Čas in vsakodnevne aktivnosti, ki jih mladostniki preživijo v šolah in s šolo povezanih
izobraževalnih ustanovah se je opazno povečal, zato lahko o teh prostorih govorimo kot
o pomembnih »družbenih življenjskih prostorih« (Heimgartner in Sting, 2013).
Posledično šola ne more biti le kraj kognitivnega izobraževanja, temveč tudi kraj, kjer
otroci in mladostniki širijo odnosne izkušnje z vrstniki in odraslimi, kraj, kjer potekajo
procesi osebnostnega razvoja in razvoja identitete, kjer si pridobijo socialne kompetence
in družbeno priznanje, pa tudi kraj kjer se razvijajo in pojavljajo socialne težave (Coelen,
2002).
Šola bi se morala zavedati te svoje vloge in bi potrebovala več »socialno pedagoške
refleksivnosti«. To pomeni, da bi morala upoštevati svojo družbeno funkcijo, družbene
pogoje v katerih deluje in svoj prispevek glede omogočanja ali zaviranja družbene
participacije in življenjskih možnosti (Heimgartner in Sting, 2013).

1.6.

ŠOLA KOT SKUPNOST

Otrokov občutek pripadnosti znotraj svoje šole, družine in skupnosti je bistven za njegovo
duševno zdravje (Routt, 1996).
Občutek pripadnosti je intrinzična človeška potreba. Gre za občutek, da je človek sprejet,
cenjen, vključen, spodbujan s strani drugih in da je pomemben del življenja in dogajanja
okoli sebe (Goodenow, 1993).
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Battistich, Solomon, Watson in Schaps, (1997) skupnost karakterizirajo kot okolje, za
katerega je značilna vzajemna podpora in skrb, sodelovanje in skupno sprejemanje
odločitev. Puddifoot (1996) govori o pomenu skupnosti, kot zaščitnem dejavniku.
McMillan in Chavis (1986) pravita, da je zdrav sistem skupnosti tisti, ki se lahko
zoperstavi socialnim, psihološkim in fiziološkim težavam, poleg tega pa krepi moč
posameznikov in njihovo kolektivnost, da dosežejo svoj največji potencial.
Baker, Terry, Bridger in Winsor (1997) govorijo o šoli kot učeči se skupnost, ki si deli
vrednote in ideale na poti do skupnega cilja. Šole pa običajno ne dajejo prednosti
izboljšavam občutka pripadnosti. Baker, Terry, Bridger in Winsor (1997) zagovarjajo
tezo, da bi lahko stanje v šolah izboljšali, skozi bogatenje družbenega konteksta v šoli.
To bi dosegli tako, da bi zagotovili pristne odnose med akterji v šoli in z gojenjem
smiselnega in relevantnega akademskega dela. Takšne v skupnost usmerjene šole, se
osredotočajo na kakovost odnosov med učenci, učitelji, starši in širšo skupnostjo, kot tudi
na izobraževalne dosežke, vse skupaj pa je strukturirajo tako, da spodbujajo občutek
pripadnosti in zavezanosti k doseganju akademskih ciljev. Takšno šolsko skupnost lahko
označimo kot holistično, ker je osredotočenost na odnose znotraj šole enako pomembna
kot izobraževalni dosežki. Za dosego tega cilja se je potrebno osredotoči na ustvarjanje
šolske skupnosti, v kateri vsi skrbijo drug za drugega (Baker, Terry, Bridger in Winsor,
1997).
Šole so strukturirane formalne organizacije, ki temeljijo na in poudarjajo individualne
dosežke, konkurenco in spoštovanje pravil. Tako učenci kot učitelji doživljajo občutke
nezaupanja, pomanjkanja spoštovanja in minimalno povezanost z drugimi v šoli. Številne
šole in šolski sistemi še povečujejo to tveganje s tem, da ne zadovoljijo psiholoških potreb
svojih učencev, kar vodi do zmanjšane motivacije za učenje, odtujenost in izčrpanost. To
so posledice tega, da šola deluje po principu podjetji. Baker, Terry, Bridger in Winsor.
(1997) so zaključili, da potrebujemo šolsko reformo, ki se bo osredotočila na osnovno
težavo neskrbnega šolskega okolja, ne pa na discipliniranje učencev z učnimi in/ali
vedenjskimi težavami. Tako bi ustvarili pristne in smiselne odnose znotraj skrbeče šolske
skupnosti.
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2. Opredelitev problema
Po štirih letih aktivnega in intenzivnega sodelovanja z učenci na osnovni šoli sem zaznala,
da večina med njimi šolo doživlja kot prostor, v katerem se počutijo ogroženi, kjer se ne
počutijo dobro in kjer so večkrat žrtve institucionalnega nasilja. V načinu delovanja
sistema osnovne šole in odnosa zaposlenih do učencev, vidim ustroje totalne institucije
(Goffman, 1961). Za to, da je v šoli vzpostavljen red, se uporablja različne vidne in
nevidne načine, v katerih se zrcali nasilje – predvsem institucionalno.
Začela sem se spraševati o tem kaj je v šoli narobe in kaj bi se dalo spremeniti. Po
razmisleku in dolgem opazovanju delovanja šole od blizu, sem prišla do ugotovitve, da
je šola kot institucija zastavljena tako, da ne odgovarja na potrebe svojih uporabnikov. Le
redkim zaposlenim v šoli se zdi vredno upoštevati potrebe učencev. Opazila sem tudi, da
v šoli vzgojno delo ni tako pomembno kot izobraževalno delo. Vse inovacije in
spremembe delovanja v šoli so usmerjene predvsem, v izobraževanje učencev.
Zaznala sem, da v šoli ni slišan glas učencev. S to raziskavo želim zagotoviti prostor za
mnenje učencev. Pomembno se mi zdi, da izrazijo svoje videnje in doživljanje osnovne
šole. Oni so namreč uporabniki institucije, njim je namenjena.

2.1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V diplomskem delu bom raziskovala naslednje teme, ki so relevantne za razumevanje
institucionalnega nasilja v šoli:
Ugotavljala bom, kako učenci doživljajo šolo in če ta odgovarja na njihove potrebe.
Preverila bom ali imajo učenci možnost vplivati na dogajanje v šoli in če šolo doživljajo
kot skupnost. Posvetila se bom tudi, odkrivanju tega ali in kako šola opravlja svoje
vzgojne naloge in kako to zaznajo učenci. Raziskovala bom tudi odnose med učitelji in
učenci ter šolska pravila.
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3. Metodologija
3.1. VRSTA RAZISKAVE
Raziskava je kvalitativna, eksplorativna in empirična. Kot kvalitativno jo opredeljujem,
ker bodo zbrani podatki izkustveno gradivo z zgolj besednimi opisi in bodo tudi
kvalitativno analizirani (Mesec, Rape Žiberna in Rihter, 2009).
Raziskava je eksplorativna ali poizvedovalna, ker je njen namen spoznavanje določene
problematike, značilnosti nekega pojava in opredeljevanje osnovnih značilnosti (Mesec,
Rape Žiberna in Rihter, 2009). Pri raziskavi sem se posvetila problematiki doživljanja
osnovne šolo iz perspektive učencev (uporabniška perspektiva). To področje me je
zanimalo, ker pri evalvacijah programov oziroma delovanja šolstva le redkokdaj lahko
svoje mnenje izrazijo učenci oziroma uporabniki. Želela sem, da bi učenci sami lahko
izrazili kako doživljajo osnovno šolo. Zanimalo me je kako šola izvaja vzgojne naloge in
kako to zaznajo učenci. Odkrivala sem tudi teme, ki so relevantne za razumevanje
institucionalnega nasilja v šoli.
Raziskava je tudi izkustvena ali empirična, saj sem zbirala informacije na novo,
neposredno in na izkustven način (Mesec, Rape Žiberna in Rihter, 2009).
Dobljeni rezultati bodo služili temu, da se sliši glas učencev, njihova mnenja in pogledi.
Šoli lahko služi kot povratna informacija o njihovem delovanju, pa tudi kot predlog in
usmeritev v pravo smer, pri (morebitnem) uvajanju sprememb v svoje delovanje.

3.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENTI IN VIRI PODATKOV
Merski instrument, ki sem ga uporabila je delno strukturiran vprašalnik. Zanj sem se
odločila, ker učencev nisem želela omejevati pri odgovorih. Cilj raziskave je bil prikazati
videnje učencev zato sem si postavila okvirna vprašanja o glavnih temah, ki so relevantne
za raziskavo, med samim intervjujem pa sem vprašanja po potrebi prilagajala, dodatno
razložila in dodajala nova.
Vprašalnik zajema glavne teme, ki so: počutje v šoli, doživljanje šole kot skupnosti,
možnost osebne rasti in krepitev močnih področji, vpliv učencev na preživet čas v šoli,
smiselnost šolskih pravil, odnosi učencev z zaposlenimi v šoli, opora ponujena učencem
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v šoli in občutek varnosti, uporabnost znanja, ki ga učenci pridobijo v šoli in smisel
oziroma namen obiskovanja šole, strategije preživetja učencev v šoli
Celoten vprašalnik prilagam v prilogah.

3.3. POPULACIJA IN VZOREC
Populacija raziskave so učenci 9. razreda ene izmed ljubljanskih osnovnih šol, ki je zaradi
zagotavljanja anonimnosti ne bom imenovala.

Opredelitev enot raziskovanja:
-

Stvarna opredelitev: učenci 9. razreda osnovne šole XY

-

Krajevna opredelitev: Ljubljana

-

Časovna opredelitev: od meseca januarja 2018 do meseca marca 2019

Za učence devetega razreda sem se odločila, ker so na koncu svoje poti v osnovni šoli,
torej so jo dodobra izkusili in so še vedno vpeti v sistem osnovne šole. Z raziskavo si
sicer prizadevam, da bi bili rezultati relevantni za celotno populacijo vendar je ta
prevelika, zato sem se odločila za vzorčenje. Vzorec je priročni in namenski. Želim
namreč zajeti čim bolj različne učence, ki bi res lahko reprezentativno zastopali celotno
populacijo. V vzorcu sta enakomerno zastopana spola (šest deklet in šest fantov). Ker že
od začetka študija prakso opravljam na tej osnovni šoli in tam delujem tudi kot
prostovoljka, učence res dobro poznam in sem sodelujoče v raziskavi izbrala tudi glede
na njihov “status” v šoli. Izbrala sem dva učenca in dve učen ki, ki veljata za “pridna_ni”,
dva učenca in dve učenki, ki sta poznana_i kot “problematična_čni” in dva učenca in dve
učenki, ki veljata za “tiha_i”.
Raziskovalna metoda bo spraševanje, metoda zbiranja podatkov delnostrukturiran
intervju. Ker so učenci mladoletni, bom pred vsakim intervjujem pridobila pisno soglasje
staršev.
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3.4. ZBIRANJE PODATKOV
Metoda zbiranja podatkov je bila delno strukturiran intervju. Intervjuje sem opravila v
obdobju med 14.1.2019 in 1.3.2019.
Vsi učenci, ki sem jih izbrala z vzorčenjem so v sodelovanje privolili. Ker so učenci
mladoletni, sem pred izvedbo vsakega intervjuja pridobila pisno soglasje staršev, da
njihov otrok lahko sodeluje v moji raziskavi. Nekatere intervjuje sem opravila med
poukom, če so učeni izrazili željo po tem in če so s tem soglašali njihovi učitelji. Dva
intervjuja sem na željo učencev opravila po pouku. Intervjuji so potekali individualno, v
pisarni šolske psihologinje, kjer je bil zagotovljen mir in varno okolje. Pred začetkom
vsakega intervjuja, sem učencem pojasnila namen intervjuja in okvirno temo moje
raziskave. Zagotovila sem jim, da bodo ostali anonimni in da lahko sproščeno govorijo o
čemerkoli. Pred začetkom sem pri vsakem učencu preverila tudi, če lahko intervju
posnamem. Vsi spraševanci so v snemanje privolili. Vsakemu od učencev sem pred
začetkom intervjuja povedala tudi, da se bom tokrat z njimi najbrž pogovarjala malo
drugače kot so me navajeni iz šolskih hodnikov, saj bom v vlogi nekoga, ki sprašuje in
ne sme vplivati na njihove odgovore. Dolžine intervjujev so bile različne od 30 do 60
minut. Vprašanja, ki sem jih zastavljala so bila odprtega tipa in sem jih po potrebi
prilagajala, dodatno razložila, dodajala (kadar sem želela kakšno temo bolje razumeti ali
podrobneje raziskati), veliko sem spraševala tudi, po konkretnih primerih oziroma
dogodkih. Pogovori so potekali sproščeno in učenci so ob koncu poročali o tem, da so v
pogovoru uživali in se jim je zdel zanimiv.

3.5. OBDELAVA PODATKOV
Obdelava podatkov je bila kvalitativna.
Prvi korak pri obdelavi gradiva je bil dobeseden zapis pogovora iz intervjujev. Sledil je
izbor in oštevilčenje izjav oziroma določitev enot kodiranja. Vsak intervju sem označila
s črkami od A do L. Naslednji korak je bilo odprto kodiranje, kjer sem si pomagala s
tabelo, v kateri sem za posamezno izjavo določila pojem, kategorijo, nadkategorijo in
temo. Nadaljevala sem z osnim kodiranjem tako, da sem podatke razdelila od
najsplošnejših do najbolj konkretnih – torej od tem do pojmov.
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Vse izjave učencev so bile kodirane. Vsi podatki, ki bi lahko razkrili govornika so
spremenjeni ali zakriti, zaradi varovanja zasebnosti učencev. Prepisi intervjujev niso
javno dostopni, hranjeni so v zasebnem arhivu avtorice.
Odprto in osno kodiranje prilagam v prilogah.

20

4. Rezultati in razprava
4.1. POČUTJE V ŠOLI
Dobro počutje
Na začetku pogovora učenci povedo, da se v šoli počutijo dobro. Kot glavni razlog za
dobro počutje navajajo to, da imajo v šoli prijatelje in dobre odnose z vrstniki. Veliko
učencev pove tudi, da v šoli občutijo veselje.
Nekaj učencev pravi, da radi hodijo v šolo in da je v šoli vse dobro, vendar kljub temu
kasneje naštejejo marsikaj, kar jim v šoli ne ustreza.
Nekateri učenci se v šoli počutijo dobro, ker se ne bojijo zaposlenih ali jih imajo zaposleni
radi, ker poslušajo in sodelujejo pri pouku in imajo urejene zapiske. Pomembno je tudi,
da razumejo snov pri pouku. En izmed učencev pove, da ima šolo rad, ker z njo nima
veliko obveznosti, ker je pameten.
Učencem je v šoli všeč:
-

dobra hrana

-

dober urnik

-

da ne doživljajo nasilja

-

raznoliki in mladi učitelji

-

da je šola moderna

-

da imajo šolske plese

-

da imajo možnost dobiti tudi dodatno znanje

-

da nekatere učitelje ne zanima samo učno delo ampak tudi počutje učencev

-

da imajo čas zase

-

da se kaj naučijo

-

da se urijo v javnem nastopanju

Okoliščine slabega počutja v šoli
Učenci poročajo tudi o svojem slabem počutju v šoli, o tem, da ne hodijo radi v šolo in
da si nihče ne želi hoditi v šolo.
Nekateri učenci so prepričani, da so za slabo počutje in stres, ki ga doživljajo v šoli krivi
sami ali, da je za to krivo njihovo pomankanje energije.
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Slabo počutje pri učencih povzročajo šolske obveznosti, kot je ocenjevanje, ki ga
doživljajo kot nepotreben stres »Pa to da si mogoče pod nepotrebnim stresom zarad
ocen.«(H6). Motijo jih domače naloge, učenje ter učenje nekoristne snovi, to, da pouk ni
zabaven in prezgodaj začne. Vse omenjeno kaže na to, da učenje in šolsko delo nista
zastavljena na način, ki bi ustrezal ali bi izhajal iz potreb učencev oziroma jim nista ne
predstavljena ne podana na način, ki ga ne bi doživljali kot vsiljenega.
Učenci so veliko govorili o slabem počutju v šoli, ki jim ga »povzročijo zaposleni«.
Pripovedovali so o »slabih učiteljih«, kot o nečem, kar na šoli mora biti in je nekaj
normalnega ali samoumevnega. Za obstoj »slabih učiteljev« najdejo opravičila oziroma
njihovo vedenje racionalizirajo »Slb je kkšn učitl ampak to je itak na usaki šoli. Sej ne da
je slb učitl ampak tko kšn te mal tko…mal je tečna ne. Sej to je razumljivo ane, ker se
vrjetno tut njemu ne da bit kle.« (D5).
Omenili so tudi, da lahko način poučevanja slabega učitelja uniči odnos učencev do
celotnega predmeta.
Učence moti, da zaposleni ustvarjajo razlike med učenci »Pa tko so kkšne učitlce, k majo
kšne pridne punčke rade, sej veš kako je to. Al pa kšne take športnike majo raj kšni učitli.
In pol so to njihovi cukrčki in jim dajejo petke, eni se mormo pa tok trudt za neko oceno
ane…to vsi učitli delajo, čist vsi.« (G12).
Ne marajo pokroviteljstva, prezahtevnosti in zamerljivosti zaposlenih. Učenci z
zaposlenimi dosežejo dogovor le, če v to vložijo veliko truda, oziroma se jim podrejajo.
Če pa se ne obnašajo, kot bi si zaposleni želeli, so deležni nepravične obravnave. Poročali
so tudi o tem, da jih zaposleni po krivem obtožujejo ter, da se zaposleni rigorozno držijo
pravil in niso zmožni prilagajanja okoliščinam. Krivičnost zaposlenih lahko pri učencih
vzbudi ne le slabega počutja, ampak tudi maščevalnost »K pa kkšna učitlca nrdi kkšno
krivico, pa ne slabo oceno v bistvu res krivico – takrt me pa prevlada jeza pa maščevanje.«
(B3).
S strani zaposlenih so učenci deležni tudi poniževanja v obliki zbadanja in žaljenja.
Učenki, ki je govorila o takšnih izkušnjah se takšno vedenje zaposlenih zdi smešno. »Pa
okej **** je rekla, sam men je to sam smešn, da smo jst *** pa *** največji divjaki na
šoli. K smo se tko samo pogovarjale.« (I11). Zaskrbljujoče je, da so učenci takšnega
vedenja zaposlenih že navajeni, da se jim zdi smešno oziroma se ne zavedajo, da tega
nikakor ne bi smeli biti deležni.
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Slabo počutje pri učencih vzbuja tudi to, da so zaposleni osredotočeni samo na njihove
napake in da ne upoštevajo njihovih osebnih dejavnikov »Slabo je pa to, da te ocenjujejo
ne glede na to kaj delaš. Recimo če maš ti na primer doma probleme in pol prideš v šolo
in pač oni tega ne vejo in pol te bojo zarad tega ker maš slab dan, te bodo zarad tega pol
ocenjeval slabo ane.« (F7).
Slabi odnosi z zaposlenimi lahko vplivajo na učence do te mere, da se veselijo odhoda iz
šole »Pa slabo je, da so eni učitli ful tečni, ne bom reku keri sam eni so ful tečni ane in
jih nočem gledat in komi čakam da grem vn.« (L6).
Slabo počutje v šoli lahko povzročijo tudi drugi odnosi. Nekaj učencev je reklo, da ne
marajo ljudi s katerimi so v šoli. Ena izmed učenk pove, da ji gredo tudi njeni vrstniki
»na živce« in ne odobrava njihovega vedenja. Problem je lahko tudi pomankanje
prijateljev ali slabi odnosi med vrstniki.
Nekateri učenci kot vzrok za slabo počutje v šoli navedejo tudi šolsko hrano in premalo
prostora za sedenje na hodnikih. Nekateri se zavedajo tega, da bi lahko bilo bolje.
Učenci se v šoli slabo počutijo zaradi:
-

šolskih obveznosti

-

ocenjevanja, ki povzroča nepotreben stres

-

domačih nalog

-

učenja nekoristne snovi

-

pouka, ki ni zabaven

-

prezgodnjega začetka pouka

-

slabih učiteljev

-

učiteljev, ki ustvarjajo razlike med učenci

-

pokroviteljstva učiteljev

-

prezahtevnosti učiteljev

-

zamerljivosti učiteljev

-

nefleksibilnosti učiteljev

-

krivičnosti učiteljev

-

poniževanja, zbadanja in žaljenja s strani učiteljev

-

učiteljev, ki pri učencih iščejo samo napake

-

učiteljev, ki ne upoštevajo učenčevih osebnih dejavnikov

-

slabih odnosov z vrstniki
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-

šolske hrane

-

premalo prostora za sedenje na hodnikih

Če učence povprašamo o tem, kako se počutijo v šoli, poročajo na začetku in na kratko,
da se počutijo dobro. Če bi se s tem odgovorom zadovoljili, bi bili prepričani, da se imajo
v učenci šoli res dobro, če pa se temi malo bolj posvetimo in nas zanimajo vzroki za
njihovo dobro počutje, ugotovimo, da je v šoli za učence več stvari slabih kot dobrih. Pri
tem imamo v mislih, da je vzorec zajel ne samo »slabše« učence, pri katerih bi to lahko
pričakovali in lahko sklepali, da svojo odgovornost prelagajo na druge. Toda vzorec je
zajel tudi »povprečne« oziroma »zelo uspešne« učence, za katere lahko predvidevamo,
da so njihovi odgovori zanesljivi in odražajo dejansko stanje.
Iz rezultatov je razvidno, da stvari, ki jih učenci zaznavajo kot vzpodbudne za njihovo
dobro počutje bazirajo predvsem na njihovih lastnih aktivnostih in na dejavnikih, ki
nimajo kaj dosti opraviti s samim poukom oziroma neposrednim delom učiteljev. Izjema
so le določeni učitelji, ki delujejo po sodobnih metodah in po dogovornem pristopu. Le
dva zelo uspešna učenca navajata, da se znata tako dobro prilagoditi zahtevam učiteljev
in se jim s tem prikupiti, da zaradi tega nimata težav. Vsi ostali odgovori nakazujejo, da
so zaposleni in njihov odnos do učencev glavni vir slabega počutja otrok na šoli.

4.2. PRIPADNOST SKUPNOSTI
Pri občutku pripadnosti šolski skupnosti opazimo, da je za učence izredno pogojen s
povezanostjo z vrstniki in občutki pripadnosti, ki jih imajo drug z drugim, kar je tipično
za to starostno skupino.
Občutek pripadnosti šolski skupnosti
Večina učencev pravi, da se počutijo kot del šole in da se čutijo spoštovane, vendar to
največkrat utemeljijo z občutkom povezanosti s svojimi vrstniki. Med seboj si nudijo
vzajemno podporo in pomoč, si zaupajo in sodelujejo, so enakopravni in imajo možnost
izraziti svoje mnenje, imajo vsakodnevni stik in podobne interese, drug pred drugim se
ne pretvarjajo ali se prilagajajo, zavzamejo se drug za drugega, ko je potrebno
nasprotovati učitelju »Ja recimo dons, ko sem bla uprašana matematiko in mi je učitl hotu
dat štiri in se je pol cela skupina zborila zame in sm dobila petko. Pač usi so se postavl
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zame pa prepričeval učitla, da mi da petko in potem mi je res na koncu dal petko. Pol se
se počutla ful hvaležno, da so se te ljudje postavl zame.« (A16). Občutek povezanosti z
vrstniki je tako pomemben, da ena izmed učenk pove, da čuti pripadnost skupnosti zato,
ker ni izločena ali odrinjena iz družbe vrstnikov. En izmed učencev pa pravi, da je
spoštovan samo s strani vrstnikov, ker ga ostali ne poznajo.
Nekateri učenci so omenili, da občasno podvomijo v povezanost z vrstniki, da niso
prepričani ali jih zares sprejemajo in da se zavedajo, da o njih govorijo za njihovim
hrbtom.
En izmed razlogov, ki pri učencih zbudi občutek pripadnosti so različni projekti in
obšolske dejavnosti pri katerih sodelujejo oziroma jih soustvarjajo. Tam dobijo občutek,
da se zaposleni zanesejo nanje, da ji zanima njihov pogled. Večinoma so prav te dodatne
dejavnosti šole in pa dosežki na raznih šolskih tekmovanjih tisto zaradi česar so učenci
povedali, da se svoje šole ne sramujejo in da so nanjo ponosni. Celo poudarijo, da druge
šole tega nimajo »Je velik bolš kokr tist k sliš iz kkšnih drugih šol k ne morjo tega skupi
spravt ane.« (H11).
Ostali občutki pripadnosti šole izvirajo zgolj iz tega, da v šoli preživijo veliko časa, da jo
dobro poznajo, da je samoumevno, da so skupaj. Ena izmed učenk to poskuša ubesediti
takole: »Nekak, pač tko glih nekje vmes. Ne prou tko, da smo vsi skupi ane, ne pa tko da
čist ne bi bli. Smo vseen nekak povezani.« (I18).
Le trije učenci šolo doživljajo kot skupnost. Kot razloge pa navajajo dostopnost in
odprtost šole - isti učenec hkrati doda, da ta faktor izgine, če krši pravila »Vedno lahko
pridem v šolo, noben mi ne bo reku pejt vn. Razn, če sm poredn.« (B21), prijaznost
kuharjev, pomoč nekaterih zaposlenih, če jo potrebuješ. Ena izmed učenk pa poudari, da
učence in zaposlene povezuje le učenje oziroma šolsko delo.
Občutek pripadnosti šolski skupnosti učenci doživljajo zaradi:
-

povezanosti z vrstniki

-

različnih projektov in obšolskih dejavnosti, tam dobijo občutek, da se zaposleni
zanesejo nanje, da ji zanima njihov pogled

-

tega ker, v šoli preživijo veliko časa, jo dobro poznajo, je samoumevno, da so
skupaj

-

dostopnosti in odprtosti šole

-

prijaznost kuharjev
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-

pomoč nekaterih zaposlenih, če jo potrebuješ

Dejavniki, ki slabo vplivajo na občutek pripadnosti šolski skupnosti
Pri občutku, da so spoštovani člani skupnosti le ena učenka izjavi, da zaposleni spoštujejo
učence in jim ni vseeno zanje in en učenec, da zaposleni spoštujejo njihove pravice in so
razumevajoči. Občutek, da so spoštovani je odvisen od tega s katerim zaposlenim so v
stiku (samo posamezni učitelji jim izkazujejo spoštovanje), ali pa od zmožnosti učencev,
da zadostijo kriterijem zaposlenih in jim uspejo prvi izraziti in izkazati pričakovano mero
spoštovanja, na način, ki ga zaposleni pričakujejo in si s tem zaslužijo biti deležni
določene stopnje spoštovanja s strani zaposlenih.
Več učencev je poročalo o tem, da je spoštovanje med njimi in zaposlenimi enostransko,
torej so učenci dolžni spoštovati zaposlene, zaposleni pa učencev ne spoštujejo. Učenci
so govorili o tem, da se lahko zaposleni do njih obnašajo kakor želijo, da jih zaposleni ne
marajo in na to učenci nimajo vpliva, da je zaposlenim vseeno zanje oziroma je njihovo
zanimanje zanje le navidezno, da so spoštovanja deležni le določeni privilegirani učenci.
Dva učenca izrazita, da na šoli nista spoštovana in ena učenka pove, da ji je vseeno, ker
je naslednje leto tako ali tako ne bo več na šoli. En izmed učencev celo pove, da si ne
zasluži biti spoštovan »Pa tut tko ne bi bil, ker nimam nč tazga…karakteristik, da bi bil
spoštovan. Sm pač…sm…« (E21). Učence moti tudi to, da mlajši učenci ne spoštujejo
starejših. Morda so že prevzeli prepričanje odraslih, zaposlenih, da si starejši zaslužijo
spoštovanje zgolj zaradi svoje starosti.
Kar učenci izpostavijo kot zaviralce občutka skupnosti oziroma argumente, da šole ne
doživljajo kot skupnost so: odsotnost osebnega stika z zaposlenimi, zaposleni ustvarjajo
ločnico med seboj in učenci, zaposleni vsiljujejo svoje mnenje, posledično učenci nimajo
prostora za razvijanje in izražanje svojega mnenja. Ena izmed učenk pove, da šole ne
doživlja kot skupnosti, ker se ne zavzema zanjo, druga učenka pa, da ji ni pomembno kaj
si zaposleni o njej mislijo.
Dejavniki, ki slabo vplivajo na občutek pripadnosti šolski skupnosti so:
-

enostransko spoštovanje (učenci dolžni spoštovati zaposlene)

-

zaposleni ne marajo učencev

-

zaposlenim je vseeno za učence

-

zanimanje zaposlenih za učence je navidezno
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-

spoštovanja so deležni le določeni privilegirani učenci

-

mlajši učenci ne spoštujejo starejših

-

odsotnost osebnega stika z zaposlenimi

-

zaposleni ustvarjajo ločnico med seboj in učenci

-

zaposleni vsiljujejo svoje mnenje

-

učenci nimajo prostora za razvijanje in izražanje svojega mnenja

Vedno, ko učenci govorijo o razlogih zakaj šole ne doživljajo kot skupnosti ali se ne čutijo
kot spoštovani člani šolske skupnosti, govorijo o zaposlenih v šoli. Tisto, kar učencem
daje občutek skupnosti so odnosi, ki jih imajo drug z drugim. Kar zaznavajo kot skupnost
so medvrstniški odnosi, ki so jih ustvarili in to, kar dajejo drug drugemu.
Občutke povezanosti in pripadnosti učenci doživljajo na obšolskih dejavnostih, kar kaže
na to, da je med zaposlenimi je le nekaj tistih, ki se zavedajo pozitivnih vplivov občutka
skupnosti in zaradi tega učencem ponujajo dejavnosti, kjer lahko ta občutek spodbujajo
in razvijajo. To so tisti zaposleni, ki so pripravljeni z učenci razviti pristen odnos in
delujejo po principih dogovornega pristopa. Škoda je, da celotna šola ne deluje po teh
načelih. Očitno tudi zaposleni ne delujejo kot skupnost, ker šola nima razdelanega
koncepta kako delovati kot skupnost v smeri dobrega počutja in uspešnosti vseh
udeležencev (zaposlenih, učencev, tudi staršev).
Učenci šolo doživljajo kot skupnost čisto avtomatično, zaradi deljenja skupnega prostora.
Težko bi rekli, da učenci doživljajo skupnost v šoli kakor jo definirata McMillan &
Chavis (1986), ki govorita o tem, da občutek skupnosti vključuje članstvo (vključno z
občutkom pripadnosti), sodelovanje in vpliv, povezovanje in izpolnjevanje potreb ter
skupna čustvena naveza.
Battistich, Solomon, Watson in Schaps (1997) povedo, kako pomembno je, da imajo
učenci v šoli občutek pripadnosti. Kot pozitivne učinke tega občutka navajajo: učenci radi
hodijo v šolo, spoštujejo učitelje, imajo željo po učenju, boljšo samopodobo, ustvarjajo
nova prijateljstva, manj izostajajo od pouka, več sodelujejo in dosegajo večje akademske
uspehe.
V instituciji kot je osnovna šola, bi zaposleni zagotovo morali zagotoviti pogoje, da bi
skupaj z učenci zgradili skupnost, saj so zaposleni tisti, ki imajo moč, vzgajajo in
izobražujejo. Iz odgovorov učencev vidimo, da temu ni tako. Ne samo, da zaposleni tega
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ne izvajajo, ampak, s svojim vedenjem in zgledom ustvarjajo napačno predstavo o
skupnosti in posledično slabo počutje otrok. Zagotovo bi ljudje, ki delajo v vzgojnoizobraževalni instituciji morali biti seznanjeni vsaj s teorijo iz tega področja, jo upoštevati
pri svojem delu, nenazadnje pa biti zgled svojim učencem, ko gre za delo v skupnosti.

4.3. MOŽNOST OSEBNE RASTI UČENCEV
Gre za vprašanje, ki naj bi odkrivalo ali imajo učenci v šoli možnost napredka, osebne
rasti in razvijanja svojih močnih področji.
Prisotnost možnosti osebne rasti učencev
Polovica učencev pravi, da imajo v šoli občutek, da so opaženi in niso odrinjeni v ozadje.
Ena izmed učenk sicer doda, da za to, da je opažena poskrbi sama s tem, da se poskuša
udeleževati čim več aktivnosti izven pouka.
Občutek upoštevnosti s strani zaposlenih imajo učenci kadar jih zaposleni poslušajo
njihovo mnenje ali upoštevajo mnenje vseh in jih združijo v celoto, niso vzvišeni, se
zanimajo za njihovo počutje. Pomemben poudarek je tudi, da je odvisno kakšne so
osebnostne lastnosti zaposlenega s katerim so učenci v stiku. Ena učenka poudari, da so
bolj upoštevani in imajo več možnosti učenci s statusom nadarjenega učenca.
Trije učenci se čutijo upoštevane med poukom, na tem segmentu je možno tudi
dogovarjanje in kompromisi z zaposlenimi. Ena izmed učenk je izpostavila, da ima pri
pouku občutek, da je upoštevana, kadar delajo s sošolci v skupini. Učenci povedo, da se
sicer počutijo upoštevane, a ne od zaposlenih temveč od vrstnikov.
Pomemben dejavnik občutka upoštevanosti so kot pri občutku skupnosti in pripadnosti
spet obšolske dejavnosti in projekti ki potekajo na šoli. En izmed učencev sicer poudari,
da tudi pri teh dejavnostih nima občutka, da bi bil upoštevan, saj si mora izboriti glas v
množici vrstnikov, na koncu pa vedno obvelja beseda zaposlenega.
Učenci, ki so učno uspešni poročajo o tem, da lahko svoja močna področja razvijajo med
poukom. Med različnimi predmeti lahko ugotovijo kaj so njihova močna področja in
nadgradijo znanje pri predmetih, ki jih najbolj zanimajo. Eden izmed učencev omeni tudi
dneve dejavnosti in izbirne predmete in ena učenka, da jim zaposleni dopuščajo malo
kritičnega mišljenja.
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Ostale izjave učencev kažejo na to, da lahko svoja močna področja razvijajo, ko niso v
stiku z zaposlenimi in sicer med odmorom, po pouku, ko so sami, ko niso pod nadzorom
zaposlenih, ko jih nihče ne kritizira in ko imajo prostor zase.
Spet je zanje pomemben stik z vrstniki, kjer se pogovarjajo in oblikujejo svoje mnenje,
odkrivajo svoje osebnostne lastnosti (ob stiku z različnimi ljudmi in okoliščinami),
razvijajo veščine komuniciranja in smisel za humor.
Izpostavijo tudi dve obšolski dejavnosti in sicer ena učenka govori o preživljanju časa in
nudenju pomoči v podaljšanem bivanju, kjer vzpostavlja odnos z mlajšimi otroki, jim
pomaga in se z njimi poveže. Dva učenca omenita delavnice TropTNT, kjer se »imajo
fajn«, se sprostijo in lahko vprašajo kar želijo.
Osebno rast učencev spodbuja:
-

da so opaženi od zaposlenih

-

da zaposleni poslušajo njihovo mnenje

-

da zaposleni upoštevajo mnenja vseh učencev in jih združijo v celoto

-

da zaposleni niso vzvišeni

-

da se zaposleni zanimajo za počutje učencev

-

osebnostne lastnosti zaposlenih, ki determinirajo odnos z učenci

-

dogovarjanje in kompromisi z zaposlenimi

-

delo s sošolci v skupini

-

obšolske dejavnosti in projekti ki potekajo na šoli

-

da lahko svoja močna področja razvijajo med poukom (le nekaj »uspešnih«
učencev)

-

dnevi dejavnosti

-

izbirni predmeti

-

stik z vrstniki

-

delavnice TropTNT

Odsotnost možnosti osebne rasti učencev
Učenci se ne čutijo upoštevani, ker jih zaposleni ne upoštevajo, zaposleni niso odprti,
nimajo možnosti izraziti svojega mnenja ali predlagati sprememb oziroma tudi če jih niso
upoštevane ali pa jih zaposleni skritizirajo. Zaposleni so večvredni kot učenci, učenci se
morajo v šoli prilagoditi, spustiti na nižji nivo in slediti ustaljenim vzorcem.
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Spet se pokaže, da zaposleni privilegirajo določene učence, saj so bolj upoštevani tisti, ki
imajo boljše ocene. Pri vrstnikih pa si z dobrimi ocenami ne prislužiš odobravanja, razen
v primeru, ko jim lahko pomagaš. Do tistih učencev, ki nimajo dobrih ocen so zaposleni
skeptični. Ena izmed učenk pove, da ni upoštevana pri pouku, predvsem pri predmetih,
ki ji ne gredo dobro. Učence zaposleni upoštevajo šele takrat, ko sami pokažejo, da jih
nekaj zanima. Učenci imajo občutek ne upoštevanosti tudi zaradi svojih neuslišanih želja
glede šolske prehrane.
Dosti učencev v šoli ne more razvijati svojih močnih področji. Niti med poukom niti ob
dnevih dejavnosti. Tudi obstoječi krožki zanje niso zanimivi ali jih ne obiskujejo, ker so
preveč otročji ali ne ponudijo znanja, ki jih zanima. En izmed učencev je mnenja, da so
prisiljeni v to, kar od njih hoče država in da lahko šele s srednjo šolo izbereš tisto, kar je
všeč tebi. Drug učenec vidi problem v tem, da se v šoli ne ocenjuje tistega, kar so interesi
učencev ampak zgolj predpisano učno snov. Lahko pa svoje interese oziroma močna
področja razvija v svojem prostem času. Ena izmed učenk je prepričana, da v ničemer ni
dobra.
Učenci podajo tudi predloge za to, da bi imeli v šoli več možnosti uveljavljanja svojega
osebnega dostojanstva in razvijanja svojih močnih področji. Želijo si, da bi jih zaposleni
bolj vključili v organizacijo šolskega dela in šolske prehrane. Čutijo potrebo po tem, da
bi lahko sami izbirali predmete glede na svoje interese in da bi lahko bolje razporedili
šolske obveznosti skozi celotno šolsko leto. En izmed učencev navede celo konkreten
primer dobre prakse in sicer kako v skandinavskih državah v šoli ocenjujejo sposobnosti
in ne znanja. Učenci si želijo tehničnega krožka, več ekskurzij in obiske fakultet, kjer bi
spoznali različne poklice. Ena učenka pove, da bi bilo treba pouk narediti bolj zabaven,
ker se tako lažje učijo. Predlaga več uporabe filmčkov pri razlagi, učenje z asociacijami
in več izletov.
Osebno rast učencev ovira:
-

da jih zaposleni ne upoštevajo,

-

da zaposleni niso odprti

-

da učenci nimajo možnosti izraziti svojega mnenja

-

če učenci predlagajo spremembe jih zaposleni skritizirajo

-

Zaposleni so večvredni kot učenci
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-

učenci se morajo v šoli prilagajati zahtevam zaposlenih (zaposleni imajo različne
zahteve)

-

učenci se morajo podrediti zaposlenim

-

učenci morajo slediti ustaljenim vzorcem

-

zaposleni privilegirajo določene učence

-

učenci so s strani zaposlenih upoštevani šele takrat, ko učenci sami pokažejo, da
jih nekaj zanima

-

neuslišane želje učencev glede šolske prehrane

-

učenci ne morejo razvijati svojih močnih področji med poukom

-

obstoječi krožki za učence niso zanimivi

-

v šoli se ne ocenjuje tistega, kar so interesi učencev ampak zgolj predpisano učno
snov

-

da na koncu vedno obvelja beseda zaposlenega

-

zaposleni dopuščajo premalo kritičnega mišljenja učencev

-

učenci lahko svoja močna področja razvijajo, ko niso v stiku z zaposlenimi, ko
niso pod nadzorom zaposlenih, ko jih nihče ne kritizira in ko imajo prostor zase

Iz rezultatov je razvidno, da je občutek upoštevanosti učencev pogojen z njihovim učnim
uspehom in prilagodljivostjo učenca oziroma trudom, ki ga sam vloži v to, da si ga
zagotovi. Tudi razvijanje svojih močnih področji je zagotovljeno večinoma učencem, ki
jih zanimajo teme, ki so obravnavane pri pouku. Ostali učenci pa so poiskali načine kako
si morajo to zagotoviti sami. Učenci občutek upoštevanosti povezujejo zgolj z učno
uspešnostjo. V šoli nimajo izkušnje, da bi bili upoštevani in cenjeni kot osebnosti.
Šola naj bi bila prostor, ki učencem zagotavlja optimalen razvoj in osebno rast. Iz
odgovorov učencev pa to ni razvidno. Možnost osebne rasti učencev je omogočena in
spodbujana predvsem v obšolskih dejavnostih za katere je bilo že povedano, da so odraz
dobrega dela zgolj posameznih zaposlenih. Torej obstajajo primeri dobre prakse, ki
kažejo, da se aktivnosti v šoli da izvajati na način, ki je za učence spodbuden, motivirajoč,
s katerim se krepi moč učencev in se jim omogoči napredek ter osebnostno rast.
Pomembno je na kakšen način zaposleni do učencev pristopijo in kakšen odnos
vzpostavijo. Prgič (2010) kot komponente dobrega odnosa našteva naslednje:


Odprtost (v odnosu lahko tvegaš, da si direkten in pošten)



Vsak je prepričan, da ga drugi ceni
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Oba se zavedata vzajemne odvisnosti



Vsak lahko raste in razvija svojo ustvarjalnost, individualnost in skupno
zadovoljevanje potreb – nihče ne zadovoljuje svojih potreba na račun drugega

Ob upoštevanju teh komponent bi lahko katerokoli šolsko dejavnost izvedli na način, ki
bi učencem omogočal gojiti osebno dostojanstvo in krepitev svojih močnih področji.
Primer učinkovitega sodelovanja z mladimi, ki ga navajajo tudi učenci, so delavnice
projekta TropTNT. Gre za socialno delovni program za preprečevanje in zmanjševanje
tveganj, ki deluje po načelu soustvarjanja, torej skupaj z mladimi – za mlade. Kot ena
izmed študentk, ki je projekt pomagala zasnovati in razvijati, imam konkretno izkušnjo o
tem, da so učenci, ko jim je ponujen varen prostor in priložnost za soustvarjanje, sposobni
kar jim je ponujeno, odgovorno in s spoštovanjem sprejeti in biti enakovredni, sodelujoči
ustvarjalci želenih izidov. Pomembno je poudariti, da se v takšnem procesu dobro
počutijo tako učenci kot izvajalci delavnic, posledično se med njimi stkejo pristni in trdni
odnosi, ki dodatno podprejo osebno rast in napredek.
Kot pravi Mikuš Kos (1991) se samospoštovanje in samozaupanje razvija skozi dosežke
in delovno uspešnost učencev, zato je izrednega pomena, da šola učencu zagotovi
možnost za uspeh, ki pa sigurno ni dosegljiv samo kot učni uspeh. Učenec je lahko
uspešen pri glasbi, športu, raznoraznih krožkih itd. Nezanemarljivo pa je, da na
samospoštovanje v veliki meri vplivajo tudi spoštljivi medosebni odnosi in zavest o tem,
da te drugi spoštujejo in upoštevajo.

4.4. VPLIV V ŠOLI
Učenci imajo vpliv na šoli
Ko učenci govorijo o vplivu, ki ga imajo v šoli govorijo predvsem o tem, da se lahko z
zaposlenimi dogovorijo glede šolskih obveznosti.
Kot pomembno izpostavijo tudi to, da imajo vpliv na svoje vedenje in počutje.
Več učencev omeni tudi to, da bi lahko kaj dosegli, ko držijo skupaj, s tem da ena izmed
učenk navaja kako so se morali kot razred izboriti za nekaj, kar naj bi bila že tako njihova
pravica.
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Kot prostor kjer imajo učenci nek določen vpliv, spet navajajo obšolske dejavnosti.
Nekateri učenci spet omenijo določene zaposlene, pri katerih lahko izrazijo svoje mnenje
oziroma je učenčevo mnenje slišano. En izmed učencev omeni razrednika, pri katerem
imajo učenci vpliv na vse razredne aktivnosti, kot primer navede zaključni izlet.
Ena izmed učenk pravi, da ima vpliv na svoji šoli. Dva učenca navedeta primer, ko so
učenci uspeli vplivati na spremembo šolske malice. Ostali učenci povedo, da imajo nekaj
vpliva med odmori oziroma imajo vpliv med vrstniki. Eden izmed učencev pove, da ima
vpliv ampak posredno preko staršev, ki delujejo kot njegovi zagovorniki.
Učenci imajo vpliv na šoli:
-

z zaposlenimi se lahko dogovorijo glede šolskih obveznosti

-

učenci imajo vpliv na svoje lastno vedenje in počutje

-

učenci le pri določenih zaposlenih lahko izrazijo svoje mnenje

-

med odmori

-

med vrstniki

-

posredno preko staršev, ki delujejo kot njegovi zagovorniki

Učenci nimajo vpliva na šoli
Veliko več izjav učencev nakazuje na to, da na dogajanje v šoli nimajo vpliva. Največkrat
so govorili o tem, da zaposleni dajejo le navidezen občutek možnosti vplivanja, čemur bi
lahko rekli tudi manipulacija »Tko da glede tega jst mislm da to počnejo samo zato, da
majo na papirju pol pa nč zares ne spremenijo.«
Učenci so povedali tudi, da zaposleni upoštevajo le večinsko mnenje učencev.
Med učenci velja prepričanje, da nimajo možnosti odločanja, da ne morejo ničesar
spremeniti in da je vpliv zaposlenih neizpodbiten. To še toliko bolj velja, kar se tiče pouka.
Pravijo, da na pouk nimajo vpliva, ker je obvezen, da ima pri pouku največ vpliva učitelj,
ki mu učna ura pripada, oni pa so učitelju podrejeni, ker se od njega učijo.
Poročajo o tem, da njihove izražene želje in potrebe niso upoštevane, jih ne izrazijo, ker
so prepričani, da ne bodo upoštevane ali pa sploh nimajo možnosti, da bi jih izrazili. Ena
izmed učenk celo navede primer, kjer zaposleni sicer uvajajo spremembe vendar pri njih
ne izhajajo iz potreb učencev »No neki, kar ni blo na našo željo ampak mislm, da nam
hočjo čim bolj približat domače naloge s temi spletnimi učilnicami. Čeprav jih še zmeri
noben ne dela.« (A61).
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Posledično so se učenci že sprijaznili z trenutnimi razmerami, so vdani v usodo in so
prepričani, da se lahko samo pritožujejo in o svojih potrebah govorijo samo drug z
drugim. Njihov glas v šoli ni slišan. Spet se pokaže njihovo prepričanje o tem, da se
morajo prilagoditi.
Kar nekaj učencev je mnenja, da ni potrebe po tem, da bi se kaj spreminjalo ali pa o svojih
potrebah in željah niti ne razmišljajo. Ena izmed učenk se je celo označila kot sebično
zaradi tega, ker želi imeti vpliv na dogajanje v šoli.
Imajo občutek, da njihove potrebe v šoli niso pomembne, da lahko zaposleni omejujejo
njihove osnovne človeške potrebe in da v šoli nobena želja učencev ni izpolnjena.
Nekateri učenci so torej sprijaznjeni z usodo, nekateri poiščejo načine kako si dejansko
stanje prikrojiti na način, ki je zanje vzdržen, nekateri si želijo le čimprej zapustiti šolo.
Veliko učencev moti, da nimajo vpliva na šolsko malico in odmor za malico, ki so jim ga
letos skrajšali. Očitno gre za tako osnovne človeške potrebe, da njihova ne zadovoljitev
zmoti celo te mlade ljudi, ki so se že navadili, da zgolj sledijo navodilom in urniku.
Iz tega kar so povedali učenci je razbrati veliko občutka nemoči. Dva učenca sta krivdo
za njihovo nemoč preložila celo na ministrstvo, kot opravičilo za lasten občutek nemoči
in vdanost v usodo. Zanimivo bi bilo raziskati od kod so povzeli ta vzorec. Verjetno od
odraslih, staršev ali učiteljev.
Učenci nimajo vpliva na šoli:
-

zaposleni učencem dajejo le navidezen občutek možnosti vplivanja

-

zaposleni upoštevajo le večinsko mnenje učencev

-

učenci nimajo možnosti odločanja

-

učenci ne morejo ničesar spremeniti

-

vpliv zaposlenih je neizpodbiten

-

učenci na pouk nimajo vpliva

-

pri pouku ima največ vpliva učitelj, ki mu učna ura pripada

-

učenci so podrejeni učitelju

-

izražene želje in potrebe učencev niso upoštevane

-

učenci potreb in želja ne izrazijo, ker imajo izkušnjo, da ne bodo upoštevane

-

učenci nimajo možnosti, da bi izrazili svoje potrebe in želje

-

zaposleni uvajajo spremembe vendar pri njih ne izhajajo iz potreb učencev

-

učenci so se sprijaznili z trenutnimi razmerami
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-

učenci so vdani v usodo

-

učenci se lahko samo pritožujejo drug drugemu

-

učenci lahko o svojih potrebah govorijo le drug z drugim

-

glas učencev v šoli ni slišan

-

učenci se morajo šoli prilagoditi

-

učenci so o svojih potrebah in željah v šoli nehali razmišljati

-

učenci se počutijo celo sebične, ker bi radi imeli vpliv na dogajanje v šoli

-

učenci nimajo vpliva celo na šolsko malico

-

učenci nimajo vpliva na odmor za malico, ki so jim ga letos skrajšali

Učenci vpliva v šoli nimajo, tega se tudi zavedajo. Govora je o navideznem občutku, da
imajo vpliv. Svojih potreb ali mišljenja niti ne izražajo, ker so prepričani, da to nima
smisla. Vlada samoumevni občutek, da njihove potrebe in želje niso pomembne, ali ne
obstaja možnost, da bi se zadovoljile.
Učenci se zavedajo, da imajo vpliv sami nase in na svoje počutje zato so razvili lastne
načine v smislu strategij preživetja, da bi si sami zagotovili dobro počutje. Navajajo redke
zaposlene, ki jih sprejemajo in z njimi vzpostavljajo odnos, s katerimi lahko soustvarjajo,
kar jim krepi občutek vpliva v šoli. Večina zaposlenih deluje po principu nadrejenosti,
avtoritete.
Iz odgovorov učencev se pokaže, da šola daje prioriteto izobraževalnem delu in vzgojnega
zanemarja. Vzgojni del strokovni delavci zaznavajo (večina),

zgolj kot tehnike

discipliniranja, ki naj bi zagotavljale pridne, vedoželjne in za učno delo motivirane
učence, ki naj bi slepo sledili navodilom učiteljev, da bi lahko le-ti brez nepotrebnih
motenj zlivali znanje v glavice učencev.
Učenci se zavedajo, da je od njih odvisno v kolikšni meri se bodo prilagodili zahtevam
zaposlenih in se s tem izognili svojemu slabemu počutju, saj si le s tem zagotovijo boljše
počutje v šoli. Torej, to kaže, da šola kot institucija od učencev zahteva podrejenost,
prilagajanje in ukalupljanje učenčevih osebnostnih lastnosti. S tem svoje učence oblikuje
v ljudi, ki slepo sledijo navodilom, za to, da bi se izognili negativnim posledicam. Učenci
imajo izkušnjo, da lahko vplivajo le nase in da jim je vpliv na katerokoli drugo področje
življenja v šoli odvzet.
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Ker učenci poročajo o tem, da so močnejši, če se združijo in da takrat lahko kaj dosežejo
se postavlja vprašanje zakaj tega ne udejanjijo in si poskušajo izboriti več vpliva ali
uveljavitev svojih potreb.
Sindrom kuhane žabe (Senge, 1990) skozi prispodobo govori o načinu prilagoditve ljudi.
Prispodoba govori o tem, da bo žaba, vržena v lonec vrele vode, hitro skočila ven. Toda
žaba, ki se jo položi v lonec mlačne vode, miruje tudi med tem, ko temperatura počasi
narašča do vrenja, ki povzroči žabino smrt. Domnevno žaba ne zazna postopnega
povišanja temperature oziroma se mu počasi prilagaja, dokler ni zanjo prepozno. Tik
preden voda zavre žaba zazna, da je v nevarnosti vendar je do tiste točke porabila toliko
energije za prilagajanje višanju temperature, da ne zmore več pobegniti ali se upreti
razmeram, ki jo ogrožajo.
Prispodobo žabe bi se dalo povezati tudi s situacijo, ki jo v šoli doživljajo učenci. V
devetih letih jih vztrajno učijo podrejanja, sledenja navodilom, prilagajanja in nemoči, da
na koncu nimajo ne moči, ne volje, da bi svoj položaj vsaj poskušali izboljšati. Prišli so
celo tako daleč, da nimajo niti uvida ali občutka, da bi lahko izboljšali svoj vpliv v šoli.

Nemoč in vdanost v usodo
Zaskrbljujoč je občutek nemoči in vdanosti v usodo, ki je razviden iz odgovorov učencev.
V devetih letih preživetih v šoli so dobili izkušnjo, da je način dela v šoli nedotakljiv in
vanj ne smejo in tudi ne zmorejo posegati, četudi je zanje slab ali celo škodljiv. Predvsem
pa so jih naučili tega, da na izražanje svojega menja niti ne pomislijo, ker niso v položaju
moči ali nekoga, ki bi bil upoštevan.
Zaposleni od učencev v opisanih pogojih pričakujejo, motiviranost za šolsko delo. Kot
strokovni delavci, bi se morali zavedati, da pogoji, ki jih opisujejo učenci, nikakor niso
vzpodbudni za počutje in celostni razvoj mladih ljudi. Ljudje v takih pogojih ne morejo
biti motivirani za kakršnokoli obliko dela, kaj šele učenja, kot zahtevnega kognitivnega
procesa.
Bečaj (1999) na šolo gleda kot velik socialni sistem, ki se deli na več podsistemov (vsak
ima svoje specifične značilnosti) – sam jih v šoli razlikuje pet – učitelji, učenci, starši,
svetovalni delavci in vodstvo. Najštevilnejši podsistem so učenci, vendar so kljub temu
na dnu hierarhične piramide celotnega sistema kar se tiče vpliva. Največ moči in vpliva
Bečaj pripisuje učiteljem, oni so tisti, ki izoblikujejo in ohranjajo normativno ureditev
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šole. Učitelji so nesporna avtoriteta in imajo največji vpliv pri oblikovanju legitimnih
načinov ravnanja in vrsti odnosov.
Učencem seveda ne gre prepustiti vse moči in odgovornosti odločanja. Vsega še ne
zmorejo ali ne znajo, pa vendar jih zaradi tega ne smemo podcenjevati in si jih podrejati.
Kot pravi Juul (2012) v odnosu odrasli-otrok vedno odloča odrasla oseba, vendar je
izredno pomembno kako to naredi. Odrasli naj bi se odpovedali svoji običajni moči, hkrati
pa ne izgubili dolžnosti tistih, ki vodijo.

4.5. ŠOLSKA PRAVILA
Pri vprašanju glede šolskih pravil se je večina učencev fokusirala na prepovedano
uporabo telefonov in nošenje copat. Njihovi odgovori so bili precej kontradiktorni. Večini
se namreč zdi smiselno, da morajo v šoli nositi copate, ker je to bolj higienično, si tako
ne umažejo nogavic in jih ne zebe v noge, po drugi strani poročajo o tem, da pravil vseeno
ne upoštevajo, da copate vedno izgubijo, ker jih ne morejo pusti v šoli in da se jim prav
tako ne zdi higienično na koncu šolskega dneva umazanih copat pospraviti v šolsko torbo.
Nekaterim se enostavno ne zdi smiselno, da morajo nositi copate, drugi se sprašujejo
zakaj zaposleni smejo hoditi v čevljih učenci pa ne. Ena izmed učenk omeni celo, da lahko
zaradi tega, ker ne nosiš copat dobiš vzgojni ukrep, kar se ji zdi nesmiselno, ker to da
hodijo bosi škoduje njim zakaj bi jih torej še dodatno kaznovali?
Glede uporabe telefonov med poukom se večini učencev zdi, da je smiselno, da jih ne
smejo uporabljati, saj to moti njihovo koncentracijo in koncentracijo ostalih prisotnih v
razredu. Edino ena učenka to pravilo vidi kot nesmiselno, saj je mnenja, da prepoved še
bolj spodbudi njihovo željo po uporabi telefonov. Ne zdi pa se jim smiselno, da ne smejo
telefonov uporabljati med odmori in da jim učitelj tudi takrat lahko zaplenijo telefon.
Pravijo, da večina učencev tega pravila ne upošteva. Le eden izmed učencev pravi, da se
mu zdi smiselno, da je uporaba telefona prepovedana tudi med odmorom, saj jim lahko
vsebina iz telefona ostane v mislih in prav tako moti njihovo koncentracijo med poukom.
Kot smiselno vidijo tudi pravilo točnega prihajanja k pouku, saj z zamujanjem motijo
pouk hkrati pa zamudijo razlago snovi. Kot smiselno navedejo tudi pravilo
prepovedanega teka po hodniku in klepetanja med poukom pa hkrati povedo tudi, da teh
pravil ne upoštevajo.
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Kot smiselna nekateri navedejo tudi naslednja pravila: prepovedana hrana med poukom,
sezuvanje že v avli pri vhodu v šolo, pisanje domačih nalog saj z njimi utrjuješ znanje.
Le redki učenci za šolska pravila na splošno pravijo, da so smiselna, da obstajajo z
razlogom, da so logična ali da imajo smisel le nekatera.
Veliko učencev pove, da ne poznajo vseh šolskih pravil.
Povedo tudi, da sankcije za kršitve pravil niso dosledne in učinkovite ter da zaposleni ob
kršitvah pravil samo grozijo in nikoli zares ne ukrepajo ali pa kršitev pravil niti ne opazijo
saj niso prisotni. Povedo tudi, da zaposleni ne upoštevajo pravil, ki veljajo zanje.
Pravijo, da pravila na šoli postajajo vedno strožja. Le eden izmed učencev pove, da
nekateri zaposleni tolerirajo kršenje pravil, ko so nesmiselna.
Kot nesmiselna pravila navedejo še: prepovedano odnašanje hrane iz jedilnice,
nedovoljeno smejanje med poukom, kartice za kosilo, ocenjevanje domačih nalog, da
morajo telefon ob zaplenitvi starši na šoli prevzeti osebno in ni dovolj, da samo pokličejo
v šolo.
Na splošno o pravilih učenci povedo, da se z njimi ne strinjajo in ji ne upoštevajo, niso
logična.
Le ena izmed učenk je med pogovorom o pravilih omenila problem medvrstniškega
nasilja, vendar na žalost v kontekstu, ki sporoča, da za to problematiko ni poskrbljeno in
da žrtve niso deležne ustrezne pomoči ali zaščite.

Nevidnost in vseprisotnost šolskih pravil - pravila postavi tisti, ki je močnejši
Večina učencev ni vedela kako nastanejo šolska pravila in kdo jih postavi. Predvidevali
so, da gre za nekoga, ki ima moč ali nekoga, ki ima izkušnje. Pri ugibanju so večinoma
govorili o ravnateljici in ministrstvu za šolstvo. Sklepati bi se dalo, da tema dvema
akterjema pripisujejo največ moči. Nekaterim učencem se zdi, da šolska pravila postavlja
učiteljski zbor, svet šole ali svet staršev. Nekateri so mnenja, da si pravila preprosto
izmislijo zaposleni, drugi da na vseh šolah veljajo ista pravila. Spet drugi so govorili o
tem, da pravila nastajajo sproti glede na okoliščine ali kot odziv na njihovo vedenje.
Večina učencev pravi, da na šolska pravila nimajo vpliva. Nekateri so razmišljali o tem,
da bi ga morda lahko dosegli, če bi protestirali ali napisali peticijo. Kot pri vprašanju o
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vplivu učencev na dogajanje v šoli, se na tem mestu zopet zastavlja vprašanje zakaj kaj
takšnega učenci ne naredijo. Predvsem če z obstoječimi pravili niso zadovoljni oziroma
se jim ne zdijo smiselna. Nekateri učenci so povedali, da o svojem vplivu na pravila niti
ne razmišljajo oziroma ne vedno, če ga imajo. Isto število učencev kot je poročalo, da z
zaposlenimi o pravilih govorijo, je poročalo, da z zaposlenimi o pravilih ne govorijo.
Hkrati pa jih je več govorilo o tem, da nimajo možnosti izraziti svojega mnenja glede
šolskih pravil.
Samo ena učenka je omenila, da so se prejšnje šolsko leto (to se je zgodilo v vseh oddelkih
na šoli) pri razredni uri pogovarjali o pravilih, o tem ali so smiselna ali ne in dodajali nove
predloge. Očitno načrtovan pogovor zaposlenih z učenci ni bil izpeljan tako, da bi
opolnomočil učence in zajel njihov pogled na obstoječa šolska pravila, kaj šele, da bi z
učenci soustvarili nova, učinkovitejša in ustreznejša pravila, ki bi jih učenci posledično
bolj odgovorno upoštevali. Torej, če se že šola kot institucija loti ustvarjanja ali
posodabljanja ali ugotavljanja ustreznosti in učinkovitosti pravil, ni vseeno, na kakšen
način to naredi.
Ugotovim lahko, da vpliv na oblikovanje pravil učenci povezujejo z »negativno
vzročnostjo«, kar pomeni, na primer, da učenčevo neustrezno vedenje povzroči
spremembo pravil ali nastanek novih prepovedi.
Ena izmed učenk je omenila, da lahko v imenu učencev poskušajo na pravila vplivati
njihovi starši.
Obstaja potreba po spremembi pravil. Učenci so kot predloge za nova pravila navedli:
zbirno mesto za shranjevanje copat v šoli in ukinitev vzgojnih ukrepov za ne nošenje
copat, ukinitev kartic za kosilo, vzgojni ukrepi za medvrstniško nasilje, uporaba telefona
med poukom v šolske namene, nošenje čevljev namesto copat, več dni dejavnosti in več
ekskurzij (kar sploh ne sodi med pravila). Največkrat omenjen predlog je bil dovoljena
uporaba telefona med odmori. Zanimiv je predlog enega izmed učencev, ki predlaga, da
bi morali učenci prevzeti odgovornost za kršenje pravila in da zaposleni ne bi smeli
tolerirati kršenja postavljenih pravil, ker je zanje tako bolj priročno (če zaposleni ne
obravnava kršenja pravil, si s tem privarčuje veliko dela, časa in lastnega angažmaja).
Zanimivo je kako so to učenci lahko sami opazili, doumeli, kaj jim tako vedenje nekaterih
zaposlenih sporoča in kakšen zgled s svojim vedenjem dajejo zaposleni.
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Zanimiv je bil tudi predlog učenca, ki je govoril o tem, da bi moral šolski zvonec zazvoniti
par minut pred začetkom ure, saj bi tako služil svojemu namenu in učence, ki so še na
hodniku opozoril, da morajo v učilnico saj se bo začela naslednja šolska ura.
Šolska pravila učenci vidijo kot: sredstvo za omejevanje njihovega vedenja,
preprečevanje njihovega neprimernega vedenja, kot način zagotavljanja varnosti ljudi,
šole, sredstvo za zagotavljanje čim večje učinkovitosti, kot nekaj nujnega v izogib kaosu.

Nenapisana pravila
Dva učenca sta spregovorila o nenapisanih pravilih, ki veljajo na šoli, postavljajo jih pa
določeni zaposleni čisto na osebni ravni. Učenka je govorila o pravilih oblačenja, ki
veljajo predvsem za dekleta – o tem kako morajo biti urejene in ne smejo kazati preveč
kože, saj so drugače deležne nadlegovanja s strani zaposlenih, posledično pa tudi s strani
vrstnikov » Zanč sm mela uno brez rokavov majco in je en učitlca, sej ne vem več kera,
mislm da **** in je tko pršla do mene »Zakaj se ti pa ramena vidjo?«. Ja ne vem zakaj
se mi vidjo, zakaj jih pa gledaš? Ne vem. Al pa k ma na primer *** kšne crop tope in pol
so in učitli in kšni tipi tko »preveč kože se ti vid bla, bla, bla« (F45).
En izmed učencev je govoril o tem, da morajo zaposlene vikati in da so s strani drugih
zaposlenih okregani, če tikajo zaposlene, s katerimi so dogovorjeni, da to smejo.

Že dejstvo, da veliko učencev ne pozna vseh šolskih pravil kaže na to, da se o tem na šoli
ne govori oziroma se pravila uporablja takrat, ko se od učencev kaj zahteva ali se jim
ukazuje.
To, da le ena učenka omeni pravilo, ki preprečuje nasilje spet kaže na zanemarjanje
vzgojne naloge šole.
Kaže, da imajo zaposleni potrebo po tem, da na šoli vlada disciplina in mir, zanemarjeni
pa so odnosi med vsemi udeleženci v šoli, čeprav so za delovanje šole izredno pomembni.
Šola kot institucija za svoje delovanje potrebuje pravila, ne gre pa zanemariti dejstva, da
je pomembno kako in s kakšnim namenom ta pravila nastanejo, kako se jih udejanja in
kako se sankcionirajo njihove kršitve. Pomembno je, da so pravila soustvarjena predvsem
pa že v začetku zastavljena kot nekaj, kar je nujno spremenljivo in potrebno v določenih
časovnih obdobjih prilagajati.
40

Trenutna pravila izhajajo izključno iz potreb zaposlenih oziroma potrebe po tem, da se
vedenje učencev prilagodi tako, da ustreza zaposlenim.
Kot pri vprašanju o tem koliko vpliva imajo učenci na življenje v šoli, se tudi pri vprašanju
o vplivu na šolska pravila pokaže, da učenci sebe ne zaznavajo kot podskupina, ki bi
smela ali bi lahko imela dovolj moči, da bi sodelovala pri ustvarjanju pravil. Težko
govorimo o tem, da šola vzgaja in oblikuje odgovorne, samostojne in kritično misleče
posameznike, če jih sili v podrejanje in jim odvzema moč na področjih, kjer bi bili
sposobni soustvarjati.
Zaposleni bi z učenci lahko veliko bolje sodelovali, če bi temeljili na samoomejitveni
avtoriteti, kot jo opisuje Kroflič (1997). Ta temelji na kompetencah zaposlenega. Gre za
moč argumentov in ne za agrument moči. Ta način otroku omogoča tako občutke varnosti
in sprejetosti, kakor možnost osvobajanja in postopnega rahljanja avtoritarne navezanosti
(Kroflič 1997). Mladostnik bo strokovnega delavca spoštoval in cenil zaradi njegovih
kompetenc, znanja, osebnih kvalitet itd., namesto, da je v spoštovanje zaposlenih in
šolskih pravil prisiljen, brez da bi sam sploh vedel zakaj. Tako bi učence učili tudi
prevzemanja odgovornosti, ki je notranja saj izhaja iz omenjene samooomejitvene
avtoritete, torej deluje po principu: »to je moja vrednota, zato tega ne počnem«.
Tako bi si zaposleni in učenci skupaj zastavili oziroma soustvarili cilje. Tudi ukrepi ob
neupoštevanju dogovorjenega bi morali biti razvidni in dogovorjeni (Poštrak, 2006). Pri
ukrepih ne gre za kazni in pohvale, ampak gre za to, da mladostnik prevzema odgovornost
za svoje ravnanje in nosi posledice, ki mu sledijo. To je seveda lastnost, ki je marsikateri
mladostnik (pa tudi odrasli) nima, vendar je čar dogovornega pristopa ravno to, da
omogoča oziroma daje priložnost, da se tega naučimo. Z učenci bi morali delati na tem,
da bodo sposobni prevzeti nadzor nad svojim življenjem in se bodo lahko avtonomno,
odgovorno odločali (Poštrak, 2015). To pa je ena izmed najpomembnejših in
dragocenejših popotnic, ki jo lahko mlademu človeku damo.
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4.6. ODNOSI Z ZAPOSLENIMI
Učenci navajajo določene osebnostne lastnosti zaposlenih, ki jih doživljajo kot
pomembne za dobre odnose med učenci in zaposlenimi:
-

prizanesljivost

-

sočutnost

-

človečnost

-

zaupanje

-

razumevanje

-

delovanje v korist učencev

-

starševski čut

-

prijaznost

-

normalen pogovor

-

prijateljski odnos

-

profesionalnost

-

prizadevanje

-

potrpežljivost

-

humor

Učenci so v dobrih odnosih so z zaposlenimi, ki:
-

si vzamejo čas zanje

-

ne grozijo

-

so jim na voljo

-

niso vzvišeni

-

upoštevajo mnenje učencev

-

jih sprejemajo

-

jim ni vseeno zanje

-

jih ne žalijo

-

se z njimi družijo izven okvirjev šolskih nalog ali učnih težav

-

so pripravljeni odgovoriti na njihova vprašanja tudi, če niso vezana na šolsko snov

-

jim ponudijo možnost izbire oziroma z učenci sklepajo dogovore
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-

jim ponudijo znanje, ki jih zanima in poskrbijo, da se jim predmet, ki ga poučujejo
ne zagnusi to dosežejo tako, da naredijo učno snov zanimivo in jo približajo
učencem

-

so upravičeno strogi in jih upravičeno kaznujejo hkrati pa učenci ne čutijo strahu
pred njimi

Treba je poudariti, da opisanih pozitivnih lastnosti oziroma gradnikov dobrih odnosov
nimajo vsi zaposleni, ampak so učenci opisovali le tiste izmed strokovnih delavcev, ki so
jim najbolj pri srcu, ker te lastnosti imajo in so z učenci v pristnem stiku in odnosu.
Nekateri učenci pravijo, da so boljši učitelji tisti, ki so mlajši. Predvidevam, da gre za to,
da so se jim ti učitelji sposobni bolj približati, jih razumeti in vstopiti v njihov življenjski
svet.
Več jih omeni dober odnos s šolsko psihologinjo in domačnost njene pisarne.
Svetovalno službo na splošno omenjajo kot prostor, kjer lahko dobijo svetovalne storitve.
Večinoma le-te izkoristijo za to, da jim ni treba k pouku.
En izmed učencev izpostavi, da so zaposleni s katerimi imajo učenci dober odnos (ker
imajo lastnosti, ki jih učenci navajajo kot zase dobre in jih spoštujejo) zaradi svojega
načina dela deležni neodobravanja, kritike in celo podcenjevanja s strani vseh ostalih
zaposlenih.
Učenci navajajo dobre odnose s kuharji, ki so do njih prijazni in se z njimi lahko
dogovorijo za repete. Tudi s hišniki in čistilkami se dobro razumejo.
Kot komponente odnosov z zaposlenimi, ki jih doživljajo kot slabe odnose pa so učenci
navedli:
-

agresivnost

-

nerazumevanje

-

nečloveškost

-

neupravičeno kaznovanje

-

prezahtevnost

-

rigorozno upoštevanje pravil

-

indiferentnost

-

nadiranje
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-

javno sramotenje učencev

-

primerjanje učencev

-

zamerljivost zaposlenih

-

spodbujanje tekmovalnosti

-

neprofesionalnost

-

preziranje

-

pokroviteljstvo

-

obsojanje

-

ukazovanje

-

krivično ocenjevanje

-

nepoštenost

-

ne zmožnost priznati napako

-

vztrajanje pri svojem prav

-

omejevanje možnosti

-

iskanje napak učencev

-

normaliziranje nasilja

Učenci so v slabih odnosih z zaposlenimi, ki:
-

so strogi

-

so tečni

-

ne upoštevajo potreb učencev

-

so prepričani da vse vedo

-

se prepirajo z učenci

-

imajo z učenci površinski odnos

-

imajo z učenci enostranski odnos (v odnos vlagajo samo učeneci)

-

slabo učijo in pri ocenjevanju zahtevajo več kot jih naučijo

-

učne snovi ne znajo narediti zanimive in je približati učencem

-

dajejo preveč domače naloge

-

ne zagotovijo občutka varnosti za učence

-

v probleme učencev vpletajo starše in na ta način izdajo njihovo zaupanje
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Ena izmed učenk celo odprto izjavi, da je večina učiteljev na šoli slabih »Večina učitlov
je tko bljak.« (F60).
Več učencev je posebej izpostavilo slab odnos s šolsko pedagoginjo, predvsem zato, ker
je izdala njihovo zaupanje, jim ukazuje in jih zatira. Poročajo, da se tudi njihovi starši z
njo ne razumejo dobro.
Veliko učencev v odnosih z zaposlenimi moti to, da ustvarjajo razlike med učenci in
privilegirajo učence glede na spol, predvsem pa glede na učni uspeh. V tem primeru
poročajo o tem, da je velikokrat prezrt trud učencev, ki nimajo dobrih ocen.
Ena izmed učenk je kot zaskrbljujoče navedla tudi neurejene odnose med zaposlenimi.
Učenci poročajo tudi o tem, da so dobri odnosi z zaposlenimi pogojeni z vedenjem
učencev in njihovim učnim uspehom. Učenci so tisti, ki se morajo prilagoditi zaposlenim
in oni so tisti, ki morajo izkazati zanimanje za učno snov zato, da jim zaposleni namenijo
svojo pozornost. Učenci pravijo, da imajo na splošno z zaposlenimi dobre odnose
(odvisno od zmožnosti prilagajanja učencev zahtevam učiteljev) in da bi bilo lahko še
slabše.
Najbolj skrb vzbujajoči so bili odgovori učencev na vprašanje zakaj so zanje odnosi z
zaposlenimi pomembni. Vsi so se strinjali, da so ti odnosi zelo pomembni, kot vzroke pa
so navajali to, da so od dobrih odnosov z učitelji odvisne njihove ocene. Povedali so, da
bolj kot se učitelju prilagodiš in mu ugajaš boljše ocene imaš in si deležen več ugodnosti.
Če učenci z zaposlenimi niso v dobrih odnosih so izpostavljeni temu, da so v neprestanih
konfliktih z zaposlenimi, se slabo počutijo, imajo slabše ocene ali celo ne izdelajo
razreda, se manj naučijo, niso upoštevani, imajo manj možnosti za dogovarjanje, so
podcenjevani in niso deležni pomoči s strani zaposlenih »Ja zdej, če se bom jst norčvou
iz učitla ane, me bo dal na piko ane pa bom meu vrjetn na koncu popravca al pa me bo
tok, da bom komi dubu dve. Če pa mam z učitlom en dobr odnos pa pač sodelujem z njim
tko kokr on hoče se pa loh na konc leta use z njim zmenm, ker je on vidu, da sm ga
upoštevu in pol bo zdej tut on mene upoštevu.« (K36).
Birch in Ladd (1997) ugotavljata, da se pozitiven odnos med učiteljem in učencem v
osnovni šoli za učence povezuje s številnimi ugodnimi izidi. Učenci, ki z učitelji
oblikujejo bolj pozitivne odnose, se uspešneje prilagodijo šoli, so učno uspešnejši in
imajo šolo raje. Nasprotno pa se negativni odnosi med učiteljem in učencem pri
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osnovnošolcih povezujejo z nižjimi učnimi dosežki učencev, manjšo povezanostjo s šolo
ter slabšim samonadzorovanjem (Birch in Ladd, 1997).
Pomembno je poudariti, da so v odnosu učitelj-učenec, učitelji (ali drugi zaposleni) tisti,
ki so odrasli, strokovnjaki in imajo posledično večjo moč, s tem pa tudi odgovornost, za
vzpostavitev dobrega in odprtega odnosa z učenci in ne obratno.
Iz izjav učencev je moč sklepati, da je odgovornost preložena nanje, da so dolžni svoje
vedenje in mnenje podrediti zahtevam zaposlenih. V nasprotnem primeru zaposleni
uporabijo svojo moč tako, da učence kaznujejo oziroma jim povzročajo slabše počutje v
šoli. Učitelji nosijo veliko moč podeljevanja ocen, ki so za učence izredno pomembne
(vplivajo na njihovo samozavest, uspeh v šoli, odnose s starši, nadaljnje šolanje itd.) in s
to močjo z učenci nekateri zaposleni manipulirajo.
Najpreprosteje nasilje definiramo kot zlorabo moči. Torej bi lahko iz dobljenih
odgovorov sklepali, da zaposleni s svojim delovanjem izvajajo nasilje nad učenci. To
vsekakor ni dopustno v instituciji, ki naj bi poskrbela za optimalni razvoj otrok.
Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da učenci dober odnos definirajo kot svoje prilagajanje
zaposlenim zato, da z zaposlenimi nimajo težav.
Veliko lastnosti zaposlenih, ki so jih učenci uvrščali med slabe je kot ovire v odnosu
učitelj-učenec definiral že Gordon (1983). Govoril je o jeziku nesprejemanja, ki zavira
komunikacijo in onemogoča dvostransko komuniciranje. Sporočila nesprejemanja, ki jih
uporabljajo zaposleni in so jih omenjali tudi učenci so: moraliziranje, ukazovanje,
opozorila oziroma grožnje, svetovanje, sugeriranja, kritiziranje, ocenjevanje, sramotenje,
etiketiranje in dajanje imen.
Učenci so povedali tudi, kaj si želijo od zaposlenih:
-

več uporabnega znanja,

-

več stikov izven učilnice

-

več pogovorov o vsakdanjih ali za učence relevantnih temah

-

več humorja

-

več zavzemanja za učence s strani zaposlenih
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Če posplošimo, si učenci želijo pristnih in osebnih odnosov. Kot pravi McEwan (2002),
ko opisuje efektivne učitelje so to ljudje, ki jih odlikuje človeškost v polnem pomenu te
besede. Navaja, da so taki učitelji odprti, spontani in prilagodljivi na spremembe.
Tudi Prgić (2010) poudarja pomembnost dobrih medsebojnih odnosov in pravi, da so
dobri medsebojni odnosi možni le v demokratičnem, neprisilnem, sodelovalnem oziroma,
kot ga imenuje sam Odgovornem – Dogovornem stilu vodenja. Navaja tudi, da naj bi bil
temelj vzgoje in izobraževanja dober medsebojni odnos, končni rezultat šolanja pa ne
samo strokovnjak ampak tudi celovit človek.

4.7. OPORA V ŠOLI
Skoraj vsi učenci so povedali, da jim je šola v oporo in da dobijo pomoč če jo potrebujejo.
Spet se pokaže, da se po pomoč ne obrnejo k vsem zaposlenim ampak tistim, ki jim
zaupajo.
Kot osebo, ki ji na šoli zaupajo največkrat omenjajo psihologinjo. Opisali so jo kot osebo,
ki ji lahko zaupajo, imajo z njo vzpostavljen odnos oziroma prijateljstvo, se pri njej
počutijo svobodno, pri njej dobijo bonbone. Ena izmed učenk celo omeni, da se ji zdi, da
psihologinji zaupa večina učencev na šoli.
Več učencev iz omenja svojega razrednika, ki je med učenci izredno priljubljen. Tudi z
njim imajo pristne odnose, vedno je pripravljen razumeti in pomagati, sposoben se je
vživeti v njihov življenjski svet.
Par učencev pa kot zaupanja vrednega omeni učitelja za slovenščino.
Vprašanje, ki se zastavlja je, kaj počnejo ti redki med zaposlenimi, da jim učenci zaupajo
in se k njim obrnejo po pomoč. Več učencev pove, da zaposlenim zaupajo, posebej tistim
s katerimi imajo osebni stik. Kot lastnosti zaposlenih, ki jim zaupajo navajajo:
-

sproščenost

-

to da se trudijo

-

jih poslušajo

-

jim pomagajo

-

se lahko z njimi pogovorijo brez, da bi imeli občutek da je kaj narobe

-

vedo da so jim vedno na voljo »Mislm tko, spet mal odvisno ampak to mi je všeč,
k smo mi dobil **** za razrednika je on reku »loh ob polnoči napišete, loh ob
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enih napišete odgovoril bom takoj k lahko in karkol rabš ne samo za fisko al pa
sploh glede šole vse bom zrihtu, pomagu zrihtat« (H72)
-

pokažejo zanimanje za počutje učencev

-

omogočijo učencu samorefleksijo in občutek olajšanja

Nekaj učencev kot vir pomoči omeni tudi svetovalno službo, kjer so zaposleni
usposobljeni prav za nudenje pomoči.
Glede učiteljev učenci povedo, da so jim na voljo glede težav z učno snovjo, ne bi pa jim
zaupali svojih osebnih težav. Ena izmed učenk omeni tudi, da ji je všeč, da jih zaposleni
vzpodbujajo in motivirajo za šolsko delo.
Dva učenca pravita, da pomoči ne potrebujeta vendar verjameta, da bi jo dobila, če bi jo
potrebovala. Opazili so namreč, da so njihovi sošolci dobili pomoč, ko so jo potrebovali.
Eden izmed učencev verjame, da bi mu zaposleni pomagali, saj imajo tudi sami otroke in
bi bili hvaležni, če bi nekdo pomagal njihovemu otroku, ko bi bil v stiski.
Ena izmed učenk pa pove, da v šoli dobi oporo, ker ji ni težko govoriti o sebi in ker,
ljudem celo preveč zaupa.
En učenec pove, da v šoli ne dobi opore, več jih govori o tem, da ne zaupajo vsem
zaposlenim. Zaposlene sicer spoštujejo vendar jim ne zaupajo, kar je spet indikator tega,
da gre pri spoštovanju zaposlenih zgolj za strahospoštovanje.
Učenci ne zaupajo zaposlenim, ker so mnenja:
-

da jim zaposleni ne bi pomagali

-

da si zaposleni nič ne upajo

-

da se zaposleni ne bi postavili zanje

-

da zaposleni skušajo težave prikriti namesto rešiti

-

da jim gredo zaposleni na živce

-

da imajo zaposleni napačen pristop

-

da se zaposleni z učenčevimi težavami ukvarjajo le, če motijo pouk

-

da učenci opore in pomoči ne iščejo pri učiteljih

-

da učenci ne zaupajo nekomu za katerega imajo občutek, da ga ne zanimajo

-

da morajo biti učenci pazljivi pri tem komu zaupajo

-

da zaposleni izdajo učence, če jih ne marajo
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En izmed učencev, kot osebo na šoli, ki ji ne zaupa, posebej izpostavi socialno delavko
za katero pravi, da nikoli nič ne naredi.
Ena izmed učenk pove, da je opazila, da njeni sošolci težko zaupajo drugim.
Učenci povedo, da pomoč in oporo iščejo pri prijateljih ali drugih ljudeh izven šole, ki jih
bolje poznajo in so z njimi več v stiku.

Vsi odgovori kažejo na to, da učenci iščejo oporo in pomoč pri ljudeh, ki jim zaupajo. Na
šoli očitno zaupajo le redkim izjemam med zaposlenimi in to tistim s katerimi imajo
odnos, kar je razumljivo. Lastnosti, ki jih učenci cenijo pri teh ljudeh so kot navajajo: da
so dostopni, da jim je mar, da so sposobni vzpostaviti enakovreden odnos z učenci, da
spoštujejo učence kot osebnosti, da jim ne pridigajo in ne iščejo krivcev, da zaznavajo
njihove stiske, da so sproščeni, da ohranjajo njihovo dostojanstvo in da so ob vsem tem
pripravljeni dejansko pomagati.
Takih zaposlenih je v osnovni šoli očitno malo. Strokovni delavec s področja vzgoje in
izobraževanja bi se moral zavedati, da so lastnosti, ki so jih učenci navedli, osnovno
orodje pri delu z odraščajočimi (načeloma tudi z odraslimi) ljudmi. Omenjene lastnosti
niso le pobožna želja otrok, ampak teoretično podprta doktrina za delo z ljudmi. Kaže, da
se večina strokovnih delavcev v šoli ne zaveda, da je kvaliteten odnos z učenci predpogoj
za njihovo izobraževanje. Upoštevajoč ta znanja, bi prispevali k boljšemu počutju otrok,
si olajšali delo in se tudi sami veliko bolje počutili.

4.8. UPORABNOST ZNANJA PRIDOBLJENEGA V ŠOLI
Znano je, da se ljudje veliko lažje učimo, če se nam informacije, ki se jih učimo zdijo
uporabne, smiselne in relevantne.
Učenci kot uporabno znanje, ki ga dobijo med poukom navajajo:
-

znanje iz geometrije pri matematiki

-

znanje iz kemije o znakih za nevarnost

-

znanje iz slovenščine

-

znanje iz geografije (o državah in različnih verah)

-

znanje iz etike in državljanske vzgoje (o politiki in rasah)

-

javno nastopanje
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-

timsko delo, ki vključuje tudi prilagajanje drugim.

Učencem je všeč, da je učitelj slovenščine v svoje ure vpeljal tudi učenje zanje uporabnih
stvari kot je plačevanje položnic in delovanje GPS-ja in najboljših načinov potovanja.
En izmed učencev pove, da se je že naučil, da se v šolo hodi zgolj zaradi pouka.
Več kot polovica učencev poudari koliko pomembnega znanja dobijo iz medvrstniških
odnosov. Pravijo, da se naučiš:
-

da se ljudje spreminjajo

-

kako se vesti v družbi

-

komu lahko zaupaš in komu ne

-

kdaj komu pomagati in kdaj ne

-

kako se postaviti zase

-

spoznavati samega sebe in različne poglede drugih,

-

da je težko biti sam

-

kako reševati konflikte in biti potrpežljiv

Za učence so pomembne izkušnje o prijateljstvu. Je pa ena izmed učenk poudarila, da so
pri učenju in odkrivanju socialnih veščin učenci prepuščeni sami sebi in nimajo opore
zaposlenih.
Kar nekaj stvari za katere so trdili, da so se jih naučili od zaposlenih je izredno
pesimističnih in si jih ne bi želeli dati mladim ljudem kot popotnice za življenje.
Govorili so o tem, da so se od zaposlenih naučili:
-

da je svet nesramen

-

da nikomur ne smeš popolnoma zaupati

-

da te ljudje nikoli ne sprejmejo takšnega kot si

-

da je težko najti prave prijatelje

-

da je na svetu veliko neumnih ljudi

Glede odnosov z zaposlenimi so se učenci tekom šolanja naučili:
-

da se splača, da so z zaposlenimi v dobrih odnosih in se do njih vedejo spoštljivo
tudi, če jim niso všeč (če tega ne počneš imaš slabe ocene ali pa težave doma saj
zaposleni staršem lažejo o tvojem obnašanju) »Da se je treba z učitli normalno
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pogovarjat tut če ti niso v redu, pri srcu al kaj jst vem. Zato, ker to lahko pol
vpliva tut na kej druzga, ne samo na šolo ampak tut staršem govorijo pol kr ene
stvari al pa kej. Ne vem pač moj oči je enkrat pršu in so mu kr random učitli
govoril, da jst ne sodelujem pr pouku in da me ni pr njihovih urah in jst sm tko
»ne nisem bla nikol pr tvoji uri, samo cel zvezek mam popisan?«. Sej letos se to
ne dogaja, ker sm pridna, haha, ne sej ne. Sam tko dost probam ostat mirna z
učitlom nekak.« (F71)
-

svoje vedenje prilagajati v izogib težavam

-

manipulacije z zaposlenimi in to, da se prijaznost izplača »Da se morem znajdt.
Ne vem to znajdt je tko…pač naučiš se da je bolš če se učitlom mal prlizneš kokr
pa da te ne marajo. Bolše je da pač tut če jih ti ne maraš pač stisneš zobe pa pač
se delaš da so ti v redu pa se vseen normalno pogovarjaš« (I48) in »Nauču sm se
kje je treba kkšnga učitla mal prtisnt, da ti oprosti al pa…sej si rekla, da je to
anonimno ane? Okej, jst pa en moj prjatu sva mogla met predstavitev pr C*****.
Dejansko sva se prpraula in se naučila besedilo ampak naju nikol ni poklicala. Sva
šla prejšn teden do nje in sm reku, da sm biu jst zadnjič uprašan pa sm vidu svoje
ime v redovalnici pa ni blo moje ocene za govorni nastop emm in pol je vprašala
kero temo sva mela pa sva mela evolucijo aha no sam jst nimam klele nč napisan,
da sta mela pa jst tko ja sej najprej sta mela T** pa N*** sistematiko, naslednjo
uro sva mela midva sam sva mela powerpoint na gmailu pa ga mogoče nisva
shranila na vašem računalniku. Pa naju tko pogleda pa prav ja to je pa res, to je pa
čist mogoče aveš in pol odpre un svoj zvezek in uno ja sam tut tuki nimam
napisane tvoje ocene pa jst tko gledam pa ona reče ma veš jst mam več k 200
učencev, to se kdaj zgodi da napišem na napačno stran in jst sam tko 'yeeees' dejte
nama petke uredu je sej greva.« (E82)

En učenec pove, da je uporabno zanj to, da se je v šoli naučil discipline zaradi katere se
ne obnaša kot žival, ni nepremišljen ali nekulturen.
Kot zanje relevantne in uporabne so učenci spet izpostavili delavnice TropTNT zaradi
tega, ker so tam izvedeli kar jih je zanimalo, so se učili iz življenjskih izkušenj, prišli do
spoznanj o sebi. Konkretno pa so navedli, da se jim je zdelo uporabno znanje, ki so ga
pridobili glede drog, socialnih omrežji, načinov soočanja s stresom in dejstvom, da ne
rabijo biti popolni.
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Zanimivo je bilo tudi spoznanje učenca, ki je povedal, da se je tekom šolanja naučil, da
ne rabi biti najboljši za to, da je v nečem dober in da je njegova razgledanost
pomembnejša od ocen, ki jih ima v šoli.
Kot neuporabno znanje pridobljeno v šoli učenci navajajo:
-

matematiko (ki služi samo treningu možganov)

-

način na katerega jih učijo angleščino (želeli bi si manj učenja pravil na pamet in
več govorjenja oz. dejanskih izkušenj pogovora)

-

zgodovino

En izmed učencev vidi kot neuporabno vse, kar zajema pouk »Definitivno se nč med
poukom nism nauču kar zdej uporablam« (L46).
Pri vprašanju o tem kaj bi se v šoli še želeli naučiti, kar nekaj učencev odgovori, da nič.
Ostali učenci so povedali, da bi si želeli učiti:
-

kuhanja

-

premagovanja strahu pred javnim nastopanjem

-

kako skrbeti sam zase

-

kako se imeti radi

-

o financah

-

psihologijo

-

o partnerskih odnosih

-

kako pomagati drugim

-

kako reševati konflikte

-

o samozavesti

En učenec izrazi željo po učenju z moderno tehnologijo. Ena učenka pa pove, da bi se
rada naučila vsega, vendar ne ve česa se še lahko nauči. Spet druga izpostavi problem
tega, da si želi več motivacije in vključevanja učencev s strani zaposlenih pri šolskih
dogodkih. Pove, da zaposleni niso dobri mentorji, da ne bi smeli obsojati učencev, ker na
ta način izgubijo motivacijo.
Pokaže se tudi, da so učenci negotovi glede svoje prihodnosti, saj večkrat omenijo, da si
želijo v šoli dobiti znanje o tem: kaj pričakovati v življenju oziroma znanja za prihodnost,
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več priprav za izbiro in prehod v srednjo šolo, kako napisati življenjepis in kako dobiti
službo.
Nekateri so povedali, da znanja, ki si jih želijo niso dosegljiva v šoli ali pa, da ni predmeta,
kjer bi dobili informacije, ki so zanje pomembne.
Imajo potrebo po novem predmetu, kjer bi se učili o življenju in izmenjevali izkušnje.
Ena učenka bi si v podobnem kontekstu želela še več delavnic projkta TropTNT.
Rezultati pridobljeni na tem področju, so sami po sebi več kot zgovorni in so dodatni
komentarji skoraj da odvečni. Ponosni smo lahko na štirinajstletnike, ki so sposobni tako
odgovornega in kritičnega uvida v to področje njihovega življenja. Ob motivirajočem
delu zaposlenih so pripravljeni sprejemati znanje, torej potrebujejo mentorje, ki so jim
sposobni razkriti in osmisliti, kje bodo posredovano znanje lahko uporabili. Dejstvo, da
učenci tako jasno vedo kaj in na kakšen način potrebujejo je ogromen vir moči, ki v
šolskem okolju ostaja neizkoriščen. Po drugi strani pa odgovori učencev razkrivajo, kako
podhranjeni so in kako zelo si želijo socialnega učenja in uporabnih veščin, za kar so
očitno prikrajšani, kljub temu, da je ena izmed nalog šole tudi to, da vzgaja.

4.9. OBČUTEK VARNOSTI V ŠOLI
Iz odgovorov učencev je razvidno, da se v šoli počutijo varne.
Le štirje pravijo, da se varno počutijo povsod, ostali odgovori pa se delijo v več kategorij.
Prva kategorija nakazuje na to, da se učenci počutijo varne, ko niso pod nadzorom
zaposlenih. Varne se počutijo:
-

na hodniku

-

med odmorom

-

ko lahko počnejo kar želijo

-

ko se lahko smejejo

-

na kavčih v avli

-

v knjižnici (kjer je tišina in se lahko posvetiš samo branju),

-

na stranišču (kjer ni nikogar, ne rabiš nikomur ugajat ali za koga prilagajati svoje
vedenje)

-

v zaprtih prostorih (kjer imajo svojo zasebnost, nihče ne prisluškuje in ne rabiš
pazit kaj rečeš)
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-

tam kjer jim nihče ne teži

Druga kategorija kaže, da se učenci v šoli počutijo varno zaradi svojih prijateljev oziroma
ljudi, ki jih imajo radi. Govorijo o tem, da jim občutek varnosti dajejo:
-

dobri medvrstniški odnosi,

-

to da imajo družbo vrstnikov,

-

da se od vrstnikov počutijo sprejeto.

En učenec kot varno okolje posebej izpostavi svojo heterogeno učno skupino »Moja
skupina, tko k mamo za matematko pa slovenščino pa angleščino, se mi zdi pač tko ful
fajn, ker mam tm ful novih prjatlov, pač nekak smo ful povezani.« (C59).

Tretja kategorija kaže na to, da se učenci počutijo varno pri zaposlenih s katerimi imajo
dobre odnose in se lahko z njimi sproščeno pogovarjajo.
Več učencev omeni, da se varno počutijo pri psihologinji:
-

pri njej imajo občutek, da so dobrodošli

-

pri njej so v družbi prijetnih ljudi

-

pri njej imajo občutek domačnosti in udobja

Kot domačno in varno ena izmed učenk omeni tudi učilnico za geografijo. En učenec kot
varno omeni učilnico za bobne, kjer bobne poučuje njegov razrednik, za katerega je že iz
prejšnjih odgovorov razvidno, da je med učenci priljubljen. Ena učenka celo poudari, da
se učenci v okolju kjer so sproščeni vedejo drugače kakor pri pouku.
Četrta kategorija kaže na to, da učenci odgovornost za občutek varnosti prevzemajo nase.
Tako dva učenca omenita, da je pomembno to, da sprejemaš samega sebe in si to kar si,
saj se na tak način lahko povsod počutiš varno.
Kot peto kategorijo več učencev omenja občutek varnosti na delavnicah projekta
TropTNT. Tam se počutijo varno in prijetno, ker je vzdušje sproščeno, se smejijo, so
slišani, poteka vzajemno učenje in pogovor, izvajalcem delavnic zaupajo in jih že dalj
časa poznajo.
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Ena izmed učenk pove, da je šola zanjo varen prostor, ker je tam odmaknjena od doma
kjer se ne počuti dobro. V šoli ima občutek, da bi jo zaščitili, če bi bila v nevarnosti. En
učenec pove, da je šola varna, ker v njej ni fizičnega nasilja.
Ko so učenci govorili o tem, da se v šoli ne počutijo varno so vedno omenjali zaposlene.
Omenjali so razred, kjer je učitelj in kjer ne smeš izstopati, ker te lahko kdo zasovraži.
Nekateri so omenjali zbornico ali na splošno kjerkoli so prisotni učitelji. Drugi so
povedali, da se ne počutijo varne pri zaposlenih s katerimi se ne razumejo dobro. En
učenec je povedal, da se v šoli ne počuti varno in da tega ni možno spremeniti, saj je v
šoli vedno kdo, ki te obrekuje ali žali.

Kot pri prejšnjih vprašanjih je tudi pri tem razvidno, da od zaposlenih učenci ne dobijo
tistega, kar bi morali oziroma to dobijo od redkih zaposlenih, s katerimi imajo
vzpostavljen odnos. Zaposleni na šoli (če izhajamo zgolj iz statusa moči) so s svojimi
dejanji dolžni zagotoviti, da se učenci počutijo varno, saj je to predpogoj za vse ostale
mentalne procese, ki naj bi jih v šoli izvajali. Iz odgovorov učencev je razvidno, da to
počne le nekaj zaposlenih, načeloma tisti, ki se kot »pozitivni liki« pojavljajo v vseh
kategorijah in v vseh odgovorih učencev. Pri kategoriji občutka varnosti v šoli, je to
popolnoma nedopustno. Iz odgovorov učencev izhaja, da so s strani zaposlenih deležni
nasilja. V to sicer ne bi radi verjeli, vendar, če se učenci v šoli lahko počutijo varne zgolj
kadar v bližini ni zaposlenih, težko sklepamo kaj drugega.

4.10. POMEN OSNOVNE ŠOLE
Z vprašanjem sem poskušala ugotoviti kako učenci doživljajo osnovno šolo, kaj vidijo
kot namen osnovne šole, kaj jim le-ta ponudi.
Izjave učencev o tem zakaj menijo, da je osnovna šola obvezna se delijo v štiri kategorije.
Prva kategorija je znanje, o tej so učenci največ govorili in je očitno najpomembnejša,
kar spet nakazuje na to kaj so prioritete, ki jim jih ponujajo zaposleni. Skoraj vsi učenci
so povedali, da je treba hoditi v šolo zato, da dobiš neko osnovno znanje, dva učenca sta
to specificirala kot branje, pisanje in računanje. Več jih je spet omenilo, da osnovna šola
uči tudi veliko neuporabnih stvari. En izmed učencev je prepričan, da so pomembna tudi
neuporabna znanja, ki ti jih da šola.
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Učenci so govorili o tem, da osnovna šola zagotovi predznanje za srednjo šolo, en izmed
učencev je poudaril, da bi morala biti obvezna tudi srednja šola saj bi tako vsak imel neko
veščino. Nekateri so mnenja, da je osnovna šola obvezna zato, da nisi primitiven ali da
razvijaš svoje možgane. Govorili so o tem, da brez šole v svetu ne bi bilo toliko znanja in
svet ne bi bil tako razvit. En učenec omeni, da ti to znanje daje možnost, da si samostojen
in nisi odvisen od pomoči drugih.
Druga kategorija so delavne navade. Tu so učenci govorili o tem, da te šola prisili v
uporabljanje možganov, da preveri česa si zmožen. En učenec poudari, da šola ne
ocenjuje znanja ampak delavnost »Čeprou jst ne verjamem, da to kar se v šoli učijo pa
ocenjujejo da pove level pameti, kok je kdo pamtn ane ampak pove lenobo, kok si len al
pa kok se ti da učit.« (B109)
Drugi učenci omenjajo naravnanost šole k temu, da se naučijo, da je treba kar je obvezno
narediti tudi, če se ti ne ljubi, da so v nekatere stvari pač prisiljeni in da je šola obveza
oziroma predpriprava na službo, kjer delaš tudi če nočeš za to, da si plačan.
Tretja kategorija je šola kot začetek karierne poti. Učenci so povedali, da brez opravljene
osnovne šole ne veljaš nič. Šola je tista, ki ti omogoči službo in preživetje. Dva učenca
vidita šolo tudi kot prostor za odkrivanje svojih interesov.
Tretja kategorija je socializacija. Veliko učencev poudari kako pomembno je, da so v šoli
v stiku z drugimi ljudmi, se učijo o vzdrževanju in negovanju odnosov, o tem, da so si
med sabo drugačni. Nekateri omenijo tudi, da se v šoli naučijo skupinskega dela,
komunikacije, osnov življenja, dela na sebi, pogleda s perspektive odraslih in da si širijo
obzorja.
Glavna stvar, ki jo učenci izpostavijo ob vprašanju kaj bi počeli, če ne bi hodili v šolo je
več druženja z vrstniki in več zabave. Da bi naredili kaj zase, se učil tisto kar jim je všeč,
preizkušal različne stvari in bili bolj samostojni.
Kot negativne posledice tega, da jim ne bi bilo treba hoditi v šolo so učenci govorili o
tem, da bi:
-

bili nevzgojeni

-

bilo več drog

-

bi jim bilo dolgčas

-

bi bili osamljeni

-

bi bili izolirani
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-

bi bili sebični

-

bi težje navezovali stik z vrstniki

-

bi bilo več nasilja in kriminala

-

bi se manj gibali zunaj

-

povečala bi se uporaba IKT tehnologije (predvsem igranje video iger)

-

dnevi bi bili monotoni

-

nič ne bi počeli in nič ne bi znali

Torej učenci šolo vidijo kot varovalni faktor, ampak zgolj v smislu nečesa kar jih omejuje,
da ne bi počeli zgoraj navedenih tveganih vedenj, ne pa, da bi jim v zameno šola ponudila
nekaj zaradi česar ne bi več imeli potrebe po tveganih vedenjih.
Veliko učencev je pomislilo, da (razen tisti, ki so denarno preskrbljeni) ne bi mogli kar
početi kar bi želeli, ampak bi morali pomagati doma ali pa namesto v šolo hoditi v službo,
opravljali bi enostavna dela, bili bi vajenci.
Dva učenca poudarita, da bi v šolo hodila tudi, če ne bi bila obvezna, zaradi znanja in
zaradi socializacije. Trije učenci so omenili, da bi njihovi starši še vedno hoteli, da hodijo
v šolo tudi, če ne bi bila obvezna, učenka je omenila, da bi se v tem primeru v šoli učenci
manj trudili, da bi jim bilo bolj vseeno.
Iz odgovorov učencev je razvidno, da jih malo gleda na šolo kot vir nekega pomembnega
znanja, ki jim lahko služi kot popotnica za življenje. Večina jih vidi šolo kot prostor, kjer
se disciplinirajo, podredijo in jo oportunistično opravijo zato, da lahko napredujejo po
socialni lestvici.

4.11. STRATEGIJE PREŽIVETJA UČENCEV
Učenci si v šoli sami zagotavljajo dobro počutje tako da:
-

obiščejo psihologinjo,

-

gredo v knjižnico, kjer berejo ali pišejo domačo nalogo.

Dobro se počutijo, ko lahko počnejo stvari, ki jih imajo radi. Ena izmed učenk pove, da
se v šoli lahko dobro počutiš če sprejemaš samega sebe in da si tudi med poukom lahko
sproščen, če prideš v šolo pripravljen in si doma opravil vse šolske obveznosti.

57

Dobro počutje v šoli si učenci zagotavljajo tudi s pomočjo vrstnikov, ki nedvomno igrajo
izredno pomembno vlogo v njihovih življenjih.
Največkrat omenjena in najpomembnejša aktivnost, ki združuje učence in se zaradi nje
dobro počutijo je enostavno pogovor. Del tega pa je v veliki meri hec. Dobro počutje si
zagotovijo s humorjem, smehom in šalami – ena izmed učenk omeni, da zaposleni tega
ne odobravajo in takšno vedenje kaznujejo. Zanje je dragocen tudi čas, ko se prehranjujejo
in se med tem pogovarjajo. Sklepam, da so to poudarili, ker gre za prijetno obliko
druženja, hkrati pa so najdaljši odmori tisti med katerimi jedo – malica in kosilo. Več
učencev omeni tudi druženje ob glasbi v šolskem radiu. Šolski radio je ena izmed
pridobitev, ki je bila ustvarjena kot direkten odgovor na potrebe in želje učencev zato ga
nedvomno omenjajo, kot prostor, kjer se dobro počutijo.
Kot aktivnosti s katerimi skupaj poskrbijo za dobro počutje navajajo še:
-

motenje pouka in kršenje pravil na način, ki nikomur ne škodi

-

igranje družabnih iger (šah, kartanje, vislice)

-

pozdravljanje

-

iskanje šal na internetu

-

friziranje

-

tek po hodnikih

-

skupen odhod domov po pouku

-

ležanje v avli na blazinah

-

se skupaj učijo (kar sicer ni preveč zabavno) in prepisujejo naloge ali pa med
testom

-

skupaj opravljajo zaposlene

Več učencev omeni, da si med sabo nudijo vzajemno podporo. Govorijo tudi o tem, da se
imajo radi, da je pomemben fizični stik in objemanje, da sprejemajo drug drugega, da ko
so skupaj odmislijo svoje težave in se lahko nasmejijo kljub temu, da so žalostni. En
izmed učencev kot pozitivne vidi tudi konflikte med njimi in kaj se lahko iz njih nauči,
če so konstruktivni. Poudarjajo kako pomembno je, da se v šoli družijo in kako v šoli
iščejo prijatelje.
En izmed učencev posebej poudari, da med poukom ne morejo narediti nič s čimer bi si
zagotovili dobro počutje »Mislm med uro glih nč, ker ne smeš.« (L69).
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Dobro počutje si učenci v šoli zagotovijo z dejavnostmi, ki si jih izmislijo in ustvarijo
sami in nimajo nobene zveze s poukom. Spet navajajo samo nekaj zaposlenih s katerimi
se lahko dobro počutijo, vsi ostali zaposleni jim povzročajo predvsem slabo počutje.

Šola kot totalna institucija
Pridobljeni rezultati kažejo na to, da so v šoli prisotni elementi totalne institucije. To, da
morajo učenci svoje vedenje prilagajati zahtevam zaposlenih, se ujema s Goffmanovo
(1961) teorijo o tem, da totalne institucije uporabnike silijo v to, da prilagajajo svoje
vedenje. Iz odgovorov učencev, njihove vdanosti v usodo in sprijaznjenjem s trenutnimi
razmerami je razvidno tudi to, da je imela šola nanje kot totalna institucija učinek
omrtvičenja osebne identitete, ki jo je nadomestila s institucionalno (Flaker, 1998).
To, da učenci povedo, da se v šoli učijo zanje neuporabno snov lahko povežemo s
totalnimi institucijami za katere Goffman (1961) pravi, da svoje uporabnike uči zlasti
spretnosti, ki jih potrebujejo za življenje v instituciji v vsakdanjem življenju pa niso
uporabne. Učenci vidijo znanje pridobljeno pri pouku zgolj kot orodje za doseganje
dobrih ocen.
Kot lastnost totalne institucije Goffman (1961) navaja tudi to, da so vse dnevne aktivnosti
razporejene v urnik dela ustanove, ki je načrtovan in vsiljen s strani uradnikov in služi
temu, da zagotovijo uradne cilje institucije. To se zrcali tudi v odgovorih učencev, saj
vpliva na dogajanje v šoli nimajo in zgolj sledijo urniku in pravilom, ki jih je zastavila
šola. V šoli so kot je za totalno institucijo značilno v ospredju cilji in interesi institucije
ne uporabnikov (Flaker idr., 2008). To so učenci sporočili, ko so govorili o tem, da v šoli
njihove želje in potrebe niso upoštevane, celo nimajo možnosti, da bi jih izrazili.
Prav tako so v izjavah učencev prisotni elementi institucionalnega nasilja, tako na
osebnem kot na programskem nivoju (Aničić, Hrovat, Hrovat in Sušnik, 2017:60-61) .
Institucionalno nasilje na osebnem nivoju so omenjali učenci, ki so govorili o tem, da s
strani zaposlenih deležni žaljenja, javnega sramotenja, zbadanja, nadiranja itd.
Kot institucionalno nasilje na programskem nivoju pa lahko govorimo o zaposlenih
(predvsem učiteljih), ki niso ustrezno usposobljeni za svoje delo oziroma svojega dela ne
opravljajo strokovno ali učinkovito. Kot nasilje na programskem nivoju lahko opredelimo
tudi dejstvo, da učitelji z učenci manipulirajo preko ocenjevanja. Z močjo, ki je
zaposlenim dana s podeljevanjem ocen, lahko učence z ocenami kaznujejo ali pa jih
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prisilijo v vedenje, ki ga sami vidijo kot ustrezno. Namesto, da bi si zaposleni s svojo
močjo zagotavljajo nadvlado nad učenci bi morali svojo moč z njimi deliti. Kot pravi
Oman (2011) bi se morali premakniti iz koncepta »moči nad« h konceptu krepitve moči.
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5. Sklepi
-

Počutje učencev v šoli je načeloma dobro, vendar je to dobro počutje odvisno le
od dejavnosti, ki si jih omislijo sami in od redkih zaposlenih, ki prispevajo k
njihovemu dobremu počutju. Večina počutja vezanega za izobraževalni del
šolanja in z odnosom s preostalimi zaposlenimi je slaba.

-

Učenci pripadnost skupnosti zaznavajo predvsem kot pripadnost skupini
sovrstnikov. Ne predstavljajo si kako naj bi izgledala skupnost, ki bi zajemala
vse akterje v šolskem prostoru, kaj šele, da bi tej skupnosti pripadali kot
enakovredni in spoštovani člani.

-

Učenci so mnenja, da jim načeloma v šoli ni omogočena in tudi ne spodbujana
možnost osebne rasti. To odgovornost so popolnoma prevzeli nase. Edini
prostor, kjer so tega deležni so nadstandardne dejavnosti v šoli. Možnost osebne
rasti zaznavajo tudi pri učno uspešnih učencih, kar nam pove, da jo pojmujejo
zgolj kot učno uspešnost in ne kot razvoj celovite osebnosti.

-

Učenci so večinoma prepričani, da je njihov vpliv na dogajanje šoli ničen.

-

Šolska pravila učenci poznajo pomanjkljivo. Z njimi se večinoma ne strinjajo
oziroma se jim zdijo nesmiselna. Zavedajo se, da so jim bila vsiljena vendar so
se s tem sprijaznili.

-

Odnosi z zaposlenimi so s strani učencev zaznani kot enosmerni »če hočem
preživeti in se izogniti težavam in negativnim posledicam, sem dolžen imeti
spoštljiv odnos, do zaposlenih«. Navajajo redke zaposlene s katerimi imajo
pristen odnos, ki je obojestranski in v veselje tako učencem kot zaposlenim.

-

Učenci si ne želijo opore večine zaposlenih s katerimi nimajo odnosa, saj pri
njih niso deležni zaupanja, odnosa in ustrezne pomoči. Oporo najdejo v redkih
zaposlenih s katerimi imajo odnos.

-

Večina učencev šolo doživlja kot prostor, kjer so izpostavljeni discipliniranju,
oziroma jo oportunistično opravijo zato, da lahko napredujejo po socialni
lestvici.

-

Učenci si v šoli sami zagotovijo dobro počutje z dejavnostmi, ki si jih izmislijo
in nimajo nobene zveze z poukom. Spet navajajo samo nekaj zaposlenih s
katerimi se lahko dobro počutijo, vsi ostali zaposleni jim povzročajo predvsem
slabo počutje.
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6. Predlogi
Glede na to, da se učenci zavedajo kaj bi bilo potrebno spremeniti in prilagoditi z
namenom boljšega počutja in večje delovne učinkovitosti v šolskem prostoru, zaposleni
pa tega uvida očitno še nimajo, bi bilo potrebno razmišljati v smer intenzivnega
ozaveščanja in po potrebi, tudi dodatnega izobraževanja zaposlenih v šolah, o pomenu
vzgojnega delovanja in vzgojnih prijemov v osnovni šoli. Zaposlenim bi bilo potrebno
razložiti, da so učenci pripravljeni sodelovati v vzgojno izobraževalnem procesu kot
enakovredni udeleženci, potrebujejo pa zadostno mero motivacije, sodobnejše učne
pristope in kvalitetne obojestranske odnose s svojimi učitelji, ki ji bodo dali občutek
smiselnosti izobraževanja, možnosti osebnostne rasti in predvsem občutek človeškega
dostojanstva.
Za boljše delovanje šole predlagam:
-

Sodobnejše metode in oblike dela z učenci. Delovanje po dogovornem pristopu.

-

Seznanjanje z uporabnostjo pridobljenih znanj in veščin za bodoče življenje.

-

Kvaliteten obojestranski, spoštljiv, zaupen odnos med zaposlenimi in učenci

-

Zato, da bi odkrili kako vzpostaviti in oblikovati bolj pristne odnose med vsemi,
ki sestavljajo šolsko skupnost, bi bilo potrebo bolj poglobljeno raziskati in
razumeti problematiko neenakosti v moči akterjev v šoli in kritično ovrednotiti
institucionalno vzpostavljene sisteme hierarhij med akterji šolske skupnosti.

-

Več stika med zaposlenimi in učenci tudi izven učilnice, v neformalnem okolju,
da se lahko vzpostavi pristen odnos.

-

Zagotavljanje občutka varnosti in človeškega dostojanstva učencev.

-

Iskanje in spodbujanje močnih področji učencev.

-

Osredotočenost na vire moči učencev ne na njihove pomanjkljivosti.

-

Učenje socialnih veščin tako za zaposlene kot za učence.

-

Krepitev osebnostnih lastnosti in osebne integritete učiteljev, ki je učencem v
zgled.

-

Vključevanje učencev v organizacijo življenja na šoli. Učencem je potrebno
najprej omogočiti prostor, da lahko izrazijo svoje mnenje ali ga sploh začnejo
oblikovati, potem pa skupaj z njimi načrtovati in soustvarjati življenje v šoli

-

Odnos med zaposlenim in učencem kot motivacijsko sredstvo.
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-

Predlagam še dodatno raziskovanje področja institucionalnega nasilja v šoli,
nasilja, ki ga nad učenci izvajajo zaposleni in razloge zakaj zaposleni z učenci
niso zmožni ali ne želijo vzpostaviti pristnih odnosov.
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8. PRILOGE
8.1.

VPRAŠALNIK

1. Kako se počutiš v šoli? Kaj je dobro in kaj slabo? Katera tvoja čustva
prevladujejo, ko si v šoli?
2. Si spoštovan_a član_ica skupnosti v svoji šoli? Se počutiš kot del svoje šole?
Čutiš pripadnost? Kdaj, kje in kako to zaznaš?
3. Se ti zdi, da si v šoli upoštevan_a (slišan_a, viden_a)? Lahko v šoli gojiš svoje
osebno dostojanstvo? Lahko v šoli razvijaš svoje kvalitete in močna področja?
4. Na kaj v šoli ali v zvezi s šolo lahko vplivaš? Ali tvoje mnenje in potrebe
štejejo? Kje in kako se to pozna?
5. Kakšna se ti zdijo šolska pravila? (Ne)smislena? Kdo jih postavi? Kako
nastanejo? Imaš kaj vpliva nanje?
6. Kakšni so tvoji odnosi z zaposlenimi v šoli? Se ti te odnosi zdijo pomembni?
Kaj pogrešaš pri zaposlenih? Kaj te moti? Kaj ceniš pri zaposlenih? Kaj
naredijo, da se počutiš dobro?
7. Ti je šola (in zaposleni) v oporo? Se ti zdi, da ti pomagajo, ko potrebuješ
pomoč? Jim lahko zaupaš? Se nanje zaneseš?
8. Kaj kar si doživel_a v šoli (ne samo snov med poukom) je zate uporabno? Česa
še si želiš, da bi te naučili? Kaj bi še rad_a doživel_a?
9. Ali se ti zdi, da na šoli obstaja varen prostor, kjer si lahko to kar si, se počutiš
sprejeto in varno? Kako to zaznaš?
10. Zakaj se ti zdi, da je osnovna šola obvezna? Kaj se ti zdi, da bi mladi počeli, če
ne bi hodili v šolo?
11. Kaj počneš ali počnete v šoli, da se dobro počutite? Kaj lahko sam narediš v šoli,
da se dobro počutiš? Kako si učenci krajšate čas?
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8.2.

ODPRTO KODIRANJE

ODPRTO KODIRANJE INTERVJU A
OZNAKA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

A1

Po navad grem rada v
šolo.

Rada hodi v šolo

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

A2

Pač v šoli se dobr
počutm.

V šoli se dobro počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

A3

Vse je dobr.

V šoli je vse dobro

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

A4

Men je v šoli fajn, zato
ker me ni strah učitlov.
Nimam težav s tem, da bi
se bala učitlov. Pa da si
jih ne bi upala kej
uprašat pa to.

Dobro, ker se ne boji
učiteljev

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

A5

Pa tut glede teh ocen pa
govornih nastopov, mi je
fajn nova izkušnja. Pač
živčna sm prej ampak mi
je dobra izkušnja, ko
povem govorni nastop.

Dobre izkušnje javnega
nastopanja

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

A6

Glede mojih sošolcev pa
sošolk mi je tut ful
uredu. Ker v bistvu
ugotovim, da sama seb
delam neke zavore glede
tega, kdo me ma rd pa
kdo me nima. In pol ko
se začnem pogovarjat z
unimi k se mi zdi, da me
nimajo radi, ugotovim,
da so me tko ful veseli,
če se pogovarjamo skupi.

Dobri odnosi z vrstniki

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

A7

Ampak to so neke ovire
k si jih sama nrdim.

Sama je kriva za ovire
ali slabo počutje

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

A8

Drgač mi je pa fajn v
šoli. Noben me ne bullya
al pa kej tazga.

V šoli se dobro počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Ja pr men je to bolj
pogojeno z mojimi
treningi plesnimi. Če mi
na plesnih ne gre pol mi
zmanjka energije za v
šolo in se mi ne da ustat
zjutri in it v šolo in se že
spet pogovarjat z vsemi

Če nima dovolj energije
se v šoli ne počuti dobro

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

A9

Ne doživlja nasilja

Zjutraj težko vstane
Ni ji do pogovora z
ostalimi

Dobro počutje
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pa vse to. Če sm pa
srečna mi je pa ful fajn it
v šolo pa še širt to
energijo.

Če se dobro počuti to
deli z ostalimi

A10

Umirjena sem.

Umirjenost

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

A11

Pa začela sem se itak da
manj obremenjevat
ampak ni mi tok mar kaj
si bodo te moji sošolci
mislil o men.

Neobremenjenost z
mnenjem drugih

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

A12

Tko da če primerjam
plesne s tuki, je tuki tko
čist v redu, karkoli si
kdorkoli misl o men.

Neobremenjenost z
mnenjem drugih

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

A13

Tko prijetno mi je.

V šoli je prijetno

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

A14

Pač fajn mi je v šoli.

V šoli je prijetno

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

A15

Ja počutm se kot da sm
del te šole.

Počuti se kot del šole

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

A16

Ja recimo dons, ko sem
bla uprašana matematiko
in mi je učitl hotu dat
štiri in se je pol cela
skupina zborila zame in
sm dobila petko. Pač usi
so se postavl zame, pa
prepričeval učitla, da mi
da petko in potem mi je
res na koncu dal petko.

Vrstniki se zavzamejo
zate (proti učitelju)

Občutek povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

A17

In pol se se počutla ful
hvaležno, da so se te
ljudje postavl zame.

Hvaležnost za pomoč
vrstnikov

Občutek povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

A18

Čeprou včasih mam
občutek, da grem velik
ljudem na živce al pa kej
tazga ane.

Dvom v povezanost z
vrstniki

Občutek povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

A19

za učitelje mi je vseen tut
če jim grem na živce.

Ni pomembno kaj si o
njej mislijo zaposleni

Ni občutka skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

A20

Za sošolke pa sošolce se
mi zdi učasih, da jim
grem na živce. Predvsem
sošolcem se mi zdi. In
potem ko pridejo taki
trenutki k dons pr
matematki in pol sm tko

Vrstniki z dejanji
dokažejo, da jo
sprejemajo

Občutek povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI
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emmm ja okej vse je v
redu.
A21

Ma načeloma tko če
pomislm na učitle v
bistvu če pomislm na to
šolo mam avtomatično v
glavi tut vse učitle in
potem se mi avtomatično
zdi da pripadajo oni tej
šoli in pol še vključno z
vsemi nami.

Avtomatičen občutek
skupnosti zaradi deljenja
istega prostora

Občutek skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

A22

V bistvu se mi dost zdi,
da smo skupnost.

Šolo doživlja kot
skupnost

Občutek skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

A23

Čeprov tkole, glede
učenja smo skupnost.

Zaposlene in učence v
skupnost povezuje le
učenje/delo

Občutek skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

A24

Ne vem pa če bi jim
zaupala, ker se mi zdi
kakor, da ne bi nč nrdil.

Ne zaupa zaposlenim

Ni občutka skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

Se zdi, da ne bi pomagali
V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

Ni osebnega stika z
zaposlenimi
A25

Se mi zdi, da si nč ne
upajo.

Ne zaupa zaposlenim

V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

Ni občutka skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

Zaposleni si nič ne upajo
A26

Mislm, da se ne bi upal
postavt zame, da bi bolj
probal potlačt use.

Ne zaupa zaposlenim
Zaposleni se ne bi
postavili zate

V šoli ne dobi opore
ODNOS Z ZAPOSLENIMI

Zaposleni skušajo težave
skriti
A27

Ko pa nas učijo je pa tko
kot neka – pač navajena
sem jih no, avtomatično
jih imam za del šole pa
to, za del okolja tuki v
šoli.

Avtomatičen občutek
skupnosti zaradi deljenja
istega prostora

Občutek skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

A28

Ja men se zdi da sm. Pač
sem opažena.

Občutek opaženosti

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE

Sicer mogoče tut to, da
se ful jst sama poskušam
ful udeleževat teh nekih
dodatnih stvari.

Sama poskrbi to, da jo
opazijo (Udeleževanje v
dodatnih aktivnostih
izven pouka)

A30

RASTI UČENCEV

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV
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A31

A32

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

Recimo dons.
Knjižničarka nam je
zadnjič rekla, da če
želimo lahko pridemo k
njej povedat za to Soči –
za to deklamacijo k
mamo. Da pridemo
najprej njej povedat, da
nam pove kaj use bi
lahko izboljšal. In jst sm
šla. Čim bolj izkoristim
vse te dodatne stvari.

Sama poskrbi to, da jo
opazijo (Udeleževanje v
dodatnih aktivnostih
izven pouka)

Občutek upoštevnosti

Pa k so kšne te
prireditve, se javm da
lahko vodm pa take
stvari pač.

Sama poskrbi to, da jo
opazijo (Udeleževanje v
dodatnih aktivnostih
izven pouka)

Občutek upoštevnosti

Ful se probam
uključevat.

Sama poskrbi to, da jo
opazijo (Udeleževanje v
dodatnih aktivnostih
izven pouka)

Občutek upoštevnosti

Čeprov to sem letos
začela, ker se mi zdi, da s
tem dobivam nove
izkušnje ane.

Sama poskrbi to, da jo
opazijo (Udeleževanje v
dodatnih aktivnostih
izven pouka)

Občutek upoštevnosti

Ja ampak se mi zdi da sm
zarad tega potem tut bolj
sprejemana pa
upoštevana.

Če se trudiš si bolj
sprejet in upoštevan

Občutek upoštevnosti

Pač da vidjo da se trudm
in mi zarad tega dajo več
priložnosti.

Če se trudiš si bolj
sprejet in upoštevan
(dobiš več priložnosti)

Občutek upoštevnosti

Pr men dost velko vlogo
tut to, da sem nadarjena
učenka, ker pol mam
velik teh priložnosti, da
se lahko kam vključm.

Status nadarjenega
učenca je privilegij (več
možnosti)

Občutek upoštevnosti

Pa tut recimo, če rečem,
da bi kej delala, so usi
učitli takoj za, ker sm
kao nadarjena in vejo da
znam.

Status nadarjenega
učenca je privilegij (več
možnosti)

Občutek upoštevnosti

Za kšne druge učence se
mi pa zdi, da tut če hočjo
so potem učitli tko – ker
recimo, da nimajo tok
dobrih ocen pol hočjo kej
nrdit ane, čeprav po

Status nadarjenega
učenca je privilegij (več
možnosti)

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Občutek neupoštevnosti
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A42

A43

A44

A45

A46

A47

A48

A49

navad nočjo ampak, če
že hočjo so potem učitli
tko skeptični a jim bo to
res ratal al ne, ker nimajo
tok dobrih ocen ane.

Zaposleni skeptični do
učencev, ki nimajo
dobrih ocen

Se mi zdi da so dost
odprti – no v bistvu niso.

Zaposleni niso odprti

Učitli takoj, ko rečejo, da
bo kakšen tak dogodek
pokličejo najprej tiste, ki
majo dobre ocene ane al
pa tiste, ki sodelujejo pri
njihovih urah.

Zaposleni privilegirajo
učence z boljšimi
ocenami

Občutek neupoštevnosti

Če se pa kdo sam javi,
mu sicer dajo možnost
ampak so že od začetka
tko se mi zdi, da drugač
delajo znjim kokr, da ne
zna…

Zaposleni skeptični do
učencev, ki nimajo
dobrih ocen

Občutek neupoštevnosti

Ja mislm, kokr da uni
več znajo k majo dobre
ocene. Vsaj jst to tko
čutm pa vidm.

Zaposleni privilegirajo
učence z boljšimi
ocenami

Občutek neupoštevnosti

Ja. Dost ja.

Zaposleni privilegirajo
učence z boljšimi
ocenami

Občutek ne upoštevnosti

S tem si zaslužiš s strani
učitlov, da si okej.

Zaposleni privilegirajo
učence z boljšimi
ocenami

Občutek neupoštevnosti

S strani učencev si pa s
tem nobenga spoštovanja
ne zaslužiš.

Z ocenami si ne zaslužiš
odobravanja vrstnikov

Občutek neupoštevnosti

No razen mogoče kdaj.
Za kkšne domače naloge
pa to, če jim potem kej
pomagaš.

Z ocenami si ne zaslužiš
odobravanja vrstnikov

Občutek neupoštevnosti

Občutek ne upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV
MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Razen, če jim pomagaš
A50

Če ne obsojaš tistih, k
majo slabe ocene pa jim
pomagaš pol je tut njim
to v redu. Če se pa delaš
da si neki več, zato ker
maš boljše ocene od njih

Z ocenami si ne zaslužiš
odobravanja vrstnikov

Občutek neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV
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pa to ane, te pa potem usi
izklučjo iz družbe.
A51

Po navad, če gre za
medsebojne odnose med
sošolci pa sošolkami
rečejo naj se pač sami
zmenmo, razen če kdo
moti njihovo uro, pol jih
presedejo al pa kej ane.

Učitelji se s težavami
učencev ukvarjajo le, če
motijo njihovo uro

V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

A52

Če se recimo ne naučiš
do datuma so učitli dost
popustljivi, čepav se
učencem to ne zdi.

Dogovori z zaposlenimi
glede šolskih obveznosti

Ima vpliv na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A53

Ker potem recimo
učiteljica za kemijo ful
popušča vsem tem, k se
nočjo učit. Pol jim usako
uro reče, da jih bo
vprašala pa jih pol nikol
ne upraša ker jim noče
dat slabe ocene in ji je
grozn za njih tut če med
urami klepetajo in ne
sodelujejo pa to in tut
posledično nč ne znajo.

Dogovori z zaposlenimi
glede šolskih obveznosti

Ima vpliv na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A54

In pol ko jih vpraša se si
ful neki nad njo
prtožujejo, kok jih je
grozn uprašala pa težko,
čeprov jim je v bistvu ful
časa popuščala.

Dogovori z zaposlenimi
glede šolskih obveznosti

Ima vpliv na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A55

Vpliva mam veliko glede
tega kako se sama
vedem.

Ima vpliv na svoje
vedenje in svoje počutje

Ima vpliv na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A56

Glede drugih pa se mi
zdi, da je na šoli bolj tko,
da se je treba prilagajat
skupnosti.

Mora se prilagoditi

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A57

Da ni tko samo en
učenec ampak na željo
večih učencev.

Zaposleni upoštevajo
samo večinsko mnenje
učencev

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A58

Mislm, da se ne bi
recimo samo specifično
men prilagodil.

Zaposleni upoštevajo
samo večinsko mnenje
učencev

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI
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A59

Če bi nas pa recimo ene
sto isto rabl bi pa
mogoče že kej nrdil ane.

Zaposleni upoštevajo
samo večinsko mnenje
učencev

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A60

Ne.

Nima konkretne izkušnje
o tem, da bi se zbralo
več učencev in bi uspeli
kaj spremeniti.

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A61

No neki, kar ni blo na
našo željo ampak mislm,
da nam hočjo čim bolj
približat domače naloge s
temi spletnimi
učilnicami. Čeprav jih še
zmeri noben ne dela.

Zaposleni ne izhajajo iz
potreb učencev

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A62

Aja pa edin učasih se
zgodi, da recimo učitlca
reče, da danes sprašuje al
pa da je rekla, da bomo
dons pisal mini test in
pol se usi upremo, da ne
in ko cel razred reče da
ne in vsi držimo skupi pa
noben od učencev ne
reče »pa sej je rekla, da
do dons«, potem na
koncu res ne sprašuje al
pa ne da mini testa.

Učenci lahko kaj
dosežejo, če držijo
skupaj

Ima vpliv na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A63

Men se zdi kokr, da mi
ne izražamo dovolj
svojih želja, da bi kej
mel.

Učenci ne izrazijo svojih
potreb

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A64

Je pa res da nas tut nihče
ne vpraša o tem.

Učenci nimajo možnosti
izraziti svojih potreb

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A65

V bistvu sploh ne
razmišlamo, da bi kej
tazga blo.

Učenci ne razmišljajo o
svojih potrebah ali
vplivu

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A66

Pač jst sm se, men je
malca bolj pasala po prvi
uri, ker sm zlo lačen
človek ane. Ampak sem
se pač navadla, da je zdej
po drugi uri ane.

Sprijaznjenje z
razmerami

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

Velik nam ni prou zdej k
so nam skrajšal odmor za
malco, ker usi zamudimo
na ure in so učitli skos
jezni. Ampak v bistvu

Zaradi skrajšanega
odmora za malico učenci
zamujajo k pouku

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A67

Mora se prilagoditi

Malica

76

rabmo mi ful časa da
pojemo ane, ker ne vem
jst ful pojem pa si grem
pol tut dvakrat iskat pa to
ane in ne morem tok hitr
pojest. Pol je treba pa še
malco pospravt in pol so
usi tko jezni, da
zamujamo na ure.
A68

Ne nismo.

Učenci nimajo možnosti
izraziti svojih potreb

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A69

Sam tko med sabo smo.

O svojih potrebah lahko
učenci govorijo samo
drug z drugim

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A70

Pa sej. Fulkrat pol dobiš
neupravičeno uro. En
moj sošolc jo fulkrat
dobi, ker vedno odnese
malco, tut če ni reditelj
pač vedno poskrbi za to
in potem pride kasnej na
uro in pol so učitli tko
jezni. Pač ne vem to
malco bi lahko podalšal.

Zaradi skrajšanega
odmora za malico učenci
zamujajo k pouku

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A71

Ne. Ne spomnm se nč
tazga.

V šoli ni nobene stvari,
ki bi bila »izpolnjena
želja učencev«

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A72

Ma mi nč ne izrazmo
svojih želj, tko da ne
vem, če bi mel vpliv.

Učenci ne izrazijo svojih
potreb

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A73

Ne vem pomoje, da se
nam kar avtomatično zdi,
da nas ne bodo
upošteval.

Učenci ne izrazijo svojih
potreb (ker mislijo, da ne
bodo upoštevane)

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A74

Pač da je to že… da se to
pač zmenjo te učitli pa to
ane, pač ta šolski svet al
kaj je. Oni se to zmenjo
in tko je.

Neizpodbitnost vpliva
zaposlenih

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A75

Mi tega ne mormo zdej
spremenit.

Učenci ne morejo
ničesar spremeniti

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A76

Sam pritužujemo se lah.

Učenci se lahko samo
pritožujejo

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

A77

Pač ne izrazmo nobene
želje sploh, da bi se kej
spremenil.

Učenci ne izrazijo svojih
potreb

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

Malica
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A78

za nošenje copat se mi
zdi hkrati smiselno, ker
je dobr za ns, hkrati pa
ne vem kaj to šoli
pomaga, da smo v
copatih.

Nošenje copat

Ne vidi koristi za šolo

Nesmiselna pravila

Ne vem, sej to je za nas
slabo, da nas zebe v
noge, pa mamo umazane
štunfe – ne vem zakaj
potem od nas zahtevajo,
da nosmo copate.

Nošenje copat

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A80

Recimo skos rečejo,
vsako leto znova, kakšni
bodo neki strogi ukrepi
zarad telefonov in nikor
ni skor nč.

Zaposleni ob kršenju
pravila samo grozijo
nikoli zares ne ukrepajo

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A81

Letos so sicer kr štartal
tko, da so te telefone
pobiral pa to ampak
večinoma se to pol nč ne
upošteva – to pravilo.

Sankcije za kršitve pravil
niso dosledne in
učinkovite

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A82

Ful strogo postavjo pol
jih pa ne upoštevajo in
pol mi to vidmo in valda
da nam je pol useen –
pač mamo telefone, ker
itak vemo, da se nč ne bo
zgodil.

Sankcije za kršitve pravil
niso dosledne in
učinkovite

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A83

Ne vem kakšna so sploh
druga pravila v šoli.
Mmmm res ne vem kera
še mamo.

Ne pozna vseh šolskih
pravil

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A84

O telefonih pa copatih se
največ pogovarjamo.

Prepovedana uporaba
telefona v šoli

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A79

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Koristno za učence

Ne zebe te v noge
čiste nogavice

Učenci ne upoštevajo
pravil

Nošenje copat
A85

A86

Aja pa zamujanja – sam
to so tut dost popustljivi
učitli. Sam to mi je všeč,
da so glede tega
popustljivi.

Točnost prihajanja k
pouku

Ne vem kako nastanejo,
tut ne vem če mamo mi
kej vpliva.

Ne ve kdo postavlja
pravila

Sankcije za kršitve pravil
niso dosledne in
učinkovite

Nesmiselna pravila

Kdo postavlja šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA
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Ne ve ali ima vpliv

Vpliv učencev na šolska
pravila

A87

Samo po navadi na
začetku šolskega leta
pridejo in jih povejo.

Učenci nimajo vpliva na
šolska pravila

Vpliv učencev na šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A88

Ja, ko sem jst pršla na to
šolo v sedmem so začel
bolj strogo glede teh
copat, da bodo kao prav
neki ukori pa to.

Pravila so vedno strožja

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A89

Za telefone se mi pa zdi
da so letos nrdil tko, da ti
ga ma učitelj pravico
uzet pa te stvari.

Pravila so vedno strožja

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A90

Ma ne.

Ne ve kdo postavlja
pravila

Kdo postavlja šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A91

Kokr si jst predstavljam,
nekdo dobi zamisel na tej
šoli, ki bi lahko bla
pravilo ane in pol najbrž
tm v zbornici kej
glasujejo in pol na koncu
še ravnateljica pove a je
to v redu al ne. Pač ona
na koncu sprejme al pa
ne. Men se tko zdi da
deluje.

Ravnateljica

Kdo postavlja šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A92

aja to pravilo mamo tut,
da se mormo že v avli
sezut ne pred omarco.
Pač jst tega na moji
prejšnji šoli nisem mela
in sm se dost težko
navadla. Ampak se mi
zdi, da to pravilo je
dobro, ker potem ful
olajša tut čistilkam delo,
da ni blato pa use, čez
celo šolo ampak, da je
samo avla pred uhodom
blatna pa to. To se mi zdi
dost dobro pravilo, da
služ šoli.

Sezuvanje v avli

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Una pravila za telefone
se mi zdi pa da so dal tut
zato, da ne ovirajo pouka
al pa ne snemajo kkšnih
učitlov pa to.

Prepovedana uporaba
telefona v šoli

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A93

Čistoča

Motenje pouka
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A94

Okej, ja za copate pa tut
ne vem no…mogoče spet
kej s čistočo, da se manj
umazanije prenaša po
šoli, čeprav ne vem
no…kok je to res.

Nošenje copat

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A95

Ne bi ga uporablala. Pač
jst vem, da se mi med
poukom splača poslušat,
ker mi je tko lažje pol se
učit. Jst sploh ne nosim
telefona v šolo. Pa s
copati je isto.

Prepovedana uporaba
telefona v šoli

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

A96

Čeprou za dost drugih
učencev se mi pa zdi da
je pravilo to k jih
omejuje da ne pončnejo
tega.

Omejevanje vedenja

Namen šolskih pravil

ŠOLSKA PRAVILA

A97

Glede učitlov, nimam
težav z njimi.

Nima težav

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A98

Normalno se
pogovarjam, vprašam, ni
me strah jih kej vprašat –
ker velik mojih sošolcev
recimo je kkšnega
učitelja strah, kokr da jim
bodo kej nrdil. Men se to
recimo ne zdi nč
strašljivga.

Ni strahu pred
zaposlenimi

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A99

Tko da z učitli mam dost
dobr odnos.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A100

Potem s kuharji recimo
mam tut dobr odnos, ker
grem skos še iskat hrano.

Kuharji

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A101

Z čistlkami, se jim
probam nasmehnt pa to
ampak se mi zdi kokr da
– parkat sem se jim že
nasmehnla, ker se mi zdi
to ful lepo, ker hočem, da
vejo, da jih spoštujem,
sam nočem pa da misljo,
da se jim posmehujem al
pa kej. Včasih vrnejo
nasmeh, včasih so pa tut
tko samo »kaj dafak?«.

Čistilke

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A102

Potem itak, da **** pa
tep zaupam ane.

Psihologinja

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Zaupanje
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A103

A104

A105

Tista pedagoginja al kaj
je že no ona se mi zdi
fajn ampak enkrat je blo
k je bla moja sestra v
petem razredu se mi zdi,
je mami prosila, če se
lahko glede tamale neki
pogovori z njo in je
prosila naj ne pove
njenemu razredu in je
potem povedala vseen
pred celim razredu, da je
nekdo tamali neki ukradu
al kako je že blo.

Pedagoginja

Od takrat naprej sem jst
tko mal skeptiča, ker jst
ne pozabm hitr stvari, v
bistvu jih nikol ne
pozabm. Tko da pr
pedagoginji mi je kr mal
čudn no, jst njej kej o seb
ne bi razlagala.

Pedagoginja

Ja za učitle med sabo se
mi zd recimo, da učitlca
za zgodovino, mislm sej
ne vem niti kako to je,
mogoče se jim sam ne da
več njej posvečat pa se z
njo ukvarjat ane, ampak
mi ni blo prou… recimo
enkrat je pršla v učilnico
kjer smo mel pa mi
zgodovino pr drugi
učitlci in je en fant iz B
razreda pršou na
zgodovino k nam, ker ga
to pač ful zanima in prvič
je blo use uredu. Drugič
se je pa umešala ta
njegova učitlca za
zgodovino in je pršla v
razred in najprej ga sploh
ni opazla, pol ga je en
moj sošolc uprašu zakaj
je tam a te tvoja učitlca
ne nauči dost dobr in pol
se je ta njegova učitlca za
zgodlo čist razjezila.
Sam pol se je še naša
učitlca spraula nanga in
pol je slučajno pršu v
razred še naš razrednik, k
se mu je zdel use samo
smešn in se je samo
smeju, tko ni se postavu
za unga fanta in B-ja. Jst

Neurejeni odnosi med
zaposlenimi

Izdaja zaupanja

Izdaja zaupanja

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Javno sramotenje
učencev

Neprofesionalnost

Zavzemanje za učence

Učenci pogrešajo
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sm bla takrat ful jezna
nase, da nism nč nrdila,
da sm samo gledala.
A106

Sam useen se mi ne zdi
gud, da se pol usi
obnašajo kokr da je to
neki čist normalnga in
unga fanta so čist
zamoril v bistvu se je pa
hotu samo še dodatno kej
naučit. To se mi je zdel
tko ful grdo od učitlov.

Normalizacija nasilja

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A107

Pa dostkrat potegnejo s
to učitlco za zgodovino,
tko k da ji nočjo nč reč al
pa se ji nočjo upret al pa
se jim sam ne da z njo
ukvarjat.

Neurejeni odnosi med
zaposlenimi

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A108

Sej jst v tej zgodbi sploh
ne zamerm njej, ker pač
vem da taka je. Bolj
zamerm ostalim učitlom,
ker nč ne nrdijo in kr
dopuščajo, da se to
dogaja al pa še clo stopjo
na njeno stran…no to se
mi ne zdi v redu.

Zavzemanje za učence

Učenci pogrešajo

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A109

Pa mot me recimo tut to,
da so pristranski, čeprov
pravjo da niso.

Privilegiranje učencev

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A110

Pa ne vem zakaj to mene
mot, ker so pristranski do
mene. Pristranski so do
nas k mamo boljše ocene
in pol tut kdaj dvignejo
oceno pa to.

Privilegiranje učencev

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Do unih k pa nimajo
dobrih ocen so pa še bolj
strogi. Ene par jih je tut
takih k se trudjo da bi
jim poboljšale oceno,
učitlca za geografijo pa
kemijo recimo. Eni jim
pa zarad slabih ocen pol
sam še bl težijo.

Privilegiranje učencev

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Ma ne drugo me ne mot.
Usak ma itak svoj način
učenja in pol se navadš
kako učijo in tko je.

Učenci se morajo
prilagoditi zaposlenim

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A111

A112

Normalizacija nasilja
Slabi odnosi z
zaposlenimi

Glede na učni uspeh

Glede na učni uspeh
Prezrt trud učencev, ki
nimajo dobrih ocen

82

A113

Ja prilagodim se na
njihov način učenja. K
ma usak od učitlov
različen način učenja.

Učenci se morajo
prilagoditi zaposlenim

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A114

Ja men se zdi to pou.

Učenci se morajo
prilagoditi zaposlenim

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A115

Ker če bi se učitli mogl
prilagajat usem učencem
bi blo to res tko dost
grozn ane. Tko da je res
lažji, če se samo
pač….pač učenci se
mormo učitlom
prilagodit, ker učitlov je
mn in on vod pač to
svojo uro ane.

Učenci se morajo
prilagoditi zaposlenim

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A116

Ja to se mi zdi normalno,
da se prilagodimo.

Učenci se morajo
prilagoditi zaposlenim

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A117

Ja zato, ker majo itak
učitli tok velik otrok in
da bi se oni mogl sami
usakmu posebi prilagajat
bi najbrž blo dost
naporno. Pač ne moreš
vsem vseh učencev
zadovoljit ane.

Učenci se morajo
prilagoditi zaposlenim

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A118

Pol se mi zdi pa da učitl
se odloč kako bo učil in
potem pač drugi se
prilagodijo njegovmu
načinu učenja. Pač mi
smo že itak tok zahtevni.

Učenci se morajo
prilagoditi zaposlenim

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A119

Ne vem pač
pustijo…včasih popustijo
pa to.

Prizanesljivost

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A120

Pa kšni učitli so potem
tko, da se z nami hecajo
al pa kej ane.

Humor

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A121

Pač da niso tko kok smo
bedni al pa kej.

Všeč ji je, če jih učitelji
ne žalijo

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A122

Ja to je tut fajn.

Humor

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

A123

Ne vem pač nisem tok v
stiku z vsemi. Pač pr teh
nč druzga ne bi vedla
povedat.

Nima izkušenj s
svetovalno službo

Ni odnosa

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI
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A124

Pomoje, da se kuharjem
pa čistilkam ne bi šla
zaupat, ker tut nisem v
takem stiku z njimi ane.

Zaupa zaposlenim s
katerimi ima osebni stik

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

A125

Učitlom pa tut ne vem.
Pač če bi blo kej tazga bi
šla drgač pa ne.

Z učitelji bi delila le
težave glede učne snovi,
ne pa svojih osebnih
težav

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

A126

Ja. Kej bol osebnega ne
bi šla govort učitlom.
Pomoje da ne.

Z učitelji bi delile le
težave glede učne snovi,
ne pa svojih osebnih
težav

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

A127

Ja, bi pa šla.

Svetovalna služba

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

A128

pač ker se mi zdi, da so v
tem izurjeni in potem bi
znal svetovat ane. Pač da
so vešči v tem delu.

Svetovalna služba

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

A129

ja men se zdi da mi je ja.
Pač jst na šolo gledam
kokr na varno točko.

Šola je varna točka

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

A130

Nastopanje.

Nastopanje

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

A131

Pač k mamo te predstave
pa so izkušnje in pol se
vedno bl navadš kako
govorit pred drugimi pa
tut kako sodelovat v
družbi.

Nastopanje

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Nekak začneš počas
spoznavat kakšn si in
kako se obnašat v družbi
pa tut kako se obnašat v
družbi brez da se
osramotiš. Pač da znaš
odreagirat pa te stvari
ane, normalno. Men se
zdi da se takih stvari
naučiš v šoli.

Spoznavanje samega
sebe

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Noben. Pač družba. Sam
tko da prideš v šolo…
ker si med ljudmi si
avtomatično potegnjen v
ta krog da se naučiš kako
se obnašat. Samemu sebi
si prepuščen.

Pri učenju socialnih
veščin so učenci
prepuščeni sami sebi

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

A132

A133

So usposobljeni za
nudenje pomoči

Sodelovanje

O odnosih

Vedenje v družbi
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A134

Pač jst velikrat tut
recimo opazujem druge,
kako se drugi obnašajo in
potem na podlagi tega k
vidm kako so drugi tm
odreagiral al pa kako je
odreagirala družba okrog
njih…in pol se tut iz tega
velik spoznam.

O odnosih

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

A135

Drgač pa pol itak morem
use tut sama probat kako
odreagirat pa to. Pa kaj
se zgodi če to rečem al
pa če to rečem. Tko.

Pri učenju socialnih
veščin so učenci
prepuščeni sami sebi

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

A136

Men se zdi, da najbolj ta
del za socializacijo.

Socializacija

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

A137

Pa da se mogoče ne vem,
da se potem naučiš kako
se postaviš zase. Recimo
k pride delo v skupini pa
so kšne te razporeditve
kdo bo kok dobil pa to,
da se znaš tut postavt
zase. Čeprou eni ljudje se
znajo postavt zase, eni se
pa ne. Men se je recimo
ful težko, ker se mi zdi,
da s tem delam krivico
drugim ane, al pa da pač
preveč zahtevam pa to.
Ampak potem se mi zdi,
da pač iz tega se naučiš,
da se rabš večkrat
postavt zase in pol k se
se iz tega spet neki
nauičiš ane.

Postaviti se zase

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

A138

Mogoče, da bi te
spodbujal v to, da bi šou
v čim več teh dogodkov
pa to ane. pač te dogodki,
kar šola organizira ane.
Da se v čim več teh
stvari vključiš. Sam to je
tut odvisno od človeka
ane – enim bl paše da so
sami enim bolj ne.

Motivacija za
vključevanje na čim
večih šolskih dogodkih

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

A139

Ja, pa da te potem tut k
se že vključš, da te
potem ne obsojajo. Ker
če ti pol karkol težijo pa
te obsojajo pa si se že tko

Brez obsojanja

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Vedenje v družbi

Timsko delo

85

al tko izpostavu, da si
sploh pršu zraven ane in
pol te še obsojajo.
A140

Bolš bi blo če bi ti samo
povedal kaj lahko
popravš pa zravn tut v
čem si pa dobr pa kaj ti
gre. Ne pa da so tko,
mislm sej ne obsojajo
tko, da bi ti prou rekl da
si slb sam loh bi pa več
vložil vate, da bi to vzel
resno no.

Konstruktivne kritike

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

A141

Ja tko ja.

Zaposleni niso dobri
mentorji

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

A142

No sej velikrat pol tut
učenci ne vzamemo tega
resno ane. Pa se nam ne
da pol tok tega delalt, kar
smo se odločl da bomo
šli.

Zaposleni niso dobri
mentorji

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Ja, pač jst se povsod
počutm sprejeto.

Povsod

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

A144

Se mi zdi, da se moreš
prvo sam v seb sprejet
kakšn si in potem k ti
rata vseen da se obnašaš
pač tak kokr si ane, da te
potem pač da si rečeš
»lej tak sm in to bom
reku in tut če se ne bodo
smejal moji šali, tut če se
jim bo zdel čudn kako
govorim, pač tak sm
ane« in potem se mi zdi,
da se dost dobr počutš
ane. Ker te tut drugi
začnejo sprejemat tazga
kot si, da se tko obnašaš
pa to ane. Če pa vs čs
samo probaš vsem ustrešt
je pa mal teži, da bi se
počutu varno.

Če sprejmeš samega
sebe takšnega kot si se
povsod počutiš varno

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

A145

Ja v knjižnci je dost fajn.
Pač k bereš pa si loh
vzameš kerokol knjigo
hočeš brt pa *** tut vse
na šli pozna, pač od vseh
na šoli ve imena pa jih
potem pozdrav ane. Pa v

Knjižnica

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

A143

Zaposleni niso dobri
mentorji

Učenci izgubijo
motivacijo

Se počuti sprejeto

Tišina
Se ne rabiš z ničemer
ukvarjat
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knjižnici si tiho pa se ne
rabš z ničemer sploh
ukvarjat ane, samo pač
bereš. To se mi zdi fajn.
A146

Ja drugo se mi pa zdi, da
moreš najprej sam sebe
sprejet.

Če sprejmeš samega
sebe takšnega kot si se
povsod počutiš varno

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

A147

Ja sej jst sama sebe še ne
sprejemam čist, sam vem
da je to fora.

Če sprejmeš samega
sebe takšnega kot si se
povsod počutiš varno

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

A148

Ja v knjižnci je tko, da je
tišina pa *** lahko
vprašaš kero knjigo bi za
brt pa se mi zdi, da se
lahko tut tko v knjigah
dost najdeš pa ne vem v
knjižnici ne vem zakaj se
tm počutm sprejeto pač
samo se.

Knjižnica

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

A149

Men se zdi, da je
obvezna zato, da dobimo
neko osnovno izobrazbo.

Osnovna izobrazba

Znanje

POMEN SNOVNE ŠOLE

A150

Pač, da spoznamo stvari
o svetu.

Osnovna izobrazba

Znanje

POMEN SNOVNE ŠOLE

A151

Pa da si mal razvijemo
možganske celice pa to
ane.

Razvijanje možganskih
celic

Znanje

POMEN SNOVNE ŠOLE

A152

Da neki nrdimo na seb.

Delo na sebi

Socializacija

POMEN SNOVNE ŠOLE

A153

Najbrž da bi
eni…mogoče, možno da
bi bli bolj tko eni bi bli
tko še bl notr pa bi gledal
v telefone zdej k nam to
dopušča svet da skos
gledamo v telefone. Tko
da eni bi tko ful velik
časa zabil na napravah.

Povečana uporaba IKT
tehnologije

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN SNOVNE ŠOLE

A154

Ker zdej k smo v šoli in
tut mi je ful fajn da
hodmo v šlo ker smo s
tem nekak prisiljeni v
socialno življenje zato,
da se povežemo tut z
ljudmi, da mamo ta stik.

Stik z ljudmi

Socializacija

POMEN SNOVNE ŠOLE

A155

Eni bi se pol mogoče
začel več družt pa bi bli
pol več skupi zuni sam

Druženje z vrstniki

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN SNOVNE ŠOLE

Tišina

Manj gibanja zunaj
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dvomm, ker mamo zdej
tut velik telefonov.
A156

Pa tut svet ne bi bil tok
izobražen potem. Pol bi
najbrž tut vse počasnej
napredoval pa to.

Brez šole ne bi bilo
toliko znanja

Znanje

POMEN SNOVNE ŠOLE

A157

Ja da prvo sprejmem
sama sebe, to k sm že
rekla.

Da se v šoli dobro počuti
mora sprejet samo sebe

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (sam)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

A158

Ja po mojem tut to, da se
probaš s čim več ljudmi
povezat pa to ane, ker
pol maš več opore pa več
ljudi okrog sebe. Pa to ne
pomen, da si z njimi
osebne podatke deliš ane
ampak da si sam tko, da
si z vsemi v stiku, da jih
prideš vprašat kako so pa
to pa da greš lahko mirno
po hodniku pa poznaš
vse pa vsem rečeš živjo
pa to ane. To se mi zdi
dost fajn. Tko da vse
poznaš.

Pomembno, da se družiš

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupini)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

A159

Pol recimo men se zdi,
da loh dost tut s tem
vplivaš, da nisi tok pod
stresom, da nrdiš naloge
pa to. Da si pol k prideš
na uro bl sproščen, ker
veš da si delu doma ane.

Pri pouku si lahko
sproščen, če si doma
opravil vse šolske
obveznosti

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (sam)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

A160

Mmm, med odmori se
pogovarjamo. Kej
čvekamo.

Pogovor

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupini)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

A161

Pa večinoma glih to
pozdravljanje je med
odmori. Da greš pa kšnga
k še nisi vidu ta dan pa
ga pol pozdravš pa
vprašaš kako je pa te
stvari. To delamo med
odmori, k itak ni tok
časa.

Pozdravljanje

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupini)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

A162

Večinoma se to več
pogovarjamo pa to med
kosilom, po kosilu pa
mogoče tut med malco al
pa kej tazga sam med

Prehranjevanje in
pogovor

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupini)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV
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temi krajšimi odmori pa
nič da bi kej.

ODPRTO KODIRANJE INTERVJU B
OZNAKA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

B1

V šoli se počutm dobro,
dokler ne opazm, da
pride do kkšne krivice.

V šoli se počuti
dobro

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

B2

Slabo počutje, če so
učitelji krivični

Se prav k se
pogovarjam z učitli se
počutm odprto, dobr,
tut s prjatli.

Odprt pogovor z
zaposlenimi

K pa kkšna učitlca nrdi
kkšno krivico, pa ne
slabo oceno v bistvu res
krivico – takrt me pa
prevlada jeza pa
maščevanje.

Slabo počutje, če so
učitelji krivični

B4

Na primer zadnjič me
je obtožla, da sm v
gledališču kr neki.

B5

Slabo počutje
Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Zaposleni po
krivem obtožujejo
učence

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Ja.

Zaposleni po
krivem obtožujejo
učence

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

B6

Pa tut če sm pa se mi
ne zdi, da je tak velik
prekršek pa oni kr
jemljejo za sveto. K da
piše v bibliji, da to je
pa za v zapor pač. Ne
vem no.

Zaposleni se
rigorozno držijo
pravil in niso
sposobni
prilagajanja
okoliščinam

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

B7

Dobr je to, da se da
zment velik z učitli, če
si do njih prjazn.

Dogovor z
zaposlenimi možen
samo ob velikem
vložku učencev

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

B8

Če nisi prjazn do nji pa
je pač tko, da ti jebejo
mater.

Dogovor možen
samo ob velikem
vložku učencev

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

B9

Ja tko, ne upoštevajo te.
Če kdaj prosš, da bi
prestavu spraševanje, ti
ne prestavjo
spraševanje, čeprou za

Dogovor možen
samo ob velikem
vložku učencev

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

B3

Dobri odnosi z
vrstniki

Jeza
Maščevanje
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druge pa to nrdijo ane.
Pač žleht so do tebe.

Zamerljivost
zaposlenih
Pokroviteljstvo
zaposlenih
Zaposleni ustavrjajo
razlike med učenci

B10

Ja, v večini primerov
ja.

Zaposleni so žleht,
če se učenci ne
obnašajo kot bi oni
želeli

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

B11

Kul mi je.

V šoli se dobro
počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

B12

V večini veselje.

veselje

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

B13

Pol pa tko k sm reku,
dokler ne pride do
krivice pol pa pač jeza
pa maščevanje.

Krivični učitelji

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

B14

Ja.

Počuti se kot del
šole

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

B15

Ni me sram, da sm na
tej šoli.

Ne sramuje se svoje
šole

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

B16

Lahko se pohvalm, jst
pa hodm na OŠ
********.

Je ponosen na svojo
šolo

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

B17

Ja se mi zdi, da sm
spoštovan tuki.

Čuti da ga
spoštujejo

Je spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

B18

Ja zato, k usi misljo, da
al pa da ne poznajo te
šole al pa misljo, da je
za seljake nekje dol na
vasi ane in pol jst rečm
ne ni!

Ne sramuje se svoje
šole

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

Pa ne vem zato, k sm
že 9 let na tej šoli.
Poznam usak kotiček te
šole in tko – drug dom
ane.

V šoli preživi veliko
časa

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

B20

Pa tko k pridem in so
prjatli kle

Občutek pripadnosti
zaradi prijateljev

Občutek povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

B21

in vedno lahko pridem
v šolo, noben mi ne bo
reku pejt vn. Razn, če
sm poredn.

Dostponost in
odprtost šole

Občutek skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

B19

Jeza
Maščevanje

Je ponosen na svojo
šolo

Šolo dobro pozna

Ni občutka skupnosti
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Pogojevanje
dostopnosti in
odprtosti šole
B22

Ma ne vem, tko no pač
pridem v šolo in vidm
moje fante kako sedijo
na kavču v avli in sm
vedno tko »kje ste
pedri« hahah. Osebe
pač k so kle.

Občutek pripadnosti
zaradi prijateljev

Občutek povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

B23

Tut kkšn kuhar.

Zaradi kuharjev

Občutek skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

B24

Pr pouku mislm da ja.

Pri pouku

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

B25

B26

B27

B28

Pr kkšnih teh skupnih
projektih pa niti ne. Pr
uni pedagoginji recimo,
zanjo se mi zdi, da je
zadnja stvar, da bi koga
od ns poslušala pač.

Obšolske dejavnosti
izven pouka

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE

Ma ne vem recimo ta
šolski ples zdej v petek
al pa tko. Se mi zdi, da
se ji tko ne da nč
pamtnga nrdit pač joooj
ne vem kako bi to
reku…

Obšolske dejavnosti
izven pouka

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE

Kle na šoli ane, ne
morem kr jst pridt do
ravntlce in rečt »men
pa ni ušeč, da so te
slike tm obešene a jih
lahko na drugo stran
prestavte?«

Učenec nima
pravice izraziti
svojega mnenja ali
predlagati
sprememb

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE

Ja ne vem…loh bi reku
sam a mislš, da bi jih
prestavla? Jst mislm, da
jih ne bi.

Učenec nima
pravice izraziti
svojega mnenja ali
predlagati
sprememb

Občutek ne
upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE

RASTI UČENCEV

RASTI UČENCEV

Šolski ples

RASTI UČENCEV

RASTI UČENCEV

Če bi izrazil svoje
potrebe ne bi bil
upoštevan
B29

Ampak recimo učitl za
slovo ***** on je pa
tak zlo fajn z njim se
lahko marsikej
kompromiziraš, tko da
se zment stvari.

Dogovarjanje in
kompromisi z
zaposlenimi

RASTI UČENCEV
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B30

B31

B32

Ja ja take stvari. Tam
ne čutm tega.

Obšolske dejavnosti
izven pouka

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE

K tam nas je vedno več
recimo ene deset in
vsak neki prbije in pol
se men ne da ukvarjat s
tem, da bi se trudu tm
neki, da se bo tut mene
slišal, če pol ni nč od
tega.

Obšolske dejavnosti
izven pouka

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE

Ja ne vem. V bistvu po
navad pol kr ta
pedagoginja določ kako
bo.

Obšolske dejavnosti
izven pouka

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE

Nima možnosti
razvijat svoji
močnih področji v
šoli

Ne more razvijati
svojih močnih področji

MOŽNOST OSEBNE

V bistvu se mi zdi, da
je samo use usmerjen v
stvari, k država hoče,
da mi znamo ne pa na
to kar je men ušeč.

Prisiljeni v to kar
hoče država, ne tisto
kar je všeč učencem

Ne more razvijati
svojih močnih področji

MOŽNOST OSEBNE

Za to pa so pol tut
srednje šole zato, da ti
zbereš to, kar je tep
ušeč pa faksi da greš
pol naprej.

S srednjo šolo lahko
izbereš kar je všeč
tebi

Ne more razvijati
svojih močnih področji

MOŽNOST OSEBNE

Ja ziher bi mogu
bit…no to je zame,
vem da ni vsem ušeč
ampak jst bi kkšn
tehnični krožek rad
vidu.

Tehnični krožek

Predlogi za razširitev
možnosti

MOŽNOST OSEBNE

Ma biu je tist nek
lesarski pa obdelava
kovin pa neki sam to je
blo krneki.

Obstoječi krožki za
učece niso zanimivi

Predlogi za razširitev
možnosti

MOŽNOST OSEBNE

Loh bi bli te tehnični
krožki pa da bi nrdil
kkšno ekskurzijo pol bi
blo ful dobr. Da bi šli v
Nemčijo – okej to je
pol kr drago ampak…
Al pa na kkšn faks

Tehnični krožek

Predlogi za razširitev
možnosti

MOŽNOST OSEBNE

RASTI UČENCEV

RASTI UČENCEV

Treba si je izboriti,
glas v množici

RASTI UČENCEV

Treba si je izboriti,
glas v množici
Na koncu obvelja
beseda zaposlenega

B33

B34

B35

B36

B37

B38

Mmmm ne.

RASTI UČENCEV

RASTI UČENCEV

RASTI UČENCEV

RASTI UČENCEV

RASTI UČENCEV

RASTI UČENCEV

Ekskurzije

Obiski fakultet
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pogledat al pa kkšn tak
dogodek. Tko kej tazga
da mal spoznamo to.
B39

Po moje ne.

Njegove potrebe
niso pomembne

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

B40

To se je vidl s to
malco…včasih smo
mel tist, k smo povedal
predsedniku razreda kaj
nas mot v jedilnci pa
hrani in je vedno isto
vse ostal, nč se ni
spremenil.

Izražene želje ali
potrebe učencev
niso upoštevane

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

B41

Tko da glede tega jst
mislm da to počnejo
samo zato, da majo na
papirju pol pa nč zares
ne spremenijo.

Navidezen občutek
možnosti vplivanja
(manipulacija)

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

B42

Ns res ne upoštevajo.

Izražene želje ali
potrebe učencev
niso upoštevane

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

B43

Ja okej recimo zdej jst
k grem zdej v Brazilijo
ane se lahko zmenm z
razrednikom, da bom
prej uprašan ane pa
take stvari se on pol
zmen z učitlcami ane,
to se da

Dogovori z
zaposlenimi glede
šolskih obveznosti

Ima vpliv na dogajanje
v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

B44

ampak glede
materialnih stvari pa
res ne.

Izražene želje ali
potrebe učencev
niso upoštevane

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

B45

Ne vem, da bi jst reku,
da dejmo fontano
postavt sred avle. Haha.
Sej to pretiravam
ampak tko…Pač zihr
nas ne upoštevajo, če
hočmo kaj takega
spremenit.

Izražene želje ali
potrebe učencev
niso upoštevane

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

B46

V bistvu mi zlo hitr
mine glede na to, da je
6 ur ane.

Dejansko stanje si
prikroji na način, ki
je zanj vzdržen

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

B47

Če bi jst bil 6 ur doma
pa gledu v luft bi se mi
zdel, da to traja tri
tedne. Kle pa pač
delam tistih 45 minut al

Dejansko stanje si
prikroji na način, ki
je zanj vzdržen

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

Malica
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pa se še mal hecamo
umes ane.
B48

Pač unih 45 minut sm
skoncentriran ane in mi
velik hitrej mine kokr,
če bi recimo, če bi bla
ena šolska ura dolga
uro pa pol bi se mi zlo
dl vlekl kokr tko k je
dvakrat po 45 minut.

Dejansko stanje si
prikroji na način, ki
je zanj vzdržen

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

B49

Zato mi hitr mine pa mi
ni problem, ker vem da
pol k pridm domov, da
pač lahko delam kar
hočem, ne rabm skrbet.

Dejansko stanje si
prikroji na način, ki
je zanj vzdržen

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

B50

Pa tko aveš jst žvim v
takmu smislu, da pač
evo dons je pondelk
grem dons v šolo, jutr
je tork mamo športno
tri ure ni nč pol je
sreda, pol je pa četrtek
pa petek, ja pol je pa že
vikend. In to tok hitr
mine use skp, da je
okej.

Dejansko stanje si
prikroji na način, ki
je zanj vzdržen

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

B51

Zdijo se mi smiselna
ampak tut una k so
nesmiselna to učitli
dojamejo in jih pol
tolerirajo v večini.

Če pravilo ni
smiselno zaposleni
tolerirajo njegovo
kršitev

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

B52

Na primer, v šolskih
pravilih piše, da se mi
ne smemo smejat med
poukom ampak, če pa
kdo kej smešnega pove,
se še vedno smejemo in
učitl ne bo zarad tega
vsem dal podpise za
domov al pa karkol.

Med poukom ni
dovoljeno smejanje

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

B53

Ma ja. Sej je pouk
ampak to, da se kdaj pa
kdaj zasmeješ se mi pa
ne zdi nč tazga.

Med poukom ni
dovoljeno smejanje

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

B54

Ostala se mi zdijo
smiselna.

Pravila so smiselna

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

B55

A to bi jst mogu vedet?
Ne vem vrjetn

Ne ve kdo postavlja
pravila

Kdo postavlja šolska
pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

Če pravilo ni
smiselno zaposleni
tolerirajo njegovo
kršitev
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ministrstvo za šolstvo
ane? Al pa ravnateljica?

Ministrstvo za
šolstvo
Ravnateljica

B56

Ne.

Učenci nimajo
vpliva na šolska
pravila

Vpliv učencev na
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

B57

No vrjetn, če bi naredu
protestiranje al pa
peticijo al pa neki bi
pol mogoče se dal kej
malga spremenit.

Morebiten vpliv, če
bi protestirali ali
napisali peticijo

Vpliv učencev na
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

B58

Sam to, da bi pa pač
lahko med poukom
uporablal telefone pa
dvomim, da bi šlo skoz
ane.

Učenci nimajo
vpliva na šolska
pravila

Vpliv učencev na
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

B59

Mislm oni pač na
začetku leta povejo, če
kkšno novo pravilo
pride ane. Od ns
pričakujejo, da že vemo
ostala pravila. In to je
to.

O šolskih pravilih se
ne pogovarjajo z
zaposlenimi

Vpliv učencev na
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

B60

Ha, dobri so.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

B61

Razumem se s kuharji,
razumem se s hišniki,
razumem se z večino
učtlc in učitlov – maš
pol kkšno izjemo npr.
**** pa kšna ****.

S hišniki

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

B62

Ampak ja drgač sm
zadovoln s temi odnosi.
Loh bi blo slabš pizda.

Lahko bi bilo slabše

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

B63

Ja.

Pomebno je, da si v
dobrih odnosih

Odnosi z zaposlenimi
so pomembni

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

B64

Pa tko se mi zdi, da če
ne bi mel dobrga
odnosa z učitlco, da bi
se usako uro kregu z
njo pol ne bi naredu
razreda pač.

Se vsako uro kregaš

Odnosi z zaposlenimi
so pomembni

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

Sam če si nesramn ti
one ne bodo šenkale
ane. Če si pa ti prjazn
pa znaš isto, ti da ona

Bolj se prilagodiš
učitelju boljše so
tvoje ocene

Odnosi z zaposlenimi
so pomembni

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

B65

S kuharji
Večina učiteljev

Ne narediš razreda
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lahko eno oceno več
ane.
B66

Pač, da si spoštljiv. Da
jo vikaš pa tko da se
vljudno obnašaš, sej
veš kaj to pomen no…

Če hočeš imeti
dober odnos z
zaposlenim si
prijazen, spoštljiv,
vikaš, si vljuden

Odnosi z zaposlenimi
so pomembni

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

B67

Pogrešam nč.

Nič ne pogreša

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

B68

Mi je pa všeč, k kdaj
vidm da ma kšna
učitlca un nek čust
starša. Recimo **** pr
njej vidš človeka v njej.

Starševski čut

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

Recmo **** ane jst si
zanjo nikol v lajfu ne
predstavljam, da je ona
babica ane. Z unim
čikov v ustih vsa bsna.
Ne vem ne
predstavljam si je.

Ni človečnosti

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

B70

Mi je pa ušeč to no, da
vidm človeka v učitlu.

Človečnost,
Sočutnost

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

B71

Hmm. Ja uni k ne
grozijo ane, tut oni so
prjazni pač učitli. Pač
to kar sm reku, da vidš
človeka v njemu. To je
to.

Ne grozijo

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

B72

Ne.

zaposleni mu niso v
oporo

V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

B73

Mislm, jst se na njih ne
obrnem.

Opore in pomoči ne
išče pri učiteljih

V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

B74

Če jst rabm pomoč…
Dobr ti pa **** vedno
pomagata ane sam
pač…Sam, če rabm
pomoč se vedno
obrnem na kkšno
prjatlco al pa prjatla
ane, pa se pol z njim
pogovorim ane. Ne
bom pršu do M*** al
pa do S*** pa reku
»joooj, jst mam pa
probleme, a mi
pomagate?«.

Če potrebuje pomoč
jo vedno dobi
psihologinja

B69

Človečnost,
Sočutnost

Agresivnost

Človečnost,
Sočutnost

Pomoč in oporo išče
pri prijateljih

OPORA V ŠOLI
V šoli dobi oporo

V šoli ne dobi opore

Opore in pomoči ne
išče pri učiteljih
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B75

Zato k pač S*** z njim
se razumemo pa ga
spoštujem sam se mi ne
zdi on tak člouk, da
bi…mislm sej
vrjamem, da bi mi loh
pomagu sam ne počutm
se tko, da bi mu zaupu
kej o seb

Učitelje spoštuje
vendar jim ne zaupa

V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

B76

Pa lahko jim zaupam
ampak jim rajš ne.
Komu drugmu prej
zaupam.

Opore in pomoči ne
išče pri učiteljih

V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

B77

Ja k jih dl časa poznam,
dl časa sm z njimi
preživel pač.

Drugim ljudem
izven šole zaupa,
ker jih dalj časa
pozna, je več v stiku
z njimi

V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

B78

Pa ni mi tko no, da bi
učitlu zaupu svoje
težave.

Učitelju ne bi
zaupal svojih težav

V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

B79

Zgodil se ne bi nč pa
najbrž se tut pol v
prihodnosti ne bi čudn
počutu sam v unem
trenutku bi pa res rajš
šou do koga druzga.

Opore in pomoči ne
išče pri učiteljih

V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

B80

Je pa recimo svetovalna
služba zakon!

svetovalna služba

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

B81

Razn *** *** - ona nč
ni u lajfu nrdila.

Socialna delavka

V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

Mislm pač **** pa ti
ane. Vaju poznam in
vama zaupam in vem,
da ne bosta nč naprej
govorile.

Psihologinja

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

Pa **** z njo se nisem
nikol usedu pa se
pogovarju al pa da bi
mi ona kej pomagala.
Rajš sm dol pridem k
vama.

Socialna delavka

V šoli ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

Bombone haha pa kavč.
Hahaha. Ne sej ne. Pač
tko prijateljstvo.
Počutm se k da sm s
kkšnim od svojih

Bonboni

B82

B83

B84

Nikoli nič ne naredi

Vzpostavljen odnos
Zaupanje

V šoli dobi oporo
Psihologinja
V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

Prijateljstvo
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frendov tko. Počutm se
svobodnega.
B85

Občutek svobode

Matematka recimo, to
kar se učimo je v 70%
al pa ne vem no
mogoče mal čudna
številka ampak večina
stvarki k se se jih
učimo so zato, da
trenirajo tvoje
možgane.

Matematika

Neuporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

B86

Nekatere stvari so tut
uporabne, recimo ta
ploščina pa te trikotniki
no to se mi zdi, da je še
kr uporabn.

Geometrija

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

B87

Recmo to x plus x plus
2x to se mi zdi pa mal
tko, da sam možgane
treniraš.

Matematika

Neuporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

B88

Pol se mi recmo kemija
zdi uporabna ampak ne
zato, kar bi jst uporablu
pa za to kar bi jst delu v
življenju. Se mi zdi, da
jst tega ne bi rabu.

Kemija

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

B89

…da če bi lahko izbiru
predmete ane – se prav
kam bi jst šou naprej in
da bi pol prilagodil
program.

Učenci bi sami
izbirali predmete
glede na svoje
interese

Predlogi za razširitev
možnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

B90

Ampak se mi zdi, da bi
to pol začel izkoriščat
ane in pol bi kkšni, k pa
ne bi vedl kaj hočjo pa
bi si sam likovno zbral
pa športno pa take
stvari.

Izkoriščanje

Predlogi za razširitev
možnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

B91

Slovenščina pač to
mormo met ker je
materni jezik in ga pač
morš znt.

Slovenščina

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

B92

Angleščina se mi zdi
zlo uporabna ampak se
mi zdi da preveč
delamo na takih
stvareh, k ji v pogovoru
ne uporabljamo pa te

Angleščino se učijo
na napačen način

Neuporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Samo za trening
možganov

Samo za trening
možganov

Brez učenja pravil
na pamet
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present simple pa
present continious spet
delajo na naših
možganih ne na tem, da
se bomo znal
pogovarjat, če bomo šli
v tujino. Tega se pač z
izkušnjami naučiš, ko
nekam greš pa se
pogovarjaš.

Govorjenje in
izkušnje

B93

Mogoče discipline
ampak mal samo.

Disciplina

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

B94

Ja da se ne obnašam k
žival ane, mislm še
vedno se je treba hecat
ane ampak tko da
nisem k kura brez
glave. Da ne tečem po
hodniku, tko k pol ne
bom teku po mestu.
Take malenkosti ane.

Disciplina

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

B95

V bistvu nč.

Nič

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

B96

Če jst kej hočem
doživet pol grem to
narest al se pa z mami
zmenm pa gremo skp
ane.

Znanja ki si jih želi
niso dosegljiva v
šoli

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

B97

Ne moreš usega s šolo
nrdit ane.

Znanja ki si jih želi
niso dosegljiva v
šoli

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

B98

Hmmm mogoče edin
tko kej bl uporbnga
recimo kkšno kuhanje
pa tko take osnovne
stvari, da pol k se
odseliš od doma, da
nisi največji hlod pa
sam bulš tja v un
hladilnik pa ne veš kaj
bi sam s sabo.

Kuhanje

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

B99

Ja kle pr ****

Pri psihologinji

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

B100

Pa med odmori na
hodnikih. Tm mi noben
nč ne more.

med odmori

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

Da nisi kot žival,
nepremišljen,
nekulturen

Kako skrbeti sam
zase

na hodniku
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B101

Ja ne vem loh delam
skor kar hočem na
honiku pa mi ne bo
pršla učitlca morit kao
bl potih govor al pa kej.
No edin *** bi pršla.
Al pa tko da se ne bi
smeu smejat al pa kej.

Ko lahko dela kar
želi

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

B102

Ampak sej jst sm v
resnici skos tko bl
odprt. Nism tko, da bi
kontroliru svoje
vedenje za kkšno
učitlco. Jst se bom
obnašu tko kot se
obnašam. Mislm ne tko
kokr se doma obnašam,
ker so še vedno neke
meje. Ampak sm to kar
sm.

Je, kar je. Ne
prilagaja svojega
vedenja

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

B103

Ne niti ne.

Ne trpi posledic
zarad odločitve, da
je to kar je in se
tako tudi obnaša

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

B104

Zarad tega, da nismo
pol vsi Slovenci eni
kmetavzrji.

da nisi primitiven

Znanje

POMEN OSNOVNE ŠOLE

B105

Da mamo neko splošno
znanje.

Splošno znanje

Znanje

POMEN OSNOVNE ŠOLE

B106

Jst bi dal še srednjo
šolo obvezno pač
ampak ne gimnazijo
ampak srednjo šolo.
Ker na srednji šoli se
naučiš kej pamtnga
recmo saj oblikovna tm
se naučiš neko veščino
k jo lahko uprabljaš kt
službo al pa kot hobi. Z
gimnazijo pa, sej je
sam greš pol loh sam
na faks.

Obvezna tudi
srednja šola, da ima
vsak neko veščino

Znanje

POMEN OSNOVNE ŠOLE

B107

Osnovna šola je pa
obvezna zato, da
dobimo neko
predznanje za na
fakultete al pa srednje
šole.

Predznanje za
nadaljnjo izobrazbo

Znanje

POMEN OSNOVNE ŠOLE

B108

Da mal prsiljo otroke,
da se učijo, da mal

Prisila v
uporabljanje

Delavne navade

POMEN OSNOVNE ŠOLE

Ko se lahko smeje
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izkoristjo ta svoj
mozak, da vidjo na
kermu nivoju so.

možganov/razmišlja
nje

B109

Čeprou jst ne
verjamem, da to kar se
v šoli učijo pa
ocenjujejo da pove
level pameti, kok je
kdo pamtn ane ampak
pove lenobo, kok si len
al pa kok se ti da učit.

Šola ne ocenjuje
znanja ampak
delavnost

Delavne navade

POMEN OSNOVNE ŠOLE

B110

Droge hahaha.

Droge

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE ŠOLE

B111

Mal preveč bi žural.

Zabava

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE ŠOLE

B112

Pol bi bli res k eni
divjaki, tekl bi gor dol
zajebaval bi stare
babice, tko no.

Nevzgojenost

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE ŠOLE

B113

Pol bi se tepl velik pa
tko, bli bi k v kkšni
Kolumbiji gengstrji
haha.

Nasilje

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE ŠOLE

B114

Pridem sm k ****.

Obišče psihologinjo

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (sam)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

B115

Hecam se, mam se fajn
s prjatli.

Hecanje

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

B116

Med odmori se
hecamo, kdaj tut med
poukom tut to je treba.

Hecanje

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

B117

Delamo lumparije
ampak ne na način da
bi škodoval šolskemu
objektu ali zaposlenim.

Kršenje pravil, ki
nikomur ne škodi

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

B118

Ma ne večinoma tko
drug drugmu nagajamo,
pa te pranki pa tko, da
se pol loh usi skp
režimo, radi se mamo.

Hecanje

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

Aja! Pa v jedilnici mi je
dobr. Tm mi loh samo
B**** teži. Tko k se tja
usedem je tko »zdej me

Prehranjevanje in
pogovor

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

B119

Preverjanje česa si
zmožen

Kriminal

Imajo se radi

101

pa puste, jst bom jedu
in se bom umes
zajebavu in to je to«.
Redko pride kkšna
učitlca resimo M*** pa
mi uturi kkšn učni list
pa mi unič filing…

ODPRTO KODIRANJE INTERVJU C
OZN
AKA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

C1

Ja v bistvu v šoli je men
osebno zlo fajn

V šoli se dobro
počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

C2

pač normalno, da mi ni neki
top da sm pr pouku in
sedim v klopi ane, ampak
še vedno usaj neki se
naučim ane

Pri pouku ni
zabavno

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Se kaj naučiš

Dobro počutje

C3

Pač dobr je k maš prjatle
kle v šoli ane.

prijatelji

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

C4

Fizika

Fizika

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

C5

Ne maram fizike!

Fizika

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

C6

Drgač mi je pa v redu use.

V šoli je vse dobro

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

C7

Večino časa sem tko pač
veseu pa tko zadovoln da
sm pač kle.

Veselje

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Sam pač včasih je mal bed,
sej pač to je normalno, če se
ne vem….če pač nisi glih s
kkšnimi ljudmi v najboljših
odnosih al pa če pišeš test
pa ne znaš al pa kej tazga.

Če s kom nisi v
dobrem odnosu

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Ja pomoje, da te tamlajši
niso glih zlo spoštljivi do
ns. No sej men je dost
useen ane, sam pol maš pa
kkšnga mojga sošolca, k bi
se stepu s temi tamalimi, če
bi mu kej rekl.

Mlajši učenci niso
spoštljivi do
starejših

Ni spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

C8

C9

Zadovoljstvo

Če pišeš test in ne
znaš snovi
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C10

Pa pač učitli pa usi te
delavci na šoli ane pomoje
majo dost spoštljiv odnos
do učencov ane pač tut do
mene in kle nimam nekih
težav.

Zaposleni spoštujejo
učence

Je spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

C11

Ja.

Počuti se kot del
šole

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

C12

Čaki, da premislm…..Pač k
kam grem pa me kdo vpraša
iz kere šole sem pol s
ponosom povem, da sem iz
te šole.

Je ponosen na svojo
šolo

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

C13

Pa k mamo kkšne tekme v
športu pa to, sej jst ne
tekmujem ane sam k moji
sošolci zmagujejo sem
vesel, da zmagujejo.

Zmage na športnih
tekmovanjih

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

C14

Večinoma ja,
mislm….tko…če gledamo z
vidika učitlov je to tko dost
dobr, mislm da me dost
upoštevajo, če mam kkšne
predloge al pa kej…

Zaposleni
upoštevajo učence

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

C15

čaki zdej se morem neki
spomnt…[dolga
tišina]…okej….v
resnici…ne upoštevajo
mojih predlogov hahah.

Zaposleni ne
upoštevajo učencev

Občutek neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

C16

Ampak najbrž, da bi me
upošteval, če bi kej
predlagu.

Zaposleni bi ga
upoštevali, če bi kaj
predlagal

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

C17

Kar se pa tiče sošolcev pa
tega, jst nisem glih nek
glavni kle na šoli al kako bi
temu reku, da bi pač ostali
mene tok upošteval, pa sej
tut me če mam kkšne dobre
ideje sam pač nisem pa tko
ane glavna zvezda al kaj…

Upoštevan s strani
vrstnikov

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

C18

Ja, ja to pa ja.

Občutek opaženosti

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

C19

Pomoje, da. Mislm da.

Občutek, da lahko v
šoli razvija svoja
močna področja

V šoli lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

C20

Pa najbrž da pr pouku, ne
vem.

Pri pouku

V šoli lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

ODNOS Z ZAPOSLENIMI
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C21

Ima vpliva na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV V

Učenci nimajo
možnosti odločanja

Nima vpliva na dogajanje
v šoli

VPLIV UČENCEV V

Tut nisem mel potrebe po
tem, da bi jst kej spremenil
al pa kej tazga.

Ni potrebe po tem
da bi se kaj
spremenilo

Nima vpliva na dogajanje
v šoli

VPLIV UČENCEV V

Nikol me ni še noben
vprašu »a bi ti kej
spremenil?« al pa kej tazga
in nikol nisem izrazu svojga
mnenja, ker mi je itak kul
kle, tko da.

Učenci nimajo
možnosti izraziti
svojih potreb

Nima vpliva na dogajanje
v šoli

VPLIV UČENCEV V

C25

Uh sej jih ne vem na pamet.
A maš mogoče kle kkšno
uno publikacijo al kako se
temu reče? K so notr
pravila napisana?

Ne pozna vseh
šolskih pravil

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

C26

Okej, vem da je pravilo, da
moreš met copate. Jst jih
nikol nimam, ker jih vedno
zgubim takoj k si jih
prenesem v šolo, tko vedno,
en teden mine pa jih že
nimam več.

Nošenje copat

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Ja men se zdi smiselno
pravilo sam….men je mal
bedno samo to da ti, k ceu
dan hodš po šoli s copati
ane, in pol so pač umazani
in pol jih daš v torbo al pa
neki ane…jst bi rajš vidu,
da bi jih tuki nekje v šoli
pustu ane pa jih pol nasledn
dan spet uzamem… da bi
mel neko tako zbirno mesto
za copate. Sej učasih sm jih
pušču v omarci ampak jih

Nošenje copat

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

C22

C23

C24

C27

Okej na primer k se menmo
za zaključni izlet al pa kej
tazga. Takrat se od usazga
mnenje upošteva pa želje.
Pač če se kot razred kej
skupi odločamo je usak
posameznik upoštevan.

Zaključni izleti

Pač kar se pa tiče tko šole
kot nasploh nikol nisem
mel priložnosti o čem
odločat.

ŠOLI

Razredne aktivnosti

ŠOLI

ŠOLI

ŠOLI

Ni potrebe po tem
da bi se kaj
spremenilo

Jih vedno izgubi

Umazane copate
mora pospraviti v
torbo

Če jih pusti v
omarici jih naslednji
dan ni več
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pol nasledn dan ni blo več
tm ane.

Zbirno mesto za
shranjevanje copat v
šoli
Predlogi za šolska pravila

C28

C29

Ja pač to za neuporabo
telefonov. To se mi zdi ful
smiselno še posebi pač med
poukom ane. Zrad tega ker,
ti se moreš koncentrirat na
pouk ne pa neki kar maš tm
notr na telefonu.

Prepovedana
uporaba telefonov
med poukom

Pač med odmori, pač jih
itak uporablamo ane,
čeprou je pravilo, da jih ne
bi smel ane ampak pač pol
takoj k te vid kkšna učitlca
ti ga uzame in pač ne vem
sej je odmor ane – loh bi
šou pa vn pa bi zuni to
počel ane…ne vem no…

Prepovedana
uporaba telefonov
med odmori

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Kdo postavlja šolska
pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

Namen šolskih pravil

ŠOLSKA PRAVILA

Koncentracija

Učenci pravila ne
upoštevajo

Zaposleni zaplenijo
telefone
C30

C31

C32

ja ker tut med odmori ni
dobr, da o tem mislš ker pol
če ti na primer neki ful
dobrga delaš na telefonu,
kar je tep ful dobr pol boš
meu to v mislih še naprej
pol celo nasledno uro pa še
nasledno uro in pač se ne
boš skoncentriru na pouka
ampak na to ane. Al pa
nevem če kkšno igrco in pol
sam čakaš celo uro, da boš
spet lahko igoru al pa kej
tazga.

Prepovedana
uporaba telefonov
med odmori

Ja pomoje svoja pravila že
ministrstvo določ, če ma pa
šola kkšne posebne ideje pa
predloge pol pač ta vrh šole
pa ravnateljica pa te vsi pač
k majo besedo pr temu. Ne
vem verjetno se posvetujejo
tut v tem učiteljskem zboru
pa to, o teh pravilih.

Ministrstvo za
šolstvo

Ja pač en neki opaz, da ni v
redu in pol v zvezi s tem
postav neko pravilo da bi
preprečlo, da bi se to
dogajal kar ni v redu.

Opazi se neprimerno
vedenje in uvede
pravilo zato, da se
ga prepreči

Vpliva na
koncentracijo tudi
med poukom

Ravnateljica
Učiteljski zbor
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C33

Ja če mi ne bi bli na
telefonih med odmori pa
poukom pol vrjetn ne bi blo
pravila ane – za nas so
pravila narjena ane.

Njihovo neustrezno
vedenje povzroči
prepovedi

Vpliv učencev na šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Ja pač če mi delamo neki
kar ni gud, kar ni kul bodo
pač nrdil pravilo proti temu
ane, mislm ne vem če to
glih točno tko deluje
ane…ampak vrjetn bi tko
blo ane.

Njihovo neustrezno
vedenje povzroči
prepovedi

Vpliv učencev na šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

C35

Po moje ni noben od ns
pomislu nikol na to, da bi kr
šli do ravnatlce »okej zdej
pa hočmo to pravilo met na
šoli« al pa kej tazga.

Ne razmišljajo o
svojem vplivu na
šolska pravila

Vpliv učencev na šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

C36

Ne nikol.

Ne razmišljajo o
svojem vplivu na
šolska pravila

Vpliv učencev na šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

C37

Pač na sploh so tko dobri.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

C38

Nimam tok izkušenj s
svetovalno službo.

Nima izkušenj s
svetovalno službo

Ni odnosa

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

C39

Pač z učitli mam dobre
odnose.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

C40

S svetovalno službo pač
nimam izkušenj, ker nikol
ne grem do *** **** al pa
kej ane.

Nima izkušenj s
svetovalno službo

Ni odnosa

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

C41

Pač jst sm nikol ne pridem
tko, da bi pač blo kej
narobe pa bi rabu pomoč.
Pač jst pridem, ker je tuki
kul.

Druženje z
zaposlenimi, izven
okvirjev šolskih
nalog ali težav

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

C42

No ja drgač pa mislm, da
mam dobre odnose kle z
zaposlenimi v šoli.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

C43

Ja itak!

Pomebno je, da si v
dobrih odnosih

Odnosi z zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

C44

Ker če maš ti do enga učitla
slab odnos al pa…no na
sploh so slabi odnosi slabi,
ker ti pogršajo dan ane.

Zaradi slabih
odnosov se slabo
počutiš

Odnosi z zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

C34

(posreden vpliv)

(posreden vpliv)
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C45

C46

C47

C48

Pač če te kkšn učitl res ne
mara, pa te ma na piki pol
res ni dobr k pač pol loh to
tut vpliva na tvoje ocene
ane.

Učitelj te ima na
piki

Men se zdi, da kle majo
vedno čas zate. Men se še
nikol ni zgodil, da bi mi
kdo reku »pejt stran« al pa
kej tazga.

Si vzamejo čas zate

pa ne vem no všeč mi je, da
mamo usaj nek profesionaln
pristop ane, vsaj pač te
učitli pa to. Da ni vse samo
neka zajebancija ane.
Mislm da vsaj neki odneseš
od ure ane, da se neki
naučiš.

Profesionalnost

Pa pohvalu bi tut unga
tanovga kuharaja. Ja, on je
ful prjazn.

S kuharji

Odnosi z zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Imaš slabše ocene

So na voljo

Predajanje znanja

Prijaznost
C49

To pomen, da k prideš po
še…pa sej jst nimam tok s
tem izkušn ane ampak
***** k je itak velik pa
velik je gre po še in njemu,
da vedno še in mu da ful
velik, ker pač **** velik
poje ane…in sta že ful
dobra prjatla, tko se lepo
pozdravta pa vse. Pa vedno
se smeje pa tko.

Dobijo repete

C50

Ja.

Šola mu je v oporo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

C51

Pač po moje, da če bi mi
kej tazga zgodil, al pa tut če
se mi ne bi kej zlo hudga al
pa krakoli. Če bi mel kkšno
tako stvar, da bi rabu koga,
da bi mu povedu al pa se
pač pogovoril o tej stvari bi
ziher šou do kkšne
svetovalne službe, al pa tut
do razrednika al pa do
kšnga učitla. Tko da se mi
zdi da pač ja.

Če potrebuje pomoč
jo vedno dobi

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

Pač sej sm tut že vidu kako
so to za kkšne moje sošolce
nrdil.

Opazil, da sošolci
dobijo pomoč če jo
potrebujejo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

C52

Prijateljstvo

Smeh

Razrednik
Svetovalna služba
Učitelj
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C53

Nš razrednik **** vedno
pomaga.

Razrednik vedno
pomaga

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

C54

Pa svetovalna služba tut –
sej zato je kle ane.

Svetovalana služba

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

C55

Kako dobit prjatle, pa kok
je dobr, da maš prjatle.

O prijateljstvu

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

C56

Pol nasploh tko kako se
obnašat do folka v odnosih
pa tem ane, da nisi glih neki
tko, da prideš v neko
družbo pa si tm kr en.

O odnosih

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

C57

Potem smo se velik na teh
tvojih uricah al delavnicah
al to k maš ti, pač tm se
velik nauču. Tko iz izkušenj
drugih o življenju pa tko
ane. Pa o drogah.

TropTNT delavnice

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Življenjske izkušnje

Droge
C58

Hmmm…pač ne vem po
moje so te stvari za
življenje ane najbl uporabne
in jst sm se tega kle velik
nauču pa pač tut ne vem no
če je še kej tazga kar bi
prou jst tko hotu…mislm,
da ne.

Nič

Znanja, ki jih še
potrebujejo

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

C59

Hmmm….moja skupina,
tko k mamo za matematko
pa slovenščino pa
angleščino, se mi zdi pač
tko ful fajn, ker mam tm ful
novih prjatlov, pač nekak
smo ful povezani.

Heterogena učna
skupina

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

Družba vrstnikov

Tam, kjer so
prijatelji

C60

Pol tuki pr ****

Pri psihologinji

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

C61

pa na unih uricah pr tep, k
smo tko sproščeni pa to.
Pač tko maš filing, da pač –
fajn ti je da si kle, drugi te
poslušajo, učiš se od drugih

Delavnice TropTNT

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

Sproščenost
Si slišan
Vzajemno učenje
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C62

Ja ziher je obvezna, ker pač
v sodobnem svetu, če nimaš
niti osnovne izobrazbe ne
velaš nč ane. Ne moreš
zaslužt ne moreš nč.

Brez šole ne veljaš
nič

Začetek karierne poti

POMEN OSNOVNE ŠOLE

Socializacija

POMEN OSNOVNE ŠOLE

Omogoči službo
C63

Pol men je osnovna šola
dobra tut zato ker, pač
zarad te socializacije, da se
povežeš z ljudmi pa da
sploh ugotoviš, da so še
drugi ljudje, pa da niso vsi
enaki ane.

Stik z ljudmi

C64

Če pa ne bi blo osnovne
šole se vrjetno sploh ne bi
svet tok razvil, do te mere.

Brez šole svet ne bi
bil tako razvit

Znanje

POMEN OSNOVNE ŠOLE

C65

Pač brez osnovne šole ne bi
nč velou ane.

Brez šole ne veljaš
nič

Začetek karierne poti

POMEN OSNOVNE ŠOLE

C66

Ne vem kako bi to povedu.
Ne bi blo tok znanja ane.

Brez šole ne bi bilo
toliko znanja

Znanje

POMEN OSNOVNE ŠOLE

C67

Če bi zdele ukinl, da je
obvezna osnovna šole bi
pomoje še vedno usi šli ane
sam nasploh, če bi ukinl
osnovno šolo bi blo znanje
nižje ane pa pač to kar sm
že reku te odnosi k se
naučiš v šoli.

Tudi če ne bi bila
obvezna bi še vedno
hodili v šolo

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE ŠOLE

Ja neki bi mogl delat u lajfu
ane. Pač svet kokr je dons
je pač, da neki moreš delat,
da neki zaslužš, da dejansko
lahko živiš.

Morali bi delat

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE ŠOLE

C69

Pol bi vrjetno če ne bi šou v
osnovno šolo bi se sam
nauču neki kar ti je fajn,
pač doma…

Naučil bi se nekaj
kar ti je všeč

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE ŠOLE

C70

…al pa ne vem včasih k še
ni bla obvezna osnovna šola
so bli te vajenci pa te, vrjetn
bi kdo to delou.

Vajenci

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE ŠOLE

C71

Razen če so tvoji starši ful
bogati al pa kej tazga. Pol si
pač loh doma pa delaš kar
hočeš.

Če si denarno
preskrbljen lahko
delaš kar hočeš

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE ŠOLE

C68

Učenje o odnosoih

Učenje o
drugačnosti

Zaradi znanja
Zaradi socializacije

Morali bi zaslužit
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C72

Ja med sabo…zame je
dobro počutje tut zabava
ane zato se pač šalimo in se
mamo fajn.

Hecanje

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

C73

Pa pač men se zdi, da če
boš ti do drugih prjazn pa
tko v redu bodo tut oni do
tebe pač jst sm to probu in
tko ful deluje.

Vzajemna prijaznost

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

C74

Pač jst se ful trudm ne
hejtat ljudi zato, da pač se
usi bolš počutmo pol.

Sprejemanje vseh

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

C75

Tko pogovarjamo se,
hecamo se. To je to.

Pogovor

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

Hecanje

ODPRTO KODIRANJE INTERVJU D
OZNA
KA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORI
JA

D1

V redu.

V šoli se dobro počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

D2

Dobr je da mam kle
prjatle.

Prijatelji

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

D3

Pol na splošno se mi
zdijo vsi ljudje v šoli v
redu, tut učitli so v redu.

V redu ljudje

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

V redu učitelji
D4

D5

Ne vem ta šola se mi zdi
tko dost v redu. Tko tut
če jo primerjam z
ostalimi je tko dost
moderna pač še tko ful v
redu se mi zdi.
Slb je kkšn učitl ampak
to je itak na usaki šoli.
Sej ne da je slb učitl
ampak tko kkšn te mal
tko…mal je tečna ne. Sej
to je razumljivo ane, ker
se vrjetno tut njemu ne
da bit kle. Sej to je
razumljivo ane, ker se
vrjetno tut njemu ne da
bit kle.

Šola je moderna

Slabi učitelji
(samoumevnost)

Razumljivo, ker tut oni
nočejo bit v šoli
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D6

Kle pr ns je boljša hrana
k drugje.

Dobra hrana

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

D7

Na drugih šolah nimajo
teh šolskih plesov.

Šolski plesi

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

D8

Druge šole so bolj
staromodne.

Šola je moderna

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

D9

Na drugih šolah so po
navad tko dost starejši
učitli pač pa dolst bolj
strogi. Kle mamo pa tko
vse generacije učitlov
tko da je dost raznolika
šola.

Mladi učitelji

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Po eni strani veselje pa
po eni tut utrujenost.

Veselje

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

D10

Raznolikost učiteljev

Slabo počutje
Utrujenost
D11

Mal anksioznosti ampak
to na trenutke.

Anksioznost

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

D12

Ma tko kkšn dan pride k
pač nočem da me
kdorkoli gleda ane.

Ne želi, da jo kdo gleda

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

D13

Drgač pa tko veselje.

Veselje

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

D14

Tko varno se počutm
kle.

Občutek varnosti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

D15

Pa ja.

Čuti da jo spoštujejo

Je spoštovan član skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

D16

Če spoštujem druge
drugi spoštujejo mene
ane. Tko da ja.

Če ona spoštuje druge,
drugi spoštujejo njo

Je spoštovan član skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

D17

Se mi ne zdi, da bi se
kdo počutu tko izven
tega, da bi se tko ful dol
počutu – ne tega ni. Vse
probamo dvignt gor ane.

Vzajemna podpora
med učenci

Občutek povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

D18

Ja!

Vzajemna podpora
med učenci

Občutek povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

D19

Ja. V temu, da lahko
sodelujem v teh šolskih
projektih.

Sodelovanje v šolskih
projektih

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI
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D20

Pa, da sm povezana tko s
celo mojo generacijo.
Pač z večino, s tistimi k
se jst želim družt.

Občutek pripadnosti
zaradi prijateljev

Občutek povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

D21

Ja kokr pr komu.

Odvisno od
osebnostnih lastnosti
zaposlenega

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE

Pač tko zdi se mi da tko
vsak glas je pomembn
ne, sam če si ti sam za
eno stvar ni glih neki
upoštevan kar hočeš.

Zaposleni upoštevajo
samo večinsko mnenje
učencev

Občutek upoštevnosti

Pač odvisn kok je tista
oseba open
minded…kakšn razgled
ma. Na primer kkšna je
tko zlo zaprta in ne bo
upoštevala tvojga
mnenja niti nč. Druga
oseba je pa tko ful
odprta ane in bo
upoštevala usako mnenje
in jih pol združla v
celoto.

Odvisno od
osebnostnih lastnosti
zaposlenega

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Ne vem, pr teh projektih
mam kkšno besedo ane
pač tko glede tega šolca
smo velik lahko rekla ne,
smo itak mi bli del tega
ane.

Obšolske dejavnosti

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Da pa nisem mela kje
besede pa vrjetno glede
kkšne prehrane. Recimo
jst ne jem mesa že 2 leti
ane in jst sm tko skos
govorila uni učitlci za
prehrano, da jst ne jem
mesa in pač je rekla, da
morem prnest
zdravniško potrdilo ane.
Hmmm…in itak da tega
nisem mela. No pol je pa
*** ratala vegetarijanka
ane in ko je šla ona do
učitlce je to dobila takoj
in je lahko jedla brez
mesa. Takoj po tem sem
šla jst k učitlci in sm bla
tko »emm a alhko tut jst
to dobim k jst sm kle že
tko dve leti se trudm, da
bi lahko jst kej jedla v

Prehrana

Občutek neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

D22

D23

D24

D25

RASTI UČENCEV

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Zaposleni upoštevajo
mnenja vseh in jih
združijo v celoto

Šolski ples
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šoli« in ona je bla tko
»ja, zakaj pa nisi prej
rekla«, tko da ja. Dve
leti sm jedla samo
krompir al pa kruh za
kosilo…tko da super.
D26

Ja lahko zato k usi te
predmeti k jih maš in pol
lahko vidš v čem si
boljši ane pa v čem si
slabši al pa ti gre mal mn
dobr.

Ugotavljanje svojih
močnih področji med
različnimi predmeti pri
pouku

V šoli lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

D27

Pa tko tut velik različnih
ljudi je in tko vidš v
kerem okolju se bolš
počutš ane.

Odkrivanje svojih
osebnostnih lastnosti
ob stiku z različnimi
ljudmi in okolji

V šoli lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

D28

Pa še te tvoje delavnice
k jih mamo ane tm
mislm, da tko se dost
fajn razvijamo ane. Vse
kar hočmo vedet lahko
uprašamo, pa se
sprostimo pa tko.

Delavnice TropTNT

V šoli lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

D29

Lahko pač.

Občutek, da lahko v
šoli razvija svoja
močna področja

V šoli lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

D30

Jst na primer ful rada
pišem ane…spise pa
take stvari. Zato je
slovenščina moj
najljubši predmet ane in
tko grem lahko do učitla
po pouku pa mi bo dal
kkšne naloge za delat pa
mu pokažem svoje spise
pa se o tem pogovarjava.
Tko to je ful v redu.

Možnost nadgrajevanja
znanja pri najljubših
predmetih

V šoli lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

D31

Mislm, da pr usakmu
ane, če ga kkšn predmet
zanima, tko na primer
likovna ane greš lahko
po pouku k učitlci ane pa
ti da kkšne vaje al pa
kkšne nasvete.

Možnost nadgrajevanja
znanja pri najljubših
predmetih

V šoli lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

D32

Ni sam pač tko neka
figura tm ampak je nek
člouk in rd vid da se ti
razvijaš na nekem
področju na katerem je

Možnost nadgrajevanja
znanja pri najljubših
predmetih

V šoli lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Fajn
Lahko vprašaš kar želiš
Sprostitev
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on ker ti bi pol dou
nasvete.
D33

Mmmm…ja tko na
šolstvo ne ampak tko na
mojo šolo lahko
vplivam.

Ima vpliv v svoji šoli

Ima vpliv na dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

D34

Ja če je kkšna taka
pripomba ane…glede
česarkol.

Lahko izrazi svoje
mnenje

Ima vpliv na dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

D35

Sej mamo tut te
predstavnike za prehrano
ane. Lahko poveš in pol
tko upaš, da se bo kej
zbolšal.

Navidezen občutek
možnosti vplivanja
(manipulacija)

Nima vpliva na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

Malica

D36

Tko nobenga tazga,
nobene take pripombe še
nism mela, da bi
povedala pa da bi se
izboljšala.

Izražene želje ali
potrebe učencev niso
upoštevane

Nima vpliva na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

D37

Ja, mislm, da je blo
enkrat za prehrano ja, pa
se ni nč spremenil ne.

Izražene želje ali
potrebe učencev niso
upoštevane

Nima vpliva na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

Malica
D38

Ne vem tko, da bi bla
mogoče še mal bl
raznolika za tiste k ne
jejo mesa. Pač sej zdej je
v redu, zdej dobim un
pečen sir ane sam to je
pa to ane. Ja.

Potreba po bolj
raznoliki prehrani za
vegetarijance

Nima vpliva na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

D39

Ma mislm, da bi mogl
met tko, sej to se sliš mal
tko egoistično pa
sebično pa tko, če smo
že mi skos tko kle, bi tut
učenci loh mel mal več
besede ane.

Učenci so sebični, če
želijo imeti vpliv na
dogajanje v šoli

Nima vpliva na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

D40

Pač sej niso učitli krivi
za to ampak eni k so tm
v šolstvu ane, uni
ministri k so tm…bi loh
pač mal bolj prilagajal.

Za položaj ne moči
učencev je krivo
ministrstvo

Nimajo vpliva na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

D41

Sej ne tko, da ne bi blo
pouka pa to pač ne na
tak način.

Želja po večji
upoštevnosti

Nimajo vpliva na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI
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D42

Ampak tko saj mal. Ne
vem če mamo kkšne
želje za prehrano
zboljšat

Več upoštevanja potreb
učencev glede prehrane

Predlogi za razširitev
možnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

D43

Al pa, če bi si še mi
zmisll kkšn projekt tak
pa da bi si nekak mi
razporedil ta čs ane.

Vključiti učence v
organizacijo šolskega
dela

Predlogi za razširitev
možnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

K lansko leto vem, da na
začetku se ni blo treba
nč učit in pol tko maja al
pa marca smo mel pa tko
skor vsak da tko neki in
to ful ni dobr razporejen
ta čs. Tko že na začetku
bi mogl met ane.
Enakomerno razporejen.

Boljša razporeditev
obveznosti skozi šolsko
leto

Predlogi za razširitev
možnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

D45

Letos še nisem mela tega
problema ampak lani sm
mela marca tko vsak dan
sm mogla nrdit tko sto
stvari, prej pa nč.

Boljša razporeditev
obveznosti skozi šolsko
leto

Predlogi za razširitev
možnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

D46

Lah bi bolj upošteval
ane.

Želja po večji
upoštevanosti

Nima vpliva na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

D47

Pa ne morem glih vplivat
na to ane ker to je na
unih v vladi ane. Uni so
najbl tko odgovorni za to
vse.

Za položaj ne moči
učencev je krivo
ministrstvo

Nima vpliva na dogajanje v
šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

D48

Ja…pač sej so smiselna
ane. Z razlogom so tle.

Pravila obstajajo z
razlogom

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D49

Sam tko lansko leto niso
bla tok striktna sploh te
telefoni pa to.

Pravila so vedno
strožja

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D50

V redu pač ja ne smemo
met telefonov to je v
redu sam mogoče saj
med odmorom bi jih
lahko mel.

Prepovedana uporaba
telefonov med poukom

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D44

Boljša razporeditev
obveznosti skozi šolsko
leto

Boljša razporeditev
obveznosti skozi šolsko
leto

Prepovedana uporaba
telefonov med odmori
Nesmiselna pravila
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D51

Al pa da na primer k ti
jih vzamejo lahko ti
pokličeš starše pa ga oni
pridejo iskat ane.

Ob zaplenitvi telefona
ga morajo prevzeti
starši osebno

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D52

Sam k so men telefon
uzel ni blo nobenga
doma in če jst takrt, če
ne bi nekdo pršu po moj
telefon bi moja mami
vrjetn klicala policijo,
ker se ji ne bi javla cel
dan na telefon.

Ob zaplenitvi telefona
ga morajo prevzeti
starši osebno

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Pa sej ni tajnica kriva
pač itak da ne, ampak
tko rekla sem ji, če loh
pokličem mami al pa
očija ane, da rečejo, da
lahko jst vzamem
telefon, ker ni nobenga
doma in je rekla, da ne
morem ane em in to je
mal tko…pač jst sm
lahko sama doma cel
teden, kaj pa takrt.

Ob zaplenitvi telefona
ga morajo prevzeti
starši osebno

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Mmm, da se ne bi dal,
sej ne vem če ga je kdo
že ampak sm slišala, da
ti lahko dajo opomin, če
si brez copat.
Emmm…ne. Pač ta pa
res ni smisln.

Nošenje copat

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D55

Pač okej ja mej copate
sam ne pa da ti da nekdo
opomin zato, ker nimaš
copatov.

Vzgojni ukrep za ne
nošenje copat

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D56

Pač opomin bi loh dobil
na primer pr kkšnih takih
stvareh k je nekdo
nadlegovan al pa kej, za
to pa ne dajo opomina.

Ni vzgojnih ukrepov za
medvrstniško nasilje

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D57

Na primer jst vem da sm
mela tko do sedmega
razreda em sm bla tko
ful tko tarča tega ane pač
mene to ni nč tko kej
prizadel ane ampak je
sam tko. Na primer s
**** sem mela tko ful
probleme v tretjem

Ni vzgojnih ukrepov za
medvrstniško nasilje

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D53

D54

Kaj če ni nikogar doma
Če se domačim ne javiš
na telefon nastane
panika, ne vedno kje si

Kaj če ni nikogar doma

Vzgojni ukrep za ne
nošenje copat
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razredu al neki tazga.
Pač mene to nikol ni
prizadel ane, ker mi je
babi vedno govorila
»norcu morš dt prou«
ane. Pač jst sm bla samo
tko tih pač okej. Sam to
je mal tko, da jst morem
bi s takimi psihiči tko v
šoli ane. Pač zakaj taki
ne dobijo opomina?

Ni zagotovljene
pomoči za žrtve
medvrstniškega nasilja

Ja, skos! Na primer ni
hotla bit v skupini z
mano al pa kej in pol mi
je tko po čevlih začela
hodt in sm ji itak stopla
nazaj, pol me je tko
vlekla. Eni drugi sošolki
vem da je enkrat tko,
mislm da je bil tretji
razred in ji je glavo hotla
prškrnt. Pač zakaj taki ne
dobijo opomina?

Ni vzgojnih ukrepov za
medvrstniško nasilje

D59

To je tko mal…pač mogl
bi bl pazt kdo je v šoli s
tabo ane. Pač sej zdej se
počutm varno ane ampak
takrt je blo tko
mal...psihič.

D60

D58

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Ni zagotovljene
pomoči za žrtve
medvrstniškega nasilja

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Pač ja sej razumem mela
je tko dost težko
življenje, ker tko njena
mami ane je v drugi
državi pa to. Sam ne
morm ti pol zarad tega
vse odpuščat ane pač ne
boš ti mene nadlegovala,
nisem jst kriva za tvoje
travme.

Ni vzgojnih ukrepov za
medvrstniško nasilje

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D61

Pač a veš in pol za
copate dajo opomin za to
pa ne.

Ni vzgojnih ukrepov za
medvrstniško nasilje

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D62

Ja, ja, ja pač nasilje.
Psihično.

Ni vzgojnih ukrepov za
medvrstniško nasilje

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D63

Mmm…aja te kartice pr
kosilu. To je brezveze.
Jst plačam kosilo, če se
pofočkam al pa ne tko da
kaj je point sploh kartic?

Kartice za kosilo

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Ni zagotovljene
pomoči za žrtve
medvrstniškega nasilja

Ni zagotovljene
pomoči za žrtve
medvrstniškega nasilja
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D64

Ja, to se vse odšteva, če
se jst pofočkam tm al pa
ne. Tko da ne razumem
kaj je point tega in pol
pač če nimaš kartice daš
10 eurov. Sam nekdo
služ za to. Men je to
brezveze te kartice. In
pol tko če je nimaš
moraš na konc vrste ane.
Tko njih ne zanima če
maš ti pouk – nč pač na
konc vrste greš če nimaš
kartice. In če je nimaš
daš deset evrov. Zakaj,
da se ti useen odšteje un
denar od kosila?

Kartice za kosilo

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D65

Pa sploh ne razumem
zakaj so, če ti v vsakem
primeru plačaš kosilo…

Kartice za kosilo

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D66

Ja te ministri ane, za
šolstvo.

Ministrstvo za šolstvo

Kdo postavlja šolska pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

D67

Pač ne vem, ne zdi se mi
da bi lahko tko kdo prou
sam…pač mogoče…ne
vem ne zdi se mi da bi
lahk sam na naši šoli
kkšna pravila veljala.

Za vse šole veljajo
enaka pravila

Kdo postavlja šolska pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

D68

Ja to se uni tm v
parlamentu pogovarjajo
ane in pol nrdijo pravila.

Ministrstvo za šolstvo

Kdo postavlja šolska pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

D69

Pa sej je ful zdej teh
peticij, da se spremeni
kej. Ampak to ful časa
traja, tko kkšnih ne vem
deset let, da se kej
spremeni sploh.

Potreba po
spremembah

Vpliv učencev na šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D70

Drgač pa mislm, da se
pač uni tm gor
pogovarjajo ane. Sej
majo tut nek šolski svet,
a ni?

Svet šole

Kdo postavlja šolska pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

D71

Ne. Pač sej po eni strani
prou po drugi pa narobe.
Pač loh bi usaj poslušal
mnenje ane pa se pol

Učenci nimajo
možnosti izraziti
mnenja glede šolskih
pravil

Vpliv učencev na šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Denarne kazni

Dolgo časa traja da
pride do sprememb
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odločil ane, če bi kej
upošteval.
D72

Ja to, da če se nekoga
nadleguje, da dobi
opomin. Tko sploh ne bi
nč sprašvala zato, ker
neki se more otrok
naučit ane, da ne bo več
tega delu naprej.

Vzgojni ukrepi za
medvrstniško nasilje

Predlogi za šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D73

Pol ne bi dala opomina,
če ne nosš copatov.

Ukinitev vzgojnih
ukrepov za ne nošenje
copat

Predlogi za šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D74

Ukinla bi te kartice.

Ukinitev kartic za
kosilo

Predlogi za šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

D75

Jst bi še mal več teh
kulturnih dni pa tega
dodala. Se mi zdi tko ful
zabavno pa tut tm lažji
se kej naučiš, če je neki
bl zabavno kt v šoli ane.
Ta ekskurzija v Nemčiji
je bla dost bl zabavna k
pouk ane. Pa smo se tko
dost velik naučil ane.
Take stvari se mi zdijo
zlo zanimive.

Več dni dejavnosti

Predlogi za šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Pa nrdila bi tko dost teh
izletov ane. Pa ni nujno,
da so obvezni ane, k si
usi ne morjo prvoščt sam
tko zanimivi bi pa bli
ane. Pa se sam odločš na
kaj bi šou, kaj te zanima
na primer kkšna
zgodovinska al pa
geografska in pol tko se
sam odločš na kaj bi šou,
kaj te bl zanima.

Več ekskurzij

Predlogi glede šolskih pravil

ŠOLSKA PRAVILA

D77

V redu.

Dobri

Dobri odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D78

Pač usi so tko prjazni.

Prijaznost

Dobri odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D79

Pač ne vem tut jst sm
prjazna do vseh ljudi,
ker pač nimam razloga
da bi bla nesramna al pa
kej.

Prijaznost

Dobri odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D76

Zabavno
Lažji način učenja
Zanimivo

Zanimivo

Možnost izbire glede
udeležbe
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D80

Ker so tuki da me neki
naučijo ane in če mi dajo
ne vem, nobene kazni
nisem še take dobila al
pa tko, če mi kdo telefon
vzame vem zakaj mi ga
je vzel, ker so določena
pravila.

Predajanje znanja

Dobri odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D81

Edino tistga nisem
razumela k sm držala
telefon v roki, pač sploh
nism bla na njemu
ampak sm ga sam držala
v roki, ker ga v torbi ne
bom puščala, ker če bi
ga mi ga bo nekdo
zlomu in mi bodo rekl
»zakaj ga nisi mela pr
seb«, pol če ga mam pa
pr seb mi ga pa uzamejo.
Okej ja drugič bi ga
lahko doma pustila
ampak ja, če ga ne
uporablam se mi ne zdi,
da bi mi ga lahko uzel.
Tko če ga mam samo
zraven sebe.

Neupravičeno
kaznovanje

Slabi odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D82

Drgač pa tko mislm, da
so vsi v redu.

Dobri

Dobri odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D83

Pač ja eni so mal bl tečni
od drugih.

Tečni zaposleni

Slabi odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D84

Tko na primer to zdej k
sm kle s tabo pa je
učitlca rekla, da če bom
pršla na vrsto pr
žrebanju za sprašvanje,
da bodo kr pršli
pome…pač tko
brezveze, sej ne gori
nikjer voda pač bom pa
jutr ane.

Tečni zaposleni

Slabi odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D85

Če bi bla pr kšnmu
drugmu učitelju tut pr
**** ane, k je pač tko
ful je v redu sam tko je
stroga ane ampak je ful v
redu ampak ona bi me
pač pustila kle ane, bi
me drug dan vprašala, ta
pa takoj nori.

Tečni zaposleni

Slabi odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Upravičeno strogi

Dobri odnosi z zaposlenimi

Upravičeno kaznovanje
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D86

Mot me na primer, da ne
bi smel v use vplest
staršev.

Zaposleni vpletajo
starše

Slabi odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D87

Pač nazadnje se
spomnem k sm jst neki
govorila ne vem komu
več že. Takoj drug dan je
mogu pridt moj oči pač
tm v uno zbornco in smo
se tm pogovarjal in to je
mal tko…če bom jst neki
nekomu zaupala tko
prčakujem, da se tega ne
bo povedal ane…

Zaposleni vpletajo
starše

Slabi odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

ja takrt mi je dedi umru
ane in pol tko em me je
nekdo poklicu, ja ****
je bla in pol sm jst to
povedala kaj je blo ane.
Sm tko povedala kako se
počutm doma in pol je
moj oči dobil mejl, da
more pridt v šolo in pol
smo tko sedel za mizo in
tko oni so kr prčakval,
da bom jst kr povedala
kao. Itak, da ne bom moj
oči je zraven, jst bom šla
z njim domov ane. Pač
on se bo, če bom kej
tazga povedala dru name
in oni tega ne razumejo.

Zaposleni vpletajo
starše

Slabi odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Ja tko zlo glupo. To je
tko k da najprej une
priče ane k so tko žrtve
enga nasilja ane, kr takoj
pokličeš na sodišče, da
se soočjo z njim ane. Pač
itak, da ne. Najprej majo
pogovor tm s policistom
ane pa tko že nekak
zvejo, da unga človeka
ne bojo več vidle.

Zaposleni vpletajo
starše

Slabi odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D90

Ja, točno.

Zaposleni ne
zagotovijo občutka
varnosti

Slabi odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D91

Druga stvar ne vem
mogoče, da ne bi blo tok
pritiska na učence.

Preveč pritiska z
ocenjevanjem

Slabi odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D88

D89

Izdaja zaupanja

Izdaja zaupanja

Zaposleni ne
zagotovijo občutka
varnosti

Izdaja zaupanja

Zaposleni ne
zagotovijo občutka
varnosti
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D92

Ja ta spraševanja pa to.
Pač k da gori vodla kle,
k da ne morem bit jutr
vprašana.

Preveč pritiska z
ocenjevanjem

Slabi odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D93

Ne vem, drgač pa vse v
redu.

Dobri

Dobri odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D94

Da jim loh zaupam.

Zaupanje

Dobri odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D95

Naprimer tistmu učitlu
za slovenščino ****
lahko tko ful zaupam,
ker je tko ful v redu.

Zaupanje

Dobri odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D96

Pa tut drugim. Tut tep
ane, pa ****.

Zaupanje

Dobri odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D97

Da pač lahko zaupam, da
se lahko samo
pogovorim in da so
razumevajoči.

Zaupanje

Dobri odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Da na primer eni so tko
zlo razumevajoči glede
tega če se nisi na primer
tko nauču ane lahko tko
maš še en dan časa ane.
Ker tko hočjo nrdit neki
v tvoje dobro ane. Ker
vejo da una dodatna
enka nč ne bo pomagala.

Razumevanje

Dobri odnosi z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Eni so pa strogi ane pa
jim je vseen ane pač če
se ti nisi nauču maš pač
enko. Ampak to otroku
ne pomaga glih ane. Pač
sej bi se mogu prej
naučit ane pač logično
ampak una enka pa tut
ne pomaga ane, sam
zamer se ti. To je to.

Strogi

Slab odnos z zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

D100

Ja.

Šola ji je v oporo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

D101

Ja.

Če potrebuje pomoč jo
vedno dobi

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

D102

Pač jst sm zdej tok
navajena na to šolo pa na
use kle ane da ne vem
sploh kako se bom
navadla v srednji šoli pol
na une druge ljudi.

Šola je drugi dom

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

D98

D99

Razumevanje

Delovanje v korist
učenca

Indiferentnost

Strah pred srednjo šolo
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D103

Tko ne vem kako jim
bom glih zaupala, ker
pač te k so kle jih
poznam že tko devet let
ane in tko k nek drugi
dom.

Zaupa zaposlenim s
katerimi ima osebni
stik

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

D104

Tm bo pa vse novo ane,
pa se mi zdi, da bodo usi
tko ane bolj strogi. Tko
bodo tuji.

Strah pred vstopom v
srednjo šolo

Nezadovoljstvo/slabo počutje

OPORA V ŠOLI

D105

ja, tko neko drugo
družino sem kle zgradila.

Šola je drugi dom

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

D106

Ja na teh tvojih
delavncah sm se velik
naučila o seb.

Delavnice TropTNT

Uporabno znanje pridobljeno
v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Šola je drugi dom
Zaupa zaposlenim s
katerimi ima osebni
stik

Spoznanja o sebi
D107

Pol se tut učimo recimo
kako izpolnjevat
položnce pa take stvari.
Ja, to je zlo uporabno.
To nas je **** pr
slovenščini učil.

Izpolnjevanje položnic

Uporabno znanje pridobljeno
v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D108

Jap, pač jst sm to že od
prej vedla ampak je blo
za ostale zlo uporabno.

Izpolnjevanje položnic

Uporabno znanje pridobljeno
v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D109

Pol na primer zdej se tut
učimo, zdele smo se pr
slovenščini, o poteh ane,
kako pač tko gps deluje
ane pa kako si na najlažji
način pot zapomneš pa ta
take stvari.

Delovanje GPS in
potovanja

Uporabno znanje pridobljeno
v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D110

Pa tko te filmčki k jih
gledamo so uporabni.

Učenje s filmčki

Predlogi za razširitev
možnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

D111

Ne vem jst si lažje
zapomnm, če je neka
snov bolj zabavna ane, s
temi ekskurzijami pa ne
vem filmčki raznimi pač
lažji pride v glavo ane.
Tko mam pol neko
asociacijo ane pač
spomnem se aaa to je blo
pa tm ane.

Učenje je lažje, če je
zabavno

Predlogi za razširitev
možnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Filmčki
Izleti
Asociacije

123

D112

Pr kemiji tut ane ne vem
o teh kislinah ane pa teh
znakih na embalaži k jih
bom loh tut tko v
življenju uporablala.

Kemija: kisline in
oznake za nevarnost

Uporabno znanje pridobljeno
v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D113

Pr matematiki o teh
meritvah pa to ane k mi
bo prou pršlo.

Geometrija

Uporabno znanje pridobljeno
v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D114

Zgodovina mi ne bo glih
kej prou pršla, ker pač je
to že zgodovina.

Zgodovina

Neuporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D115

Geografija pa ja, ker zdej
vem o državah velik pa
temu, pa o drugih verah.

Geografija: države in
vera

Uporabno znanje pridobljeno
v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D116

Etika lansko leto je bla
dost zanimiva. K smo
delal o politiki. Pa tut o
drugih rasah pa to.

Etika:

Uporabno znanje pridobljeno
v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D117

Tko dost zanimivo je
slišat druga mnenja ane.
Sam pač še vedno si ti
tisti, k se odločaš čemu
boš vrjel. Sam je tko
dost zanimivo ane.

Različni pogledi in
mnenja

Uporabno znanje pridobljeno
v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D118

Ja te delavnce ane. Tm
sm zvedla use, kar me je
zanimal. O teh socialnih
omrežjih, da ni treba bit
popoln. Da se morš met
rd. Pa ne vem še take
stvari k smo jih govoril.

Delavnice TropTNT

Uporabno znanje pridobljeno
v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Ja še več na teh
delavnicah ane. Takih
stvari ne
vem…najstniške teme.

Več delavnic TropTNT

Znanje, ki ga še potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D120

Ja še več o temu kako
met sam sebe rd.

Kako se imeti rad

Znanje, ki ga še potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D121

Pa o srednjih šolah,
zakaj si kkšno zbrt ane.

Izbira srednje šole

Znanje, ki ga še potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D119

Politika in rase

Izveš vse kar te zanima
Socialna omrežja
Ne rabiš biti popoln

Najstniške teme
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D122

Ne, k ni nobenga tazga
predmeta.

Ni predmeta kjer bi
lahko dobili
informacije, ki so
pomembne zanje

Znanje, ki ga še potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D123

Pol ne vem na razrednih
urah včasih se
pogovarjamo o kkšnih
drogah al pa kej da ni v
redu.

O drogah

Uporabno znanje pridobljeno
v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D124

Drgač pa kkšn tak
predmet bi mogl uvest.
Sam ne vem kako bi se
imenovou. Da bi se
lahko učenci pogovarjal
o usm tem kar si mislmo
ane. O teh najstniških
temah, da bi se lahko
pogovarjal.

Potreba po predmetu
kjer bi izmenjevali
mnenja

Znanje, ki ga še potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D125

Pa veš kaj loh bi se tut o
fantih pogovarjal, no pa
o puncah za fante. Pač
tko o ljubezni.

O partnerskih odnosih

Znanje, ki ga še potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D126

Ja, tle!

Pri psihologinji

D127

Zato ker je kavč.
Hahaha. Kle si tko,
obdan si s takimi
prijetnimi ljudmi ane. Pa
še tko bl domače je. Tko
k neka dnevna soba. Tle
je tko.

Pri psihologinji

D128

Pa drug tak plc je tm v
avli na kavčih.

D129

Pa pol kjerkol že mamo
te delavnice, pač sej tut
če so stoli neudobni,
useen je tko varno pa
prijetno. Tko zarad vas.
Ne vem k se
pogovarjamo. Pa te ljudi
že tko dolg časa poznam.
Pa vem da vse ostane pr
vas, pa da se gledamo na
teh delavnicah že tko
doug časa.

Najstniške teme

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI
V šoli se počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Kavči v avli

V šoli se počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Delavnice TropTNT

V šoli se počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Prijetni ljudje
Domačnost Udobje

Varno
Prijetno
Zaradi izvajalcev
Pogovor
Dal časa se poznamo
Zaupanje
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D130

Aja edim mogoče tm
zgori v geografiji k je tut
un tak mali kotiček s
kavčom.

Učilnica za geografijo

V šoli se počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

D131

Tko načeloma je povsod
sam tko te blazine, kavči
to nrdi še tko bl udobno,
bl domače, ker se loh
sprostiš na njih, ker je bl
udobno k nek les.

Povsod kjer je
domačno, udobno

V šoli se počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

D132

Da maš ti neke osnovne
informacije k jih rabš za
življenje.

Splošno znanje

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

D133

Tko ene stvari so pa
brezvezne sploh pr
matematiki.

Matematika

Neuporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

D134

Obvezna se mi zdi zato,
ker rabš ta znanja, ker so
vsaj neki osnovnga kar ti
rabš v življenju.

Splošno znanje

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

D135

Ker pač ti rabš spoznat
več različnih okolji, več
različnih ljudi.

Stik z ljudmi

Socializacija

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Socializacija

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Domačnost

Učenje o drugačnosti
D136

Velik težji je unim
otrokom k so doma
šolani, ker pač ne
poznajo tko drugih ljudi
in so vrjetno tko mal bolj
anksiozni k pridejo v
družbo. Ker ne znajo teh
stikov navest.

Stik z ljudmi

D137

Tuki pa loh navajamo te
stike od pruga razreda
naprej.

Učenje o odnosih

Socialzacija

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

D138

Heh, ja ne vem kako bi
se moji starši obnašal, če
ne bi blo šole.

Starši bi hoteli, da
vseeno hodi v šolo

Kaj bi počeli, če šola ne bi
bila obvezna?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

D139

Jst bi bla vrjetno tko cele
dneve uzuni al pa nekje
v centru.

Zabava

Kaj bi počeli, če šola ne bi
bila obvezna?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Sam tko če ne bi blo šole
ne bi teh ljudi spoznala
in pol vrjetno bi se
družla s temi sosedi k so
mi najbliži.

Druženje z vrstniki

Kaj bi počeli, če šola ne bi
bila obvezna?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

D140

Učenje o odnosih

Druženje z vrstniki
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D141

Drgač pa ne vem težko
bi blo to. Ne bi blo kej
za delat.

Dolgčas

Kaj bi počeli, če šola ne bi
bila obvezna?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

D142

Sej sigurno bi še kej
druzga najdl al bi mogl
pa delat vrjetno.

Morali bi delat

Kaj bi počeli, če šola ne bi
bila obvezna?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

D143

Pogovarjamo se.

Pogovor

Zagotavljanje dobrega počutja
z lastno dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

D144

Poslušamo glasbo v
šolskem radiu.

Glasba v šolskem radiu

Zagotavljanje dobrega počutja
z lastno dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

D145

Jemo haha. Pa se kej
pogovarjamo

Prehranjevanje in
pogovor

Zagotavljanje dobrega počutja
z lastno dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

D146

Pogovarjamo se.

Pogovor

Zagotavljanje dobrega počutja
z lastno dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

D147

Pa nek tak fizičn stik
mamo, da se loh
objamemo ane. Da ni
tko, da si ne bi upal.
Domači smo si.

Fizični stik –
objemanje

Zagotavljanje dobrega počutja
z lastno dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

D148

Pouk motmo haha.

Motenje pouka

Zagotavljanje dobrega počutja
z lastno dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

D149

Ja.

Pouk motijo, ker jim je
dolgčas

Zagotavljanje dobrega počutja
z lastno dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

Imajo se radi

ODPRTO KODIRANJE INTERVJU E
OZNAKA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

E1

V redu.

V šoli se dobro
počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

E2

Ja ne vem, ni mi težko
hodit v šolo, ker nimam
dejansko dost
obveznosti z njo.

Rad/a hodi v šolo

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Sm dost pamtn tko da se
mi ni treba učit več k 15
minut na dan in ne
zgublam tistga prostga
časa za šolo in v bistvu

Nima veliko
obveznosti s šolo,
ker je pameten

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

E3

Nima veliko
obveznosti s šolo
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mi je za to bl ušeč hodt
v šolo kokr bit doma
brez prjatlov pa z
igrcami

Prijatelji
E4

Ker dolg časa ni pač
nobenga doma. Nikjer
ni nikogar tko do petih
in jst pač igram igrce in
sm v bistvu zjutri skor
vesel, da grem v šolo
razen, če je predura.

Rad gre v šolo

Prezgoden začetek
pouka

Slabo počutje

Tko pač večina učitlov
me ma rada, vidjo da jih
poslušam, vidjo, da
sodelujem pr urah,
zmeri mam vse napisan
v zvezkih kar se da, pa
še tisto kar oni povejo
pa ni nujno.

Učitelji ga imajo
radi

Dobro počutje

Če mi kdaj kej zmanka
vem, da grem vprašat pa
odgovorijo zato, ker
vejo, da sodelujem in se
trudm.

Pomoč učitelja
pogojena s
sodelovanjem
učenca pri pouku

Dobro počutje

E7

Kaj je slabo…včasih mi
malce niso všeč, ne vem
tko.

Hrana

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

E8

Če zdej so te kao
telefoni prepovedani
ane in zdej k so
prepovedani jih pač zdej
res vsi k jih lahko
uporabljajo, jih še tok bl
zato ker so prepovedani,
po moje.

Prepovedana
uporabe telefonov v
šoli

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

E9

Recimo kerakol ura je
»naslednjo uro ti ga
bom uzel«, pa
naslednjič »naslednjič ti
ga bom res uzel« in tko
je vedno in to se
izkorišča.

Zaposleni ob kršenju
pravila samo grozijo
nikoli zares ne
ukrepajo

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

E10

In pol k te enkrat dobi
na en način pač ne
uporablaš več na tist

Učenci ne
upoštevajo pravil

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

E5

E6

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Predure

POČUTJE V ŠOLI

ODNOS Z
ZAPOSLENIMI

Posluša
Sodeluje pri urah
Urejeni zapiski

POČUTJE V ŠOLI

ODNOS Z
ZAPOSLENIMI

Kar je prepovedano
je še bolj mikavno
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način telefona ampak ga
skriješ ne vem pod noge
na primer.
E11

***** iz mojga razreda
on je tak, zamudi, se
usede, odpre puščico, da
svoj iphone notr, igra
igrce dokler ga *** neki
ne vpraša in pol jo tko
pogleda in neki
odgovori in narobe pove
ane in *** ga tko gleda
in itak, da ve da ma
telefon ampak nč ne
reče ker ne vem je v
redu učitlca al neki. No
in to se men zdi
brezveze no in pol piše
3 in teži, da kok je slaba
učitlca.

Zaposleni ob kršenju
pravila samo grozijo
nikoli zares ne
ukrepajo

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

E12

No sej so tut izjeme
med učitli, so tut slabi,
no usaj men.

Slabi učitelji

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

E13

Ne vem, men se zdi, da
se dost rd učim novih
stvari.

Radovednost

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

E14

Tut ne vem mam
občutek, da
razumem…dobr se
počutm, ker snov k jo
učitli razlagajo zmeri
razumem. Dobr so
kkšne izjeme

Razume snov pri
pouku

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

E15

V bistvu mi je fajn v
šoli.

V šoli se dobro
počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

E16

Ja na nek način.

Čuti, da ga
spoštujejo

Je spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

E17

Tko, da tistih par
prjatlov kokr jih mam
mi pač zaupajo, nisem
pa tko, da bi bil »o lej to
je pa on, ta je pa
glavni«.

Prijatelji mu zaupajo

Občutek pripadnosti
zaradi vrstnikov

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

E18

Ja pač mam teh 4, 5
prjatlov, k so pač moji
prjatli.

Občutek pripadnosti
zaradi prijateljev

Občutek pripadnosti
zaradi vrstnikov

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

E19

Ostal razred mi pa
večinoma zaupa pa če
česa ne znajo med

Občutek pripadnosti
zaradi prijateljev

Občutek pripadnosti
zaradi vrstnikov

PRIPADNOST
SKUPNOSTI
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drugim pridejo do
mene, ker sem pač med
tistimi k po navad znajo.
Ni se mi težko z
nikomer pogovarjat.

Vrstniki se nanj
obrnejo po pomoč

E20

Ne nisem pol, ker me ne
pozna noben.

Spoštovan samo s
strani vrstnikov Ostali ga ne poznajo

Ni spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

E21

Pa tut tko ne bi bil, ker
nimam nč
tazga…karakteristik, da
bi bil spoštovan. Sm
pač…sm…

Ne zasluži si biti
spoštovan

Ni spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

E22

Ma ne vem kaj je kle
tazga, da bi me
spoštoval?

Ne zasluži si biti
spoštovan

Ni spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

E23

Ja.

Počuti se kot del šole

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

E24

Kako to opazm? Ne
vem. Rad povem na keri
šoli sem, če me kdo kej
vpraša.

Je ponosen na svojo
šolo

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

E25

Ni me sram, da hodm
sm v šolo.

Ne sramuje se svoje
šole

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

E26

Pač tko je ne vem.

Samoumevnost

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

E27

Ja z unimi s katerimi
pač mam stik in se
ukvarjajo z mano tm ja.

Upoštevan s strani
sošolcev

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E28

Ja pa učitlih. Tisti učitli
s katerimi mam pač
opravka, ja.

Upoštevan s strani
zaposlenih s katerimi
je v stiku

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E29

Ostali pa ne, ker jih ne
vidm. Njih pač srečam
na hodniku pa rečem
»dan«. To je to.

Ni upoštevan s strani
zaposlenih s katerimi
ni v stiku

Občutek neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E30

Ne vem k mamo nek
problem, k ga kot ne
vem nalogo k je ne
znamo rešt…poslušajo
pač kaj mam za povedat
čeprov pol včasih pač
skritizirajo, ker mam
narobe ampak večinoma
poslušajo, če mam
kkšno svojo rešitev.

Zaposleni poslušajo
mnenje učencev

Občutek neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Zaposleni kritizirajo
mnenje učencev

Občutek neupoštevnosti
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E31

Ja.

Občutek, da lahko v
šoli razvija svoja
močna področja

V šoli lahko razvija
svoja močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E32

na takih tehničnih
dnevih kokr smo ga mel
zdej ziher ne, al kaj je
bil še športni dan al sej
ne vem?

Dnevi dejavnosti

V šoli lahko razvija
svoja močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E34

Drgač pa ja mogoče loh
najbl na teh izbirnih
predmetih, k si jih sam
zberem.

Izbirni predmeti

V šoli lahko razvija
svoja močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E35

Ne vem pač, pr
zgodovini.

Pri pouku

V šoli lahko razvija
svoja močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E36

Pa tko na splošno, s tem
k se pogovarjam s
sošolci oblikujem svoje
mnenje ane.

Pogovor z vrstniki

V šoli lahko razvija
svoja močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E37

Ja, kje, kje? Med
poukom.

Pri pouku

V šoli lahko razvija
svoja močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E38

Ja ne vem. Pr zgodovini
najbl.

Pri pouku

V šoli lahko razvija
svoja močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E39

K pač razlga učitlca, oz.
njeni powerpointi
razlagajo.

Pri pouku

V šoli lahko razvija
svoja močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E40

Tko loh pol dobivam
svoje mnenje. To je
dobr.

Oblikovanje lastnega
mnenja

V šoli lahko razvija
svoja močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

E41

Sam k nimam nekih
večjih problemov v šoli.

Ni potrebe po tem da
bi se kaj spremenilo

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

E42

Če je pa kkšn problem
ne vem, to mi je mal tko
recimo evo, ta
predstavnik razreda ane,
ampak če greš do njega
itak se pol nč ne zgodi,
tko da ne vem.

Navidezen občutek
možnosti vplivanja
(manipulacija)

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

E43

Če mam kej za vprašat
prosm starše, da nej na
svetu staršev to vprašajo
ampak to je blo enkrat
al pa dvakrat.

Posredno preko
staršev

Ima vpliv na dogajanje
v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

Oblikovanje svojega
mnenja
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E44

Ja pač jst mam 100
procentni vpliv. To je
pač od tega kako se jst
odločm kako jst se
želim obnašat v šoli in
pol se tut tko počutm.
Ne vem, če hočem bit
slabe volje pol bom
slabe vole in pol se bom
slabo počutu.

Ima vpliv na svoje
vedenje in svoje
počutje

Ima vpliv na dogajanje
v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

E45

Ni ne vem, ničesar kar
bi me v šoli vsak dan
znova motil.

Ni potrebe po tem da
bi se kaj spremenilo

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

E46

Ne vem če je slaba
malca itak čez eno uro
pozabm kaj je blo za
malco.

Sprijaznjenje z
razmerami

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Predlogi za šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Malica
E47

Smiselna ampak em ni
nečesa s čemer bi lahko
učencu dost zagrozil, da
se bi jih dejansko držu.
Ker ljudje še zmer
hodjo okol v čevlih po
šoli, še zmer so pač
telefoni.

Učenci ne
upoštevajo pravil

Pač če kdo pride s čevli
v šolo pa ga nekdo vid,
da si ne reče »v redu no,
sej bo čistilka spucala«
ampak »no, pejt dol do
hišnika pa vzam cunjo
pa pobriš, pa pol dub
neopravičeno zato, ker
si zamudu zarad tega na
matematko«, ker v
bistvu je njegova
krivda, da je.

Učenec prevzame
odgovornost za
kršenje pravila

E49

Ampak po drugi strani
pa ja pol nobenga ni v
avli pa noben ne vid, pa
noben se ne bo kr javu,
da je to naredu pa se pač
nč ne zgodi ane.

Zaposleni ne opazijo
kršitev pravil, ker
niso prisotni

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

E50

Pač, ja.

Pravila so smiselna

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

E51

Vodstvo šole.

Svet šole

Kdo postavlja šolska
pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

E48

Sankcije za kršitve
niso dosledne in
učinkovite

Kršenja pravil se ne
tolerira zaradi
priročnosti
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E52

Ne vem hahaha, sej to si
jih vi zmislte.

Pravila si izmislijo
zaposleni

Kdo postavlja šolska
pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

E53

Okej ja pač zaposleni na
šoli.

Pravila si izmislijo
zaposleni

Kdo postavlja šolska
pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

E54

Pa ja zmisljo si jih glede
na tist kar pač more bit
za, ne vem tko si
predstavljam, kar more
bit za varnost ljudi na
šoli, za varnost šole, za
to da bi čim več odnesl
od šole pa glede na to
kaj pač more bit po
napisnemu od drugih
virov.

Varnost ljudi

Namen šolskih pravil

ŠOLSKA PRAVILA

E55

Ne vem, še nikol nism
probu.

Učenci nimajo
možnosti izraziti
mnenja glede šolskih
pravil

Vpliv učencev na šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

E56

So se, sam jst po moje
nisem meu nobene
ideje, da bi prispevu.

Zaposleni z učenci
govorijo o šolskih
pravilih

ima vpliv na šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

E57

Večinoma pozitivni.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E58

Če ti hočeš met
pozitiven odnos, ga
večinoma maš ker se
učitlu načeloma mislm
pač po navad hoče, da je
tep fajn v šoli, če ti
izkažeš neko
zainteresiranost za to,
da bi se meu dobr pr
njegovih urah.

Če pokažeš interes
po znanju ti
učitelj_ica pomaga

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E59

Tko da ja če ti izkažeš
neki da bi rd neki znou,
ker si to želiš, ti pol on
al pa ona pomaga in pol
to se men zdi pozitivn
odnos. Haha zdej se vs
čs vrtim okrog iste
stvari tko da.

Če pokažeš interes
po znanju ti
učitelj_ica pomaga

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E60

To kako me učitl vid
pmoje. Pa kok mene
dejansko zanima tist kar
on uči. Pa kok sm pol pr
tem uspešn.

Odvisno od tega
kako te učitelj
dojema

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Varnost šole
Čim večja
učinkovitost
Direktive iz drugih
virov

Pogojeni z učnim
uspehom učenca
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E61

Moj odnos je odvisen
od tega, kok sm uspešen
pr predmetu. Ne vem
kakšna oseba je drug
del, torej učitl. Če je
zamerljiv ane, pa sem se
mu enkrat zameru bo
pač slab odnos ostal
ane.

Pogojeni z učnim
uspehom učenca

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Zamerljivost
zaposlenih

Slabi odnosi z
zaposlenimi
E62

Ja to ja.

Zamerljivost
zaposlenih

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E63

****. Zarad em odnosa
do učencev, ne zarad
tega kar ona uči. Ne
vem kokr vidm na
ekskurzijah zdej, ker
ona je mene sam eno
leto učila, ne vem punce
ma raj pol fante ma rada
samo une k so v prvi
vrst.

Privilegiranje
učencev

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E64

Pa tko, če se spomne
tvojga priimka zato, ker
je tvoj brt hodu sm v
šolo, ne vem men je blo
recimo »ti pa nisi tok
dobr k tvoj brt, tvoja
sestra je bolš sodelvala
pr mojh urah« pa take.

Primerjanje učencev

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E65

Pa tko ona ful
privilegira, pa primerja.

Primerjanje učencev

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E66

Vrejtn hoče s tem
dosešt, da sm jst bolj
zainteresiran pri pouku.
Mogoče proba
spodbudit tekmovalnost.
Ne veva pa zares kaj se
dogaja v njenih
možganih.

Spodbujanje
tekmovalnosti

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E67

Pa na živce mi gre to, da
te končne ekskurzije so
zgodovinsko geografske
ekskurzije. V resnici je
pa to samo zabava v
hotelu. Pač če rečeš a
veš zgodovinsko
geografska ekskurzija
nej bo to to. A veš. Men

Neprofesionalnost

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

glede na spol

Privilegiranje
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bi blo bolš če napiše pač
končni izlet za tiste k se
hočjo zabavat. Zato ker
jst, ne vem če gremo v
Italjio pa gremo v Rim,
mene zanima antika in
bi rd kej vidu. Ne pa tko
ja to je anfiteater gremo
v hotel. Pač šli smo
mim.
E68

Pa dobr sej smo hodil
uno enou uro okrog.
Sam ena ura v Rimu ni
nč. Pa ne vem bli smo v
Firencah in to smo pa ne
vem kakšne cerkve in
pol je blo »no to je
cerkev, gremo v hotel.«
a uno največja kupola v
renesansi. Hahaha. Neee
gremo v hotel.

Neprofesionalnost

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E69

Edino kar mi je blo, k
smo šli na Elbo ta mi je
bla tko nekak še najbolš.
Ampak pol je blo pa tko
Napoleon, Napoleon,
Napoleon,
Napoleon…aaaaaa.

Neprofesionalnost

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E70

Ma ja no, pol se skos
eno in isto dejstvo
ponavlja. On je bil
najboljši vojskovodja,
on je bil najpametnejši
vojskovodja, on je bil
najvišji
vojskovodja…dejansko
pa nč ne zveš o njem,
ker se poudarja tisto, kar
vejo petarčki k spijo.

Neprofesionalnost

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E71

Načeloma so mi tut te
šolski izleti, ta letošnji
biološki al naravoslovni
dan, k smo šli v
Škocjanski zatok, to mi
je všeč. Mislm jst sm že
biu tm, tut rd hodm tja
ampak ne vem sm rd
poslušu tist kar je
povedala una gospa tm.

Ponudijo znanje, ki
te zanima

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E72

Všeč so mi naši učitli,
ker so nas peljal tja.

Ponudijo znanje, ki
te zanima

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI
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E73

Če maš kkšno težavo te
lahko kšn učitl pele k
***.

Ponudijo pomoč

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E74

Pa tut to za nadarjene je
zmeri…za tiste
nadarjene k pač si želijo
recimo se je tut
organiziral, da so šli z
erazmus+ ane k so šli v
Turčijo. Pa tko. To je to.

Ponudijo znanje, ki
te zanima

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

E75

Ja.

Šola mu je v oporo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

E76

Ne, ker jst nimam takih
večjih problemov. Takih
k jih ne rešm z družino.

Pomoč mu nudi
družina

V šoli nima opore

OPORA V ŠOLI

E78

Ja, če bi meu problem bi
mi pač pomagal. Ne vsi
ampak večina.

Če bi potreboval
pomoč bi jo dobil

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

E79

Naučil so me kako se
urivat v vrsti hahaha. Ne
ampak sej se ne. Ne
dovolim , da se kdo
urine pred mene ampak
več pa ne. Nikol nism
dost lačn, da bi se urivu
v vrsti, če pa sm se pa
pač začnem jokat tm v
vrsti in hodm naprej,
pač pet minut gor al pa
dol, še zmer brezveze.

Urivanje v vrsti za
kosilo

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

E80

No kaj sm se še
nauču…hmm…v šolo
se hod zarad pouka ne
vem.

V šolo se hodi zaradi
pouka

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

E81

Nauču sm se kje je treba
kkšnga učitla mal
prtisnt, da ti oprosti al
pa…sej si rekla, da je to
anonimno ane?

Kako manipulirati z
učitelji

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

E82

Okej, jst pa en moj
prjatu sva mogla met
predstavitev pr *****.
Dejansko sva se
prpraula in se naučila
besedilo ampak naju
nikol ni poklicala. Sva
šla prejšn teden do nje
in sm reku, da sm biu jst
zadnjič uprašan pa sm
vidu svoje ime v

Manipuliranje z
zaposlenimi

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA
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redovalnici pa ni blo
moje ocene za govorni
nastop emm in pol je
vprašala kero temo sva
mela pa sva mela
evolucijo aha no sam jst
nimam klele nč napisan,
da sta mela pa jst tko ja
sej najprej sta mela ***
pa *** sistematiko,
naslednjo uro sva mela
midva sam sva mela
powerpoint na gmailu
pa ga mogoče nisva
shranila na vašem
računalniku. Pa naju tko
pogleda pa prav ja to je
pa res, to je pa čist
mogoče aveš in pol
odpre un svoj zvezek in
uno ja sam tut tuki
nimam napisane tvoje
ocene pa jst tko gledam
pa ona reče ma veš jst
mam več k 200
učencev, to se kdaj
zgodi da napišem na
napačno stran in jst sam
tko »yeeees« dejte nama
petke uredu je sej greva.
E83

Pa naučiš se tut kdaj
kšnmu človeku pomagat
pa kdaj ne, ker eee mam
pač tut jst svoje odnose
s sošolci ane in kdaj k
kdo pride »a mi posodš
svojo domačo nalogo«
in ga jst pogledam, »kaj
si pa ti men nazadne?«
in on reče »ja sej ti je ne
rabš nikol, dej mi jo
posod« in pol mu jo
posodm in čakam kok
časa bo trajal preden me
začne spet nervirat…
pač a veš čez kkšn dan
je pa že spet »ne, ne, ne
to ziher ni dobr k si ti to
povedu« in tko da
no…se mal naučiš kok
se ti člouk dejansko
zahval pa na kakšen
način. Za neki kar mu
hočeš pomagat.

Kdaj drugim
pomagati in kdaj ne

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

O odnosih
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E84

Mam še pol leta tko
da…sej bom šou na
gimnazijo tko da se bom
še velik stvari nauču…
Ma sej je velik stvari.
Sam sej enkrat se bom.
Ne bi glih prehitevu.

Nič

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

E85

Ma ja pa sej mi je v
bistvu cela šola taka. Ja
cela šola. Ker me nikol
ni noben nč…noben mi
ni težil.

Povsod

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

E87

To mi daje, pač nikogar
ni k bi me dejansko tko,
da bi blo mene strah al
pa kej. Mi noben nikol
ni grozil. Bl k oči
hahah.

Nihče ga ne ogroža

V šoli se počuti varno

OBČUTEK VARNOSTI V
ŠOLI

E88

Zato, da iz ns izvlečejo
tisto zainteresiranost za
neko stvar, k nam pol
daje največ možnosti za
pač dobro življenje. Da
te tok časa izmučjo s
kemijo, da na konc
ugotoviš da ti je všeč.

Odkrivanje interesov

Začetek karierne poti

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

E89

hahah je kar pač sej
moji sestri tut ni bla
preveč ušeč kemija pa
zdej dela doktorat iz
tega.

Odkrivanje interesov

Začetek karierne poti

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

E90

Ja kemija ji je bla pač
eden izmed tistih
všečnih predmetov
ampak že osnovna šola
ti pač izloč že par
predmetov ane. Že za
srednjo šolo lahko
izbereš neko
usmerjenost ane. Ker če
bi se ti ne vem celo
življenje učil sam…aja
ne, to pa ni več v redu…

Odkrivanje interesov

Začetek karierne poti

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

E91

Ja pač načeloma zato,
da se navadmo delat,
redno, neki tut če se
nam ne da – recimo men
se drugo pooletje nikol
ne da nč narest zato mi
tut pade spet use na 4
vse skp. Eeeeem zato,

Kar je obvezno
moraš narediti tudi,
če se ti ne da

Delavne navade

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Nihče ga ne ogroža
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da te navadjo, da tut če
se ti ne da da moreš
neki delat. Za to, da k
bomo mel, če bomo mel
službo kdaj, mislm kdaj,
enkrat, da maš že neko
uno…nek…da ti ni…
E92

Da ni »zakaj morem jst
to delat?« ampak pač
nrdiš zato ker več, da
boš iz tega plačan.

Priprava na službo –
delaš tudi če nočeš
zato, da si plačan

Delavne navade

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

E93

A to govorim zase al na
splošno? Ker jst ne vem,
če ne bi hodu v
šolo…pomoje bi umru
od dolgčasa…

Dolgčas

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

E94

Na drugačn način pa
sigurno ne vsak dan.
Odvisno od tega al bi
biu doma al bi mogu
pač pr 6 začet delat na
gradbišču. Hahahah. Ne
resno. Če ne bi bla
obvezna, jst bi še zmer
hodu v šolo, ker bi mi
mt pač rekla »ti greš v
šolo« hahahah

Učil bi se na
drugačen način kot v
šoli in ne vsak dan

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

E95

ne vem jst mogoče bi
blo kej drgač ampak jst
načeloma težko
sodelujem z ljudmi k jih
ne poznam, težko grem
na igrišče pa rečem
desetim k so tm a se
grem loh jst tut z vami
fuzbal, ker pač nisem
tak…tko da bi se
mogoče še bl zapiru
vase…sam to je zdej
nek scenari k si ga jst
zmišljujem, ker nikol ne
bom mel take izkušnje

Težje navezati stik z
vrstniki

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

E96

vrjetn bi se prej k slej
vsega naveliču, ker v
šoli je zmeri pač vsak
teden neka nova snov k
jo morš drilat vsakič
znova it čez, vsakič
znova računat podobne
račune ampak so vsakič
drgačni, vsakič je mal
teži, vsakič ma novo
foro notr in jst bi večino

Monotonost dneva

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Morali bi delat

Starši bi hoteli, da
vseeno hodi v šolo

Branje
Računalniške igre
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časa pol vrjetno brou al
pa sedel za
računalnikom.
E97

ne vem men ta šola
ponuja neke raznolike
dneve čeprou je vsak
pondelk enako, vsak
tork enako ampak hkrati
je pa različno. Zato
mam tut jst pač, jst ne
morem pač sedet doma
in brt knjigo, čeprou mi
je branje ful ušeč. Ne
vem men bi blo
dougčas.

Dolgčas

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Ostali pa ne vem so
ljudje k pač grejo vn in
se majo fajn ne glede na
to kaj bi mogl delat.

Druženje z vrstniki

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

E99

Ja jst, delam domačo
nalogo v šoli tut.

Pisanje domače
naloge

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (sam)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

E100

Pogovarjam se z ljudmi
k grejo mim.

Pogovor

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

E101

Včasih grem v
knjižnico.

Obisk knjižnice

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (sam)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

E102

Če ma kdo kkšno igro s
kartami včasih se gremo
kej.

Kartanje

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

E103

**** ma en šah v
zvezku za matematko pa
pol figure vedno sabo
aveš pa greva včasih
šah.

Šah

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

E104

Tisto, kar ti pač leži. Če
ne druga si pa pač na
njegovem telefonu in
gledaš meme ane.

Kar rad počneš

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA UČENCEV

E98

Monotonost dneva

Zabava

Šale na internetu

ODPRTO KODIRANJE INTERVJU F
OZNAKA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

F1

Slabo, ker je šola.

V šoli se slabo
počuti

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI
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F2

Da ne maram bit v šoli,
itak da ne.

Ne mara hoditi v
šolo

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

F3

Ker je to stavba v katero
si noben ne želi hodt. Še
posebi če pač ne maraš
več k pol ljudi notr ane

Nihče si ne želi
hodit v šolo

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Ne mara ljudi v
šoli
F4

Tko več k pol šole.

Ne mara ljudi v
šoli

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

F5

Ja dobr to itak. Sam to se
sploh ne šteje.

Slabi učitelji
(samoumevnost)

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

F6

Dobr je to, da lahka vidm
svoje frende, k jih je zlo
mal ampak lahka jih
vidm. In to je dobr.

Prijatelji

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

F7

Slabo je pa to, da te
ocenjujejo ne glede na to
kaj delaš. Recimo če maš
ti na primer doma
probleme in pol prideš v
šolo in pač oni tega ne
vejo in pol te bojo zarad
tega ker maš slab dan, te
bodo zarad tega pol
ocenjeval slabo ane.

Zaposleni ne
upoštevajo
osebnih
dejavnikov
učencev

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

F8

Pač to, da je šola je slabo.
Ne vem ne znam razložit.
Ne maram šole.

V šoli se slabo
počuti

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

F9

Učenje.

Učenje

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

F10

Emmm…včasih veselje,
med odmori večinoma.

Veselje

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

F11

Pol včasih sm jezna na
koga…no velikrat sm
jezna na koga.

Jeza

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

F12

Al sm pa zlo žalostna. Ja
to je to.

Žalost

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

F13

zarad teh istih sošolcev na
katere sm jezna.

Žalost (zaradi
slabih odnosov)

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Ne mara hoditi v
šolo

Med odmori
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F14

Ja odvisno med kerimi
pač med učitli itak, v
osnovni je vedno tko, da
mormo mi spoštovt učitle,
učitlom je pa mal useen.
No pr večini učitlov je
tko.

Enostransko
spoštovanje
(učenci morajo
spoštovati
zaposlene)

Ni spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

F15

Ampak med učenci je pa
tko dost, itak smo vsi dost
tko enaki.

Enakopravnost

Občutek povezanosti
z vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

F16

Nekak.

Dvom v
povezanost z
vrstniki

Občutek povezanosti
z vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

F17

Pač ja, če morem hodt sm
vsak dan pol ja ane.

V šoli preživi
veliko časa

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

F18

Ja, tko k kje sodelujem
kej ane.

Sodelovanje z
vrstniki

Občutek povezanosti
z vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

F19

Z mojimi frendi sm nekje
in potem se neki
pogovarjamo in pol ne
vem prideš ti in se
pogovarjamo skupi in pol
smo skupi in pol je to
to…

Občutek
pripadnosti zaradi
prijateljev

Občutek povezanosti
z vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

F20

Emmm, ne vem. K mi
pustijo, da lahko povem
kar hočem ane. Na primer
če te nekdo neki vpraša,
da lahko ti poveš svoje
mnenje ne da pač moreš ti
zdej na njegovo stran
stopt ane.

Možnost izraziti
svoje mnenje

Občutek povezanosti
z vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

Ne vem med urami na
primer ane. K na primer
ne vem **** neki reče in
pol jst povem nek
odgovor in njej to ni všeč
– ta odgovor. In pol
nekdo drug identičnega
pove in ji je njegov všeč
ane. In če jst rečem, da
sm jst isto rekla, bo ona
rekla da ni isto ane. Če
sm pa na primer pr eni
drugi učitlci pa se to
zgodi bo pa rekla, da sm
jst v redu rekla ane.

Zaposleni
ustavrjajo razlike
med učenci
(Priviligiranje
določenih
učencev)

Ni spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

F21

Zaposlenim je
vseeno

Nisi prisiljen v
prilagajanje
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F22

Ja, odvisno od učitla.

Odvisno od
učitelja

Je spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

F23

Ja.

Počuti se kot del
šole

Čuti pripadnost šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

F24

Ja med učenci nekak.

Upoštevana s
strani vrstnikov

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

F25

Če greš med učitle pol pa
ne več ane. Ker so starejši
vrjetno in ker misljo, da
so pač bl pomembni.

Zaposleni ne
upoštevajo
učencev

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Zaposleni
večvredni kot
učenci
F26

Šoli al pa na primer ane
ravnatlca – isto pač, je
pomembna za šolo ane
sam pač…Ne morem jst
kr pridt do nje pa ji neki
rečt »To mi ni všeč«,
mislm lahko ampak bi blo
čudn. to je isto kokr da ne
vem bi šla do mami in ji
rekla »no zdej boš pa to ti
nrdila«.

Zaposleni
večvredni kot
učenci

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

F27

Pr večini.

Zaposleni ne
upoštevajo
učencev

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Ni spoštovan član
skupnosti
F28

Nekateri so tko dost…tko
se dajo na raven učencev.

Zaposleni, ki niso
vzvišeni (Na
ravni učencev)

Občutek upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

F29

Ja, sam ne med poukom,
bl tko po pouku al pa med
odmori na primer.

Med poukom

Ne more razvijati
svojih močnih
področji

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Po pouku
Med odmori
F30

Ja takrt te niti ne gledajo
učitl in ti ne more rečt
»ne, to je narobe«. Med
odmorom ane al te itak
noben ne vid da si tm al si
itak sam nekej zaprt al si
pa pač v teji grupi ljudi k
ti je v redu ane.

Ko ni pod
nadzorom
učiteljev

Lahko razvija svoja
močna področja
Lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Ko je ne
kritizirajo
Ko je sama
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Pogovor z
vrstniki
F31

Ja to ja…

Veščine
komuniciranja

Lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

F32

Ne…ne vem učasih se
hecamo, da smo stand up
komiki ne vem.

Humor

Lahko razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

F33

Ja če je več takih pol ja,
če bi bla pa samo jst ne
vem, da bi rabla neki pol
pa po moje ne.

Zaposleni
upoštevajo samo
večinsko mnenje
učencev

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

F34

Ja pač večina nas hoče
neki in pol če gre večina
proti nekomu bo vrjetno
pol tut čez čs ne vem učitl
stopu na našo stran. In pol
bo spet večina in bo spet
šlo na nekoga in tko pol
naprej.

Učenci lahko kaj
dosežejo, če
držijo skupaj

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

F35

Emm…ne vem. Ja enkrat
smo se prepiral z učitlco
****. Men se zdi, da je
blo glede tega, k je ona
nam prepovedala papirno
akcijo. Sam našmu
razredu, zarad ****. In
pol se je on začel dret
nanjo in potem je še ene
par ljudi prstopl in pol je
pršu še nš bivši razrednik
in potem je šou še ceu
razred zravn in potem je
čez čs ugotovila učitlca
****, da ne more kr tko
in pol smo lahko bli pr
papirni akciji.

Učenci lahko kaj
dosežejo, če
držijo skupaj

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

F36

Na vse kar je povezan z
učenci verjetno,
predvidevam.

Tisto, kar je
povezano z
učenci

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

F37

Ne vem. Tko če bi si več
k pou učencev neki želel
med poukom, neki tko, ne
vem, da bi mel eno uro bl
sproščeno pa naslednjo ne
pa pol spet tko ne vem
to…zmisnla sm si – pa da
bi pol šli pač realno vsi
učenci to prost
ane…mogoče bi kej blo.

Učenci lahko kaj
dosežejo, če
držijo skupaj

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

Izboriti si morajo
pravice, ki naj bi
jim že pripadale
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F38

Ne vem. Po moje bl mal,
zarad tega k se mi itak nč
ne da.

Vdanost v usodo

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

F39

Jst samo hočem it vn iz te
šole, ker mi je bedno kle.

Potreba čimprej
zapustiti šolo

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

F40

Nekatera so v redu.

Nekatera

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

F41

Sam pol so pa kšna k mi
niso lih neki logična.

Niso logična

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

F42

Na primer **** je dau
zadnč ful dobr pač point.
Zakaj ne smemo…okej
razumemo, da ne smemo
uporabljat telefona med
poukom ane. To
dojamemo ampak itak, ga
več k pou uporabla, ker je
pač čist ne dovoljen ane.
Logično, da ga bomo pol
usi hotl uporablat, če ni
dovoljen niti. Če bi pa oni
rekl, da ga lahko med
glavnim odmorom al pa
neki pol pa ga vrjetno, mn
ljudi bi ga sploh mel
vrjetno tko ane. Ker če je
neki dovoljen pol ni taka
fora.

Prepovedana
uporaba telefona
med poukom

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Kar je
prepovedano je še
bolj mikavno

Dovoljena
uporaba telefona
med odmorom
F43

To s copati. Jst ne štekam
zakaj mi mormo bit v
copatih učitli pa ne? To
men ful ni smislno drgač.
Zakaj jst ne morem bit v
čevlih? Sej oni tut hodjo
uzuni, jst hodm uzuni, vsi
hodmo po istih tleh.

Nošenje copat

F44

Ne vem kaj so še kšna
taka pravila kej.

F45

No ne razumem tut zakaj
mene vedno vsi čudn
gledajo, k mam trenerko
gor. Pol ma pa enga tipa,
k ma trenerko gor vsak
dan in so vsi »o maj gad
kok je on kul!«. Zakaj
mormo bit ženske lepo

Nesmiselna pravila

Predlogi za šolska
pravila

Nesmiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Ne pozna vseh
šolskih pravil

Nesmiselna praavila

ŠOLSKA PRAVILA

Pravila oblačenja

Neuradna/nenapisana
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Zakaj zaposlenim
ni treba nositi
copat?

Dekleta morajo
biti urejena, fantje
ne
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F46

oblečene za fante je pa
vseen? Zanč sm mela uno
brez rokavov majco in je
en učitlca, sej ne vem več
kera, mislm da **** in je
tko pršla do mene »Zakaj
se ti pa ramena vidjo?«.
Ja ne vem zakaj se mi
vidjo, zakaj jih pa gledaš?
Ne vem. Al pa k ma na
primer *** kšne crop tope
in pol so in učitli in kšni
tipi tko »preveč kože se ti
vid bla, bla, bla«.

Dekleta ne smejo
kazati preveč
kože

Ne vem. Ravnateljica?
Svet šole?

Ne ve kdo
postavlja pravila

Obsojanje in
nadlegovanje s
strani zaposlenih
in vrstnikov

Kdo postavlja šolska
pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

Ravnateljica
Svet šole
F47

Ja, nekomu neki ni všeč
in pol predlaga novo
pravilo in pol je vsem
všeč to pravilo in potem
ga vsi sprejmejo. Enmu
pač od unih ljudi al pa
kej. Al pa eni ravnatlci iz
ene šole reče »men pa ni
všeč, da se fantje pa
punce objemajo« in pol
ukinejo. Sej to sm si
zmisnla k sm eno knjigo
brala zato.

Pravila si
izmislijo
zaposleni

Kdo postavlja šolska
pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

F48

Ne bi rekla. Ne. Mislm,
če neki ful kršm vrjetno
bojo pol postrožil. Ne
vem. Ampak ne morem
pa glih novih pravil dt, se
men zdi. Pa tut ne
spreminjat ta k so.

Učenci nimajo
vpliva na šolska
pravila

Vpliv učencev na
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Pač z enimi sm tko dost v
redu. Včasih se tko
pogovarjamo k prjatli.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Pol pa spet z drugimi sm
pa sam tko ja slabo. Z
drugimi mi pa ni v redu
no, se komi gledamo.
Mislm jst jih komi
gledam ne vem za njih.

Preziranje

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

F49

F50

Njihovo
neustrezno
vedenje povzroči
prepovedi
(posreden vpliv)

Prijateljski odnos

Enostranskost
odnosa
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F51

****. Ne vem men gre
ona tok na živce. Kr pršla
je v naš razred in kr ona
kao zdej vse ve. Pač ne
veš vsega. Če kr pride tko
»no dons bomo pa to
delal, sej vem da to bi
mogl že itak znt«. Kaj?
Pač ne kr tko neki. Ne
vem men ona ful ni no.

Prepričanje
zaposlenih, da vse
vedo

F52

Ja. Sej jst ne kažem, da
mi gre kdo na živce ane
še vseen ga tko spoštujem
al neki. Ampak če bi pa
bla tko, da bi nekoga ful
ne spoštvala ane, pol bi
bla vrjetn…na vse bi
vplival. Učitli bi si
povedal med sabo vse,
mela bi slabše ocene,
lahko bi pač ful bl bla na
piki ane.

F53

F54

F55

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Če bi pokazala,
da ji gre zaposleni
na živce bi imela
slabše ocene, bila
bi šikanirana

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Ne vem. Na živce mi gre
k ful učitlov misl, da ve
vse. Ne vem uči nek
predmet in zdej si
predstavlja k da pač ve
vse o teb in ve tut vse
ocene o teb in pol te glede
tega pač obsojajo kaj boš
mel ti zdej pač pr drugih
predmetih pa tut pr temu
svojmu predmetu. Glede
na to kašne maš ti ocene
pr njegovmu predmetu
misljo da maš tut drugje
ane.

Prepričanje
zaposlenih, da vse
vedo

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Al pa ne vem, da če hočeš
it na neko šolo naprej ti kr
rečejo »ti ne boš šou tja, ti
ne spadaš tja« al pa neke
take. Ja to mi je ****
rekla, da jst nisem za
veterino, da ne morem it
jst tja, da to jst ne. Sej jst
pač še vedno razmišlam a
bi šla na veterino al
vzgojiteljsko.

Pokroviteljstvo

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Da bi se več hecal. Pač
men je to dost v redu. Na

Več hecanja

Učenci pogrešajo

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Pokroviteljstvo

Pokroviteljstvo

Obsojanje

Glede na ocene,
ki jih imaš pri
enem predmetu
sklepajo na ocene
pri drugih
predmetih

Ukazovanje

Obsojanje
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primer pr **** je men to
ful fajn.
F56

Al pa da ma tko kr, ne
vem neki govorimo in
potem gre kr iz tega k se
o nečem pogovarjamo, ne
vem o muski pol kr pride
na neko resno temo in ti
pol ni bed govort. Pa tut
ne nujno med poukom
lahka tut tko pol.

Pogovor o
vsakdanjih temah

Učenci pogrešajo

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Pogovor o resnih,
za učence
relevantnih temah

Stik z
zaposlenimi izven
učilnice
F57

Pač nekateri ne govorijo
glih, če maš slb dan al pa
neki. Al pa si enkrat bl
tko tečn pr pouku ane, ne
bodo takoj povedal vsem
pa ne grejo govort, da si
že celo leto takšn.

Sprejemanje
učencev

Al pa na primer, da ti ne
dajo neopravičene ure, če
zamudiš tko eno minuto.
Kar se je dons zgodil,
**** mi je dal
neopravičeno k sm
zamudila tko pol minute.

Rigorozno
upoštevanje
pravil

F59

Pač velik stvari je dobrih
sam ne na vseh učitlih
ane.

Učitelji imajo
veliko dobrih
lastnosti vendar
ne vsi

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

F60

Večina učitlov je tko
bljak.

Večina učiteljev
je slabih

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

F61

Dobri so tut uni k se
znajo pogovarjat
normalno, da ti ne bojo
takoj mel unga attituda
kao »jst sm učitelj ne
moreš se z mano o tem
pogovarjat«. Tko ne vem
če ga vprašaš neki kar ni
v zvezi s tem kar on uči
ane, da ti pač če vseen
pove. Ker če greš ti glih
do tega učitla pol se
vrjetno z njim počutš tko
normalno, da mu lahka
pač to poveš al pa neki.

Normalen
pogovor

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

F58

Zaupnost

Kaznovanje

Niso vzvišeni

Pripravljeni
odgovoriti na
vprašanja tudi če
niso vezana na
šolsko snov
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F62

Včasih. Na primer ****
al pa ti.

Psihologinja

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

F63

Ja sam pač ne vsem.

Ne zaupa vsem
zaposlenim

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

F64

Prejšnji rezrednik, ker
smo bli tok zlo skupi.

Prejšnji razrednik

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

Zaupa zaposlenim
s katerimi ima
stik
F65

Pač jst tko, ful nimam
problema s tem, da
govorim o seb. Tko, da jst
dost velik tko kej povem
ane, pa tut preveč ljudem
zaupam ane.

Ni ji težko
govoriti o sebi

F66

Sam pol pa vidš kšne k
komi kej povejo, še
svojim najboljšim
prjatlom komi kej povejo.

Učenci težko
zaupajo drugim

F67

Ne vem, vem da vama ful
ljudi ful stvari pove, tko
da si upam reč da vama
vsi zaupajo po moje. ****
smo tut vsi tko zaupal. Pa
**** tut, z njim se lahko
jst pogovarjam tko
normalno, ne da bi kej blo
narobe. Pač te ste najbl
načilirani.

Psihologinja

Ljudem preveč
zaupa
OPORA V ŠOLI

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

ji zaupa večina
učencev

Zaupali so
prejšnjemu
razredniku

Zaupajo učitelju
****

Normalen
pogovor, brez
občutka da je
nekaj narobe

Sproščenost
F68

Da pač če ti nekdo tko, če
je nekdo ti ful dobr člouk
najprej pa gre pol vn iz
šole pa pol spet pride
nazaj, se bo še kr delu da
je isti ampak pol k mu pa
neki ful pomagač pa ga
kasnej ti prosš za pomoč
ti pa pač ne bo pomagu,
ker misl da je zdej ful

O odnosih

Ljudje se
spreminjajo
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boljši. In ker ti zdej
njemu nočeš več
pomagat, ker on tep ni
pomagu te začne tko ful
zafrkavat in vsem govori
kašn si pa to. Pol sm se jst
pač samo tko odaljila od
tega človeka, čau!
F69

Da se lahko zaupa samo
določenim ljudem, pa še
to tko ne vsega. Ker
dostkrat te ful, tut če
rečejo, da je to ful v redu
in »dej bod tak kot si« te
pol ful obsojajo in grejo
okrog govort vsem in tko.

Ne smeš zaupati
vsakemu

F70

Pa da je zlo težko najdt
prave frende, to sm se tut
naučila.

F71

F72

F73

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Težko je najti
prave prijatelje

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Da se je treba z učitli
normalno pogovarjat tut
če ti niso v redu, pri srcu
al kaj jst vem. Zato, ker to
lahko pol vpliva tut na kej
druzga, ne samo na šolo
ampak tut staršem
govorijo pol kr ene stvari
al pa kej. Ne vem pač moj
oči je enkrat pršu in so
mu kr random učitli
govoril, da jst ne
sodelujem pr pouku in da
me ni pr njihovih urah in
jst sm tko »ne nisem bla
nikol pr tvoji uri, samo
cel zvezek mam
popisan?«. Sej letos se to
ne dogaja, ker sm pridna,
haha, ne sej ne. Sam tko
dost probam ostat mirna z
učitlom nekak.

Splača se
spoštljivo vesti do
zaposlenega tudi,
če ti ni všeč

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Ne vem. Ne vem kaj se še
lahko naučiš in pol ne
vem kaj si še želim.
Hahaha. Pač itak, da bi se
rada naučila use kar se da
samo pojma nimam kaj je
vse to kar se da.

Rada bi se naučila
vsega

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Ja. Na primer tuki.

Pri psihologinji

V šoli se počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Nikomur ne
moreš popolnoma
zaupati
Ljudje te nikoli
ne sprejmejo
takšnega kot si

Če ne spoštuješ
zaposlenih imaš
slabše ocene

Če ne spoštuješ
učiteljev bodo
staršem lagali o
tvojem
vedenju/da kršiš
pravila

Ne ve kaj se še
lahko nauči
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F74

Pa na WC-ju, tm ni
nobenga. Pa če kdo pride,
pač je to samo WC, ne
rabš bit uno »o fak, zdej
se morem pa tak…da
bom v redu«.

Na stranišču

V šoli se počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

V šoli se počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

V šoli se počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

V šoli se ne počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Ni nikogar
Ne rabiš
prilagajat svojega
vedenja
Ne rabiš ugajat

F75

F76

Pa bl tko na kkšnih
random. Mislm sej sm
rekla, jst nimam problema
s tem, da bi se čist drgač
obnašal kje ane, povsod
sm isto ane, sam vidm
druge ljudi, k so recimo k
pridejo k tep čist drgačni
k v razredu recimo ane.

Je, kar je - ne
prilagaja svojega
vedenja

Bl je tko, ne vem zaprt
prostor je bl ane. Men je
to tko ful bolš. Pol mam
občutek, da me mn ljudi
lahko sliš ane, če rečem
karkol, neki glupga…da
me ne bo pol cela šola
slišala ane.

V zaprtem
prostoru

Učenci se vedejo
drugače v
razredu, kot v
okolju kjer so
sproščeni

Zasebnost
Ni občutka, da
kdo prisluškuje

Ne rabi pazit kaj
reče
F77

Ne vem čist drgač tko, v
razredu je itak tm učitelj
pa pol še miljon drugih
ljudi, k te lahko kšn od
njih na smrt sovraž na
primer ane in pol nočeš
glih neki iztopat, ker pol
te lahko še kdo zasovraž
ane. Te drame aveš,
osnovna šola pa to.

V razredu

F78

Ma ne zarad tega, da
dobim usaj mal smisla u
lajfu tko.

Smisel v življenju

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

F79

Vsaj mal, da veš neki.

Splošno znanje

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Učitelj
Ne smeš izstopati,
ker te lahko kdo
zasovraži
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F80

Čeprou pol se kr mal
preveč stvari učimo, se
men zdi za osnovno šolo.
Pr kemiji recimo ona reče
»ja to se boste pa učil v
srednji šoli, ja, bomo mi
kr to še jemal«. Ne vem
pač tko, mal čudn je.

Preobsežno za
osnovno
izobrazbo

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

F81

Al pa kšne nesmislne
stvari na primer pr
športni, zakaj se rabmo
učit košarko, jst tega ne
štekam. Jst sm ful jezna
zdej zadnje čase zarad
tega ker pač se učimo
košarko in je noben ne
zna in pol sm jezna zarad
tega.

Učenje
neuporabnih
znanj

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

F82

Pa tko dobiš osnove
življenja.

Osnove življenja

Socializacija

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

F83

Da maš neko znanje da
lahka sploh žviš
normalno, pa da ti ni
treba umret, haha, ne sej
ne. Pač da lahko delaš, da
loh maš službo, ne glede
na to a greš naprej s šolo
al ne.

Splošno znanje

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

F84

Vrjetno pomagal doma.

Pomoč doma

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

F85

Al bi pa samo vn hodil pa
bi se družl.

Zabava

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Al bi bli pa sami skos, ker
šola je tut nek vir
druženja al neki in tuki
spoznaš nove frende. Pol
če ne hodš lih vn pol ne
moreš drugih spoznt in če
ne hodš v šolo pol tut teh
ne spoznaš ane in pol si
forever alone. In pol samo
spiš hahah. Pač sam si
skos.

Osamljenost

Kaj bi počeli, če ne bi
hodili v šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Zafrkavamo se. Iz vsega,
kar vidmo.

Hecanje

F86

F87

Omogoči
preživetje

Začetek karierne poti

Omogoči službo

Druženje z
vrstniki

Izoliranost
Spanje

Socializacija
-Navezovanje stikov

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV
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F88

Ne vem mamo te inside
joke.

Hecanje

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

F89

Al pa laufamo po
hodnikih. Ne vem,
hahaha.

Tek po hodnikih

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

F90

Kitke pletem sošolkam.

Friziranje

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

F91

Pač pogovarjamo se. Tko
ja.

Pogovor

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

F92

Al se pa igramo kšno
igrco, vislce haha. Ne
vem tko, osnovne stvari.

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

F93

Z različnimi ljudmi
različne ljudi počneš. Če
sm s P** pa s temi se
bomo najvrjetneje
pogovarjal in pol kr nekje
random najdl en joke in
se bomo s tem jokeom cel
dan zafrkaval. In pol se
bom jst med poukom
začela smejat in pol me
bo učitlca nadrla.

Igrajo se vislice
Aktivnosti
odvisne od družbe

Pogvor

Hecanje

Zaposleni ne
odobravajo in
kaznujejo
F94

Al pa opravljamo, sam ne
tko…učitle po navad
opravljamo.

Opravljanje
zaposlenih

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

F95

Al se pa učimo, sam to ni
zabavno.

Učenje

Zagotavljanje dobrega
počutja z lastno
dejavnostjo (v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

Ni zabavno

ODPRTO KODIRANJE INTERVJU G
OZNAKA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

G1

Hmmm to je pa tako vprašanje k je
odvisno…kakšnega počutja sem,
tko kako je ta prvo k se zbudim
ane…

Odvisno od
razpoloženja

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI
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G2

G3

mam dneve k je ful fino v šoli, to
so uni dnevi, k ne delamo glih neki
velik za pouk.

V šoli se dobro
počuti

Mam pa tut dneve k mi pa pač res
ni dobr, mi grejo vsi na živce, so
učitli tečni, preveč zahtevajo.

V šoli se slabo
počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Ko se ne dela
veliko pri pouku

Ne mara ljudi v
šoli
Slabi učiteji
Prezahtevni
učitelji

G4

Pa sej večinoma se jst kle počutm
ful dobr zarad tega ker mam tut tko
čas zase, na primer tko da sm s
prjatli.

V šoli se dobro
počuti

Ima čas zase
Prijatelji
G5

Em, pa tut se mi zdi da men ni glih
pouk neki težk in se mi zdi da
lahko sledim, loh se
skoncentriram, kej uzamem iz tega
in to mi ful pomen, da pač bom pol
mela neko izobrazbo.

Razume snov pri
pouku

G6

Pa bom rekla, da se dobr počutm v
šoli.

V šoli se dobro
počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

G7

Tut niso predolgi urniki, ni neki ful
pretežko.

Dober urnik

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

G8

Tko k je zdej una peticija…to se
mi zdi brezveze. Pa govorijo kok
smo pod stresom sam ti si v bistvu
sam nrdiš da si pod stresom, če bi
prej začeu delat za stvari pol nisi
pod stresom.

Peticija za
spremembo
šolskega sistema
neutemeljena

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Se kaj naučiš
Pomembno, da
bo imela
izobrazbo

Sama si kriv za
ovire ali slabo
počutje (stres)
Ocenjevanje
(nepotreben
stres)
G9

Ne vem jst se dobr počutm v šoli,
pa tut tko k pridem kdaj tep al pa
****, pa ****, pa učitli so k jim ne
gre sam za to, da učijo ampak tut
da se zanimajo kako se mi učenci
počutmo, to mi je ful ušeč. K ni
velikrat tko na šolah.

V šoli se dobro
počuti

Učiteljev ne
zanima samo
učenje ampak
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tudi počutje
učencev.
G10

Emm…Mislm itak ocene, ocene
mi niso glih neki fajn ampak, če je
treba je treba, ne moreš vplivat na
to.

Ocenjevanje

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

G11

No pa ni mi všeč, da včasih učitli
delajo razlike med učenci. To mi
ful ni všeč.

Zaposleni
ustavrjajo razlike
med učenci

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

G12

Pa tko so kkšne učitlce, k majo
kšne pridne punčke rade, sej veš
kako je to. Al pa kšne take
športnike majo raj kšni učitli. In
pol so to njihovi cukrčki in jim
dajejo petke, eni se mormo pa tok
trudt za neko oceno ane…to vsi
učitli delajo, čist vsi.

Zaposleni
ustavrjajo razlike
med učenci

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Obveza, na to
nima vpliva

Učitelji imajo
raje pridne
punčke in
športnike
Priviligiranje
določenih
učencev

G13

Pomoje najbl tko sreča al pa kej
tko, k sm s prjatli pa ne vem pač
jst se dobr počutm v šoli.

Veselje

Prijatelji

V šoli se dobro
počuti
G14

Ne vem kako bo zdej k bom šla v
srednjo šolo, k me je ful strah, da
bo grozn pa da se ne bom ujela.

Strah pred
vstopom v
srednjo šolo

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

G15

Ampak zdej sm vesela, k sm se
začela z neko določeno družbo
družt in mi je zdej ful v redu.

Veselje

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Mmm…ne izraža se to glih neki
ful, da se zdej neki ful spoštovana
tko kt en učitl.

V šoli ni
spoštovana

Ni spoštovan
član skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

G16

Prijatelji

Enostransko
spoštovanje
(učenci morajo
spoštovati
zaposlene)
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G17

Ampak se mi pa zdi da pa mislm
tko kokr sm rekla, da ni čist useen
usm ane.

Zaposlenim ni
vseeno za učence

Je spoštovan
član skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

G18

Ja.

Počuti se kot del
šole

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

G19

Ne vem k me velikrat kdo vpraša
tko kako sm pa da se sam zanimajo
zame, da jim ni čist useen.

Ostali izrazijo
zanimanje za
njeno počutje

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

G20

Po moje bl ne, tko. Ne zavzemam
se neki ful zdej zanjo.

Ne zavzema se
za šolo

Ni občutka
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

G21

Še vseen pa tko sm loh včasih kej
ponosna ane. Posebi če moji prjatli
kej nrdijo al pa jst.

je ponosna na
svojo šolo

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

Dosežki učencev
G22

Ja rečmo, da sm ja.

Občutek
opaženosti

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

G23

Pa ja. Tko recimo učitlca M*** me
zmerom sprašuje kako sm.

Zaposlene
zanima njeno
počutje

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

G24

Pa tko pr kkšnih učitlih pa kkšnih
predmetih k mi ne grejo najbl se
mi zdi, da nism glih neki ful
upoštevana sam.

Pri predmetih, ki
ji ne grejo

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

G25

Ne vem, če me na primer kkšni
predmeti so tko k fizika al pa
matematika k mi ne grejo najbl pač
nisem, me tm bl zapostavjo ane. K
pač vidjo, da nimam nekega
zanimanja za to. Tko da nekak
ostanem v kotu ampak men je v
redu ker tut me ne zanima to neki
ane. Tko.

Pri predmetih, ki
ji ne grejo ni
upoštevana

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

Uuu to so pa na primer tko kokr
zdej delamo za valeto, pa k smo
delal šolce ane. To so me pa na
primer vedno sprašval za ideje pa
tko ane, Tm k vidjo, da mam neko
zanimanje pa to se mi zdi, da sm
dost upoštevana pa tko, da me
vklučjo v to.

Obšolske
dejavnosti

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

G26

Če hočeš biti
upoštevan moraš
izkazati
zanimanje

Načrtovanje
valete
Šolski ples

Če hočeš biti
upoštevan moraš
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izkazati
zanimanje
G27

Da jih tut zanima moje mnenje, da
upoštevajo moje ideje. Saj
poslušajo jih, tut če se pol na
koncu ne vzame moje ideje.
Ampak ja…

Zaposleni
poslušajo
mnenje učencev

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

G28

Večinokrat ja. Pač se mi zdi, da jih
zanima moje mnenje pa moje
mišljenje. Pr teh po pouku.

Obšolske
dejavnosti

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

Sam bl tko pr pouku pa nimam
glih nekega zanimanja in ga tut ne
kažem potem pa me pač nekak
avtomatično sploh ne vprašajo več.
Jim rata samoumevno.

Pri pouku

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

Jst nism glih neki dobra v ničemer.
Sam tko po moje, da ja upoštevajo
tko, da lahko mi mal s svojo glavo
razmišlamo?

V ničemer ni
dobra

V šoli ne more
razvijati svojih
močnih področji

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

G31

Ja.

Občutek, da
lahko v šoli
razvija svoja
močna področja

V šoli lahko
razvija svoja
močna področja

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

G32

ma tko pol to uzameš že mal za
samoumevno in se ne zavedaš tega
sploh… ampak ja se mi zdi da
pustijo, da mamo svoj prostor.

Samoumevno

V šoli lahko
razvija svoja
močna področja

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

Ja to pa tko k sm že rekla, k
delamo šolce pa valeto pa te
obšolske zunanje stvari. Tm sm
mela tut vpliva ja, pa so me
upošteval kot eno osebo k je dajala
mnenje ane, pač ideje…čeprou
nam na koncu pol ni ratal ane, k
nismo prodal dovolj kart, ampak
vseen.

Obšolske
dejavnosti

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

Ja. Tm pa nimam vpliva. Tm ma
največ vpliva učitelj, kar je tut

Pri puku

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

G29

G30

G33

G34

Zaposleni
poslušajo
mnenje učencev

Če hočeš biti
upoštevan moraš
izkazati
zanimanje

Zaposleni
dopuščajo malo
kritičnega
mišljenja

V šoli lahko
razvija svoja
močna področja

Učenci imajo
svoj prostor

Valeta
Šolski plesi

Zaposleni
poslušajo
mnenja in
potrebe učencev
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prou, ker on vodi učno uro ane, on
ma uno znanje. Vplivam kdaj tko,
če nas kej vpraša pa kej povem
ane. Ampak nimam res kšnga
tapravga vpliva, sej ga tut ne
morem met ane, sej to je od učitla
ura, mi smo samo tm ker pač se
učimo od njega.

Največ vpliva
ima učitelj

Ja ni neki ful vpliva ane, ker
morem bit pr pouku ane, pa tko.
Nimam glih neki ful vpliva sam mi
je v redu tko k je.

Nima vpliva, ker
je pouk obvezen

G36

Pač vem, da rabm it v šolo, da se
rabm učit.

G37

G35

Učna ura pripada
učitelju
Učenci so
podrejeni, ker se
učijo od učitelja
Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

Nima vpliva, ker
je pouk obvezen

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

Odmore pa pač prežvim s prjatli
ane, kar je pa tut v redu ane.
Čeprou so učasih mal prekratki
odmori pa predouge ure ane
hahaha sam to je neki kar ne
morem glih spremenit.

Odmori

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

G38

Smiselna se mi zdijo sam, če bi
bila jst bi jih mal spremenila.

Potreba po
spremembah

Vpliv učencev
na šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

G39

To s telefoni ane na primer, da bi
jih mel vsaj med odmori ane.

Dovoljena
uporaba telefon
med odmori

Predlogi za
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

G40

Med poukom čist štekam, da jih ne
smemo met, ker pol bi vsi igrce
igral, vse bi blo krneki.

Prepovedana
uporaba telefona
med poukom

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Predlogi za
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Ni potrebe po
tem da bi se kaj
spremenilo

Učenci ne
morejo ničesar
spremeniti

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

Koncentracija
G41

G42

Med odmori se mi pa zdi, da bi blo
v redu, če bi mel. Al pa kdaj tko,
da bi mel večkrat v šolske namene
med poukom. Kdaj nam kkšni
učitli pustijo met tefone ane *** al
pa učitl ****, da pogledamo kej v
slovar na netu pa tko. To se mi zdi
ful v redu, to se mi zdi, da bi mogl
met pr večih predmetih ane. Ker se
tko tut mi naučimo kako najdt
kkšne stvari.

Dovoljena
uporaba telefon
med odmori

Ta s copati se mi zdi smiseln sam
ga ne upoštevam glih [se ozre na

Nošenje copat

Uporaba telefona
v šolske namene
med poukom
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G43

G44

svoja stopala, ker je brez copat].
Hahahah.

Ga vseeno ne
upošteva

Pravilno je, da mamo copate, da se
ne prehladimo. Tla so umazana,
res so, usrana so, pol gremo pa še
v WC pa tm stopaš, se mi zdi
ogabno. Sej jst mam drgač itak
čevle, ker morem met zarad
zdravstvenih, pač platfus mam ane.
Ampak tko, pol pa kdaj vidm k
majo kkšni bele štumfe tko
ojooooj. Sej mene pol tut mami
kdaj doma nadere, k mam čist
umazane štunfe pa še znucajo se.
Ampak ja. To pravilo je dobro sam
se nas večina ne drži. Po moje mal
zato, ker smo leni, ker se nam ne
da, da bi skos copate nosu. Pa ful
se zgubljajo, če jih kdaj pustiš v
omarci jih pol kr ni več pa usrani
so pol in pol jih kr puščajo v šoli,
ker če so umazani jih ne boš dou v
torbo. Pa pozab se.

Nošenje copat

šolska pravila…Ha, eno je, da se
ne smemo pogovarjat med
poukom. To kršmo vsi ampak se
mi zdi tut da je dobro pravilo – da
ne jemlemo koncentracije učitlu pa
drug drugmu ane.

Med poukom ni
dovoljeno
pogovarjanje

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Se ne prehladijo
Umazane
nogavice
Nehigienično

Večina učencev
ne upošteva
pravila

Nesmiselna
pravila

Zgubljanje copat
Ne želiš dat
umazanih copat
v torbo

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Moti
koncentracijo
učitelja in
učencev
Učenci ne
upoštevajo
pravila

G45

Ne vem vsa pravila majo nek
razlog ane, čeprou jih ne
upoštevamo glih pa se nekateri z
njimi ne strinjajo. Sam men se zdi,
da morjo bit tm in če jih ne bi blo
bi biu nek kaos in bi vsak delu kar
hoče in ne bi blo v redu.

Pravila obstajajo
z razlogom

Jih ne upoštevajo
in se z njimi ne
strinjajo
Pravila morajo
biti drugače
vlada kaos

G46

Ja to za telefone sm rekl. Drgač jih
pa ne bi neki pretirano
spremnijala, kdaj kšno malenkost

Dovoljena
uporaba
telefonov med

Nesmiselna
pravila

Namen šolskih
pravil
Predlogi za
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA
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ane. Čeprou zdej ne vem čist ush
pravil ane ampak ne, jst ne bi neki
ful spremenila, ker se mi zdi da
majo razlog in če bi lahka kej
spremenila bi kkšn štala nastala.

odmori in v
šolske namene

Ja postau jih nekdo k ma neke
izkušne, k je neki vidu, po moje da
brez pravil ne gre in pol po moje
tut tko so jih sproti delal k so vidl,
da neki ne znese in so naredl neko
pravilo ane. Ne vem telefoni ane,
en učitl mi je reku, da so prej lahko
mel telefone pol je pa nekdo neki
sliku al snemu nekoga in pol so jih
ukinl. No in to so neke sprotne
stvari, neka sprotna pravila k so jih
čez čas ugotovil, da jih rabjo.

Nekdo ki ima
izkušnje

G48

Ne.

G49

G47

Kdo postavlja
šolska pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

Učenci nimajo
vpliva na šolska
pravila

Vpliv učencev
na šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Ne, nč. Mi če že jih nrdimo nova.
Tko k sm rekla za un telefon ane.

Njihovo
neustrezno
vedenje povzroči
prepovedi
(posreden vpliv)

Vpliv učencev
na šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

G50

Ja ja, pač mamo vpliv ane. Sam
tko, da bi pa kej res spremenil,
majo pa pomoje kšni starši kej k
pol se prtožujejo otroc staršem in
pol starši pridejo v šolo in pol
težijo pa se mogoče kej zgodi, ne
vem. To je edino.

Starši imajo
vpliv (v vlogi
zagovornikov
otrok)

Vpliv učencev
na šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

G51

Men se zdi ful v redu, ker se mi
zdi da jim ni čist useen.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G52

Mislm so kšni učitli k se res, res z
njimi ne razumem.

Preziranje

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G53

Drgač pa se mi zdi, da na splošno
tko je v redu.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G54

Pač niso neki ful prestrogi. Majo
pa še vedno neka pravila in to in to
se mi zdi čist neko pravo
ravnovesje.

Profesionalnost

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Pa tut jst nisem neki taka, da bi
motila pouk in pol se jim to zdi v
redu. Mislm tako vedenje k jim ti
daješ tako tut oni dajo nazaj. In to
je dost fer ane.

Pogojeni z
vedenjem učenca

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G55

Nastajajo sproti
glede na
okoliščine

Nastanejo kot
odziv na vedenje
učencev

Jim ni vseno zate

Upravičeno
strogi
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G56

Ja, pol tut vplivajo na naše zananje
pa kako se učimo.

Če nisi v dobrih
odnosih se manj
naučiš

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G57

Pa pol je odvisna tut ocena ane.

Imaš slabše
ocene

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G58

Če se boš ti trudu med poukom pa
to itak, da ti bo učitlca lažji pol
dala oceno na vzgor, kokr pa če ti
motš pouk, nč ne delaš, nimaš
nobenga odnosa do dela – pol itak,
da ti bo navzdol zaklučla.

Bolj se
prilagodiš
učitelju boljše so
tvoje ocene

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G59

Minusi se mi zdi, da kkšni ful
delajo razlike in pol se samo unim
najboljšim prilagodi učitelj. Ne
vem maš kkšne par jih v razredu, k
so ful dobri za ne vem matematiko
pol maš pa ostale ane k pač pa
nismo neki najboljši. No in se
učitli prlagajajo samo unim in
samo unim pomagajo, uni dobijo
pozornost dodatko, da gredo lahko
na tekmovanja pa to. Mi pa k smo
zadi pa itak pol da mamo slabše
ocene ane in da nam ne gre tok
dobr. To se mi zdi en tak dost velk
minus.

Privilegiranje
učencev

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G60

Pa kdaj tut kok učitli niso fer. Tko
kdaj tko res niso.

Nepoštenost

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G61

Joj jst sm se z eno učitlco, tok sm
se skregala, jooooj, tok sm se
skregala.

Prepri z učenci

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G62

Z sošolko sva mele iste ocene pr
enem predmetu, iste! Obe sva ful
sodelovale, jst sm mogoče clo več
sodelovala, iste ocene, okej ne vem
kakšni so bli procenti… sam to se
mi niti ne zdi tok pomembn, ker
ocena je ocena. No in ona je mela
5 jst pa 4. joooooj kok sm bla
jezna. To je ta ****, jst te ženske
ne maram, ne maram, ne maram.

Nepoštenost

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Pa tko, če sm, tko enkrat smo mel
nadomeščanje, mislm da lani in sta
se *** pa **** zraven mene
pogovarjala in je ona mene nadrla
kaj se pogovarjam in me presedla
naprej.

Nepoštenost

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G63

Glede na učni
uspeh

Privilegiranje
učencev

Privilegiranje
učencev
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G64

Pa ona je ful tut, zafrknla je ***
mojo polsestro, ker pol ni mogla it
na Nizozemsko zarad nje. Kr neki,
kao da ne more pa pol je od ***
oči jo vprašu, če bi zamudila pouk
k bo šla na Nizozemsko, al pa če je
pol kšna možnost, da ji kdo
pomaga da to nadomesti ane in mu
je ona rekla, da nč ne bo, da je to
pač odločitev. Takrt pa *** pač ni
šlo dobr v šoli, ker ni znala še tok
slovensk ne, logično. In pol je njen
oči reku, da ne more it. In je bla
*** ful žalostna in pol k je bla
doma, je hodila v šolo in niso nč
delal. Ona je pa ful hotla it, ker
ona bi se loh pol po nizizemsk
pogovarjala. Pa rekla je **** tut,
da ne bi blo v redu, ker pol bi se
ona z njimi po nizozemsko
pogovarjala ne po angleško. Pač
tko kr neki.

Omejevanje
možnosti

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G65

Ja. Pa tokrat slišm kok je ona
nepravična pr ocenjevanjih. To
tokrat slišm. Pa vsi k so pr njej v
skupini se mi skos prtožujejo kok
je ne marajo, pa da je preveč
stroga. Pa tut pol k eni pravjo, da
grejo pol naprej na sredo pa kao
ful znajo zarad nje…to ni res.

Nepoštenost

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G66

Da bi se kšni učitli mogoče mal
tko, da se mogoče kdaj bl za ns
potegnl.

Zavzemanje za
učence

Učenci
pogrešajo

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G67

Pa da ne bi dajal sam unga znanja
k piše ampak tko kšno znanje za
naprej. Na primer *** je ful dobr
naredu, k smo račune, položnice
smo se učil pa kako življenjepis
napisat. To se mi je ful dobr zdel.
Ja no to se mi res zdi neka
uporabna stvar za naprej. Pa ne
vem pr biologiji bi se lahko kej
tazga učil pa pr kemiji, sam ne
vem…

Več uporabnega
znanja

Učenci
pogrešajo

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G68

Da se trudjo, da razumemo.

Prizadevanje

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G69

To po navad **** ***, k jo usi
pluvajo ampak ona ful dobr uči.
Ona skos vpraša kako, če znamo,
skos nam nud neke dodatne ure, ne
vem ona je men ful dobra, čeprou

Prizadevanje

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Strogi
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vem da je vsi ne marajo. Ampak
jst jo mam ful rada.
G70

Tko sprašujejo nas če znamo, če ne
znamo gremo še enkrat čez, še
enkrat v nedogled, men bi se že
zmešal kdaj ampak oni še kr naprej
in to se mi zdi, da je ful pohvalno,
da majo živce da ns prenašajo. To
se mi zdi tok dobr. K to nima kr
vsak.

Potrpežljivost

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G71

Ja, pa naše vedenje. To se mi zdi
taka aleluja, res tok.

Potrpežljivost

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G72

Tok, teli fantje *** pa *** pa te,
oni tok učitle oprosti izrazu jebejo
v glavo, da aaah men bi se strgal
že vse po vrsti bi jih čez okn vrgla.
Pa če kr take stvari govorijo k tut
niso glih najbl primerne in jst pol
učasih sam tko »okeeeeej«. Sej ne
bom rekla, da jst nega nikol ne
delam, itak da delam. Ampak
svaka jim čast, da to prenašajo.

Potrpežljivost

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G73

Aja pa da nam tko tut upoštevajo
mnenja, kdaj pr kkšnih ocenah pa
to. Na primer k mamo kkšne ppt
predstavitve pa je nekdo k včasih
res ni mel neki, k je mel neki med
oceno. Učitelj upošteva včasih tut
mnenje kaj ostali učenci rečejo. To
se mi zdi ful dobr. Itak, da se pol
potegnemo za to osebo pa
govorimo kok je dobr naredu – to
se mi zdi ful dobr, da pol
upoštevajo tut naše mnenje, ker
pač eno mnenje je težko sam
upoštevat, ker je čist drgačno od
ostalih. Tko to mislm da je to.

Upoštevanje
mnenja učencev

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

G74

Ja.

Šola ji je v oporo

V šoli dobi
oporo

OPORA V ŠOLI

G75

Ja.

Zaupa
zaposlenim

V šoli dobi
oporo

OPORA V ŠOLI

G76

Tko ful učitlov me je kdaj k sm bla
slabe vole uprašal, če sm v redu pa
fulkrat so mi rekl, da če rabm
kadarkoli kej lahko takoj pridem
do njih, da jim lahko zaupam svoje
probleme. ***, ***, ***, pa tko ful
se mi zdi v redu, da pač nas
poslušajo pa da jim lahko zaupamo

Zaposleni
izkažejo
zanimanje za
počutje učencev

V šoli dobi
oporo

OPORA V ŠOLI
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neke svoje probleme k jih mamo al
pa težave.

Če potrebuje
pomoč jo vedno
dobi
Psihologinja
Učitelj
Svetovalna
služba

G77

Ja. Pol je tko k neko olajšanje.

Olajšanje

V šoli dobi
oporo

OPORA V ŠOLI

G78

Da si mal tko dušo prečistm, eni
odrasli osebi.

Možnost
samorefleksije

V šoli dobi
oporo

OPORA V ŠOLI

G79

Odnosi med ljudmi. To sm se
pomoje, to je najbl pomembna
stvar. Da je ful pomembno, da si v
redu z ljudmi. Ne nujno čist z vsmi
ampak, da gradiš neke odnose. Se
mi zdi, da posebi med prjatli.

O odnosih

Uporabno znanje
pridobljeno v
šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Uporabno znanje
pridobljeno v
šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

O prijateljstvu
G80

Pa tut med učitli ane. K pač ful sm
skušala gradit odnose z učitli in se
mi je zdel da si pol na boljšem z
njimi in pol tut bolš odneseš
znanje ane. Bl jim ni vseen zate
ane. Pač ja, da so odnosi ful
pomembni.

O odnosih

G81

Pa da je težko bit sam.

Težko je biti sam

Uporabno znanje
pridobljeno v
šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

G82

Pa da je svet učasih mal tko…
nesramn. To se mi zdi, da sm najbl
tko odnesla od šole.

Svet je nesramen

Uporabno znanje
pridobljeno v
šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

G83

Pa kako plačvat položnica pa kako
CV napisat hahah.

Plačevanje
položnic

Uporabno znanje
pridobljeno v
šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

G84

Po moje tko k sm rekla, da bi se
več stvari tko za prihodnost učil pa
prpravl. Tko kaj lahko prčakujemo
v življenju ane. Ker na eni točki
bomo tko »kaj pa zdej«.

Kaj pričakovati v
življenju

Znanja, ki jih še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Pa tut k bomo šli v srednjo
šolo…to se boš kr znajdu nekje, kr
na kenrat, v čist drgačni zgradbi, z
drgačnimi ljudmi, čist drgačno

Priprava na
srednjo šolo

Znanja, ki jih še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI

G85

Pomembnost
dobrih odnosov z
zaposlenimi

Znanja za
prihodnost
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vzdušje. Mislm to nas bi lahko mal
bl prpravl.

PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

G86

Za prihodnost. Pa ne sam za šolo
ampak tko.

Znanja za
prihodnost

Znanja, ki jih še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

G87

Pa kako rešvat spore pa tko no. To
je najbrž to.

Kako reševati
konflikte

Znanja, ki jih še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

G88

Ja.

V šoli se počuti
varno

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

G89

Ma včasih men res ni za bit doma
in pol pridem v šolo in je vse takoj
bolš, sm z ljudmi k jih mam rada.
Vem da se mi ne bo nč zgodil,
razen če bo kšn tornado al pa
potres. Ampak tko se mi zdi, da bi
me ščitl, če bi blo kej. Tko počutm
se varno. V redu mi je. Tak občutk
doma.

Doma se ne
počuti dobro
zato se veseli
prihoda v šolo

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Tu so ljudje, ki
jih ima rada

V šoli se počuti
varno
Čuti, da bi jo
zaščitili, če bi
bila v nevarnosti

Domačnost
G90

Ja.

Povsod

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

G91

Da dobimo neko predznanje za
srednjo šolo

Predznanje za
nadaljnjo
izobrazbo

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

G92

Pa tut tko mislm kkšne stvari so
res nepomembne k se jih učimo,
mislm res krneki emmm kšne
stvari so pa res dobre tko da vemo.

Učenje
neuporabnih
znanj

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

G93

Osnovna šola pomen tut da si mal
z drugimi ljudmi, da se mal naučiš
komunicirat, da ni samo jst ampak
da pol se naučiš tut mal skupnsti.
Pa ja da si mal razširaš obzorja, da
mal spoznaš druge ljudi, da mal
vidš kako oni vidjo svet. Pa da mal
tut vidš poglede odraslih ane,
učitlov…tko vse mal deluje.

Komunikacija

Socializacija

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Učenje o
odnosih

Širitev obzorji
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Učenje o
drugačnosti

Pogled odraslih
G94

Igrce, bli bi uzuni, bli bi glupi, ne
bi šlo.

Igranje iger na
računalniku ali
telefonu

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Zagotavljanje
dobrega počutja
z lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

Druženje z
vrstniki

Bili bi neumni
G95

G96

Ne, men se zdi da ne. Pač po moje
bi bli tut sebični, ker v razredu se ti
učiš, da nisi samo ti, da moreš
delit. Ne vem mal bi bli tko
sebični. Ne bi blo dobr.

Bili bi sebični

Pogovarjamo se. Naše probleme si
zaupamo.

Pogovor

Ne bi bilo dobro

Vzajemna
podpora

G97

V šolskem radiju smo, musko
vrtimo

Glasba v
šolskem radiu

Zagotavljanje
dobrega počutja
z lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

G98

Jemo to je ful pomembno hahah.

Prehranjevanje
in pogovor

Zagotavljanje
dobrega počutja
z lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

G99

Tko. Pogovarjamo se, to je po
moje najbl to kar je pomembno.
Delamo si družbo, tko ja.

Pogovor

Zagotavljanje
dobrega počutja
z lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

ODPRTO KODIRANJE INTERVJU H
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OZNAKA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

H1

Se mi zdi, da rečmo, všeč mi je k
so nrdil tak urnik kokr da je petek
pa pondelk pa tork je ful v redu
pol je pa sreda pa četrtek sta pa
peku. V sredo pa četrtek so nabil
vse biologije pa kemije pa take
predmete, v petek maš pa rečmo
glih štir ure ane pa od tega je ena
razredna ura ane.

Dober urnik

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

H2

Zdej jst se počutm dost v redu,
noben me ne tepe hahah.

V šoli se dobro
počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Ne doživlja nasilja
H3

Drgač pa ja, loh bi blo bolš ane.

Lahko bi bilo
bolje

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

H4

Dobrga je sigurno to, da nisi
doma pa nisi k najhujši avtist, da
se loh družš vsaj s kom.

Prijatelji

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

H5

Pa tut kakšne koristne informacije
dobiš, nč ne rečem, ampak velik
je pa kkšnih zlo takih
nepomembnih…Med poukom to.
Kakšni dihotomni določevalni
ključi al pa kej tazga, a veš to je
ful pomembno. Mah bedarija,
brezveze da ti razlagam.

Se kaj naučiš

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Učenje nekoristne
snovi

Slabo počutje

H6

Pa to da si mogoče pod
nepotrebnim stresom zarad ocen.

Ocenjevanje
(Nepotreben stres)

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

H7

Uuu, če je tko normaln dan, pa da
ni dost ocen pa to pol je tko ne
vem veselje, da me noben ne
izrabla pa tko ja recimo.

Veselje (da te
nihče ne izrablja)

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

H8

Če pa dobiš glih slabo oceno ane
pol si pa valda jezn pa to.

Jeza

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Ja, pač tko. To, da se tut kkšn
drug izven pouka zanese nate.
Rečmo, če si rekviziter za
predstavo se **** zanese nate, da
boš pač rekvizite naredu.

Sodelovanje v
šolskih projektih

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

Al pa zdej k escape room delamo,
da ti **** reče, da organiziraš to.
To je fajn no.

Sodelovanje v
šolskih projektih

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

H9

H10

Ocenjevanje

Zaposleni se
zanesejo nate
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Zaposleni se
zanesejo nate
H11

Je velik bolš kokr tist k sliš iz
kkšnih drugih šol k ne morjo tega
skupi spravt ane. Je zlo fajn no,
kar se tega tiče.

Na drugih šolah ni
projektov kjer
sodelujejo
zaposleni in
učenci

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

H12

Ja.

Počuti se kot del
šole

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

H13

Ja to, da se zanesejo name pa
neke stvari skp počnemo po
pouku.

Sodelovanje v
šolskih projektih

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

Zaposleni se
zanesejo nate
H14

Pa se mi zdi, da je tak odnos na
sploh, da če ti srečaš recmo kšnga
učitla v Lublani v mestu, ti ne bo
nikol zatežil, če si naredu nalogo
ampak je to »Živijo, kako si, kako
gre« ane. Zato se mi zdi, da nekak
si neki, da nisi čist samo številka.

Čuti da ga
spoštujejo

Je spoštovan
član skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

H15

Pr pouku, če kdaj debatiramo kej
pol pač ja, če je odgovor pameten
valda boš spoštovan ane. Pa tut,
če je več pravilnih odgovorov pa
ti svojga dobr utemeljiš ane pol
ja.

Pri pouku

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

Drgač pa se mi zdi, da to ni
dovolj upoštevano v šoli, recmo
če uzameš primer kuhna pa hrana
ane. K vsi bi radi mel hot dog pa
vsi bi radi mel to, pa sej vemo da
ni zdravo ampak loh bi pa vseen
mal večkrat kokr trikrat na let to
dal za malco. Ker tok zlo ne
zdravo pa spet ni. Al pa že en cajt
nazaj smo rekl, da nej dajo
majonezo zravn pa še nikol je ni
blo. Zato k pač kečapa res ne
maram hahaha. Tko da mogoče
tuki ni tok zlo.

Prehrana

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

Je pa tko, da če rečeš kšnim
učitlom ane, **** recmo, če ti loh
ta teden ne da naloge, ker si ful
obremenjen, ker pišeš ful testov
pa si vprašan pa to…je velik takih
k bodo rekl kul, v redu pa ne bodo
nč dal. Al pa bodo dal kkšno
dodatno nalogo, če jo hočeš rešt
ane. Je pa res da eni tega ne

Dogovarjanje in
kompromisi z
zaposlenimi

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

H16

H17

(Če poveš kaj
pametnega, imaš
dobre argumente)

Želje učencev niso
upoštevane tudi če
jih izrazijo
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delajo, kar je pač itak njihova
odločitev.

Želje učencev niso
upoštevane tudi če
jih izrazijo

Občutek
neupoštevnosti

H18

Aja…Ne!

Nima možnosti
razvijat svoji
močnih področji v
šoli

V šoli ne more
razvijati svojih
močnih področji

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

H19

Mislm lej tko je, mene zanima par
stvari v lajfu. Zanima me fizika,
smučanje, jadranje, avti pa bicikli.
In glih eno stvar od tega lahko
tuki utrjujem. Pa mogoče
smučanje v nižjih razredih še k so
še uni tabori pa to ampak drgač pa
res ne ane.

Nima možnosti
razvijat svoji
močnih področji v
šoli

V šoli ne more
razvijati svojih
močnih področji

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

H20

Ne ne to jst sam. V šoli se ne da
tega urt.

Nima možnosti
razvijat svoji
močnih področji v
šoli

V šoli ne more
razvijati svojih
močnih področji

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

Svoja močna
področja razvija v
svojem prostem
času
H21

Tut ni nikol kkšnga športnega
dneva al pa kej na to temo.

Tudi dnevi
dejavnosti niso
zastavljeni tako,
da bi lahko
razvijal svoje
interese

V šoli ne more
razvijati svojih
močnih področji

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

H22

Pa tut rečmo, se mi zdi da ni tok
teh krožkov…k men starši
dostkrat razlagajo, da oni so mel
pa strelski krožek pa ne vem
pohodniški krožek pa jadralski
krožek, no tega ni ane. Kokr
mamo velik krožkov tega ni med
njimi.

Obstoječi krožki
za učence niso
zanimivi

V šoli ne more
razvijati svojih
močnih področji

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

H23

V bistvu ne hodm kej dost. En
cajt sm hodu sam pol je blo tko da
je ratal mal otročje se mi zdi. K bi
se loh naprej učil ane rečmo uno
inovativni, podjetni,
ustvarjalni…nikol ni blo nč
podjetnega ane, kar je mene v
resnici zanimal. Mi smo pač slikal
ane, kar je blo tut ful v redu, sam
se mi zdi, da bi loh blo tut tist
drugo.

Ne obiskuje
krožkov
(interesnih
dejavnosti) na šoli

V šoli ne more
razvijati svojih
močnih področji

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

Preveč otročje
Ni dobil tistega,
kar ga zanima
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H24

Ja pa pač res, da se v šoli nasploh
ne ocenjuje tistih stvari v katerih
si dobr ampak neke splošne stvari.

V šoli se ne
ocenjuje interesov
učencev ampak
predpisano snov

V šoli ne more
razvijati svojih
močnih področji

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

H25

Razn mogoče v Skandinavskih
državah k so to spremenil pa
sposobnosti ocenjujejo ne znanje.

V Skandinavskih
državah
ocenjujejo
sposobnosti ne
znanja

Predlogi za
razširitev
možnosti

MOŽNOST
OSEBNE RASTI
UČENCEV

H26

Loh vplivaš na dost stvari se mi
zdi. Sam lahko vplivaš na to kok
se boš meu fajn v šoli ane. Če si ti
tko pripravljen, da se boš družu s
kom, da se boš prilagaju, da boš
delu v skupini, vse to…ti bo velik
bolš kokr pač če nočeš spremenit
svojga stališča in boš vse po svoje
delu.

Ima vpliv na svoje
vedenje in svoje
počutje

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

H27

Valda je tut to kok se učiš –
odvisno kako se boš mel v šoli,
zato, ker pol pač to je point
kakšne ocene maš, zato smo vsi
kle.

Odvisno od tega
koliko se učiš

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

H28

Take splošne stvari izven pouka.
Al pa recmo k smo delal kkšne
predstave se da zment »kaj pa če
bi rajš tko nrdil, pa ne bi tega pa
bi to drgač«.

Obšolske
dejavnosti

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

H29

Tko malca se včasih da kej zment.

Malica

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

H30

Ampak drgač pa tko, da bi kej
korenito spremenil to je pa itak
stvar ministrstva ane.

Za položaj ne
moči učencev je
krivo ministrstvo

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV
V ŠOLI

H31

Ja valda zdej če maš ti kšne
probleme sam s sabo, se bo vedno
nekdo s tabo ukvarju ane. Če maš
kkšn problem pač loh prideš, do
tebe al pa loh do **** al pa do
kogarkoli, tko da to je pač.

Če potrebuje
pomoč jo vedno
dobi

V šoli dobi
oporo

OPORA V ŠOLI

H32

Pa a veš tuki so zlo velik časa z
drugimi ljudmi in če se s temi
ljudmi dobr razumeš boš vplivu
na to, da se velik bolš tuki počutš.

Dobri odnosi z
vrstniki

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

H33

Ker tut, ni šola čist samo učenje
ane. Maš odmore, pa greš v šolo
pa iz šole s prjatli, pa ješ skupi s

Dobri odnosi z
vrstniki

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Mora se
prilagoditi

Psihologinja
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prjatli in zarad tega je zlo
pomembn, da se fajn razumeš z
njimi.
H34

Emmm…zdej če bi jst loh prej
mal naštudiru kkšno publikacijo
al pa kej tazga, da bi kej vedu.
Ampak dobr.

Ne pozna vseh
šolskih pravil

Nesmiselna
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

H35

Se mi zdijo zlo smiselna kar se
tiče telefonov, da so prepovedani
med poukom, ker drgač bi loh bli
tut doma ostal pa tm igral igrce.

Prepovedana
uporaba telefonov
med poukom

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

H36

Se mi pa zdi da mogoče, ko maš
prosto uro pa res gledaš v luft –
takrt bi pa lahko mel telefone. Sej
včasih dovolijo, odvisno kašnga
učitla dobiš.

Prepovedana
uporaba telefonov
med odmori

Nesmiselna
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Sankcije za
kršitve pravil niso
dosledne in
učinkovite
H37

Drgač pa šolska pravila kar se tiče
tega da si točen so zlo na mestu,
ker ne samo da zamudiš pouk, tut
motš druge s tem k tm šundr
delaš.

Točnost prihajanja
k pouku

H38

To da ne smeš jest izven
jedilnice se mi zdi mal
neumno ane, razen, če je kej
tazga kar res ne morš ane
ampak, da glih slanik ne
morem zuni jest mi je mal
neumn. Sej zato smo pa
postavl zdej uzuni te kavče pa
žoge, da se sprostimo, če bi tm
še malco lahko pojedu ne bi
nobenga kap zadela.

Prepovedano
odnašanje hrane
izven jedilnice

Nesmiselna
pravila

ŠOLSKA
PRAVILA

H39

Aja naloga, a ni ena fora, da
loh največ pol ure delaš
domačo nalogo? Sej nisem
ziher ampak neki tazga je blo.
No to se sigurno ne spoštuje.
Hahaha.

Zaposlenii ne
upoštevajo
pravil, ki veljajo
zanje

Nesmiselna
pravila

ŠOLSKA
PRAVILA

H40

Joooj ta kemija, bljak. Pa kemija
taka, kot predmet mi je ful všeč
spoloh, tko še na ene tabore sm
hodu k je bil en model k nas je
učil in je bil res car ampak tko v
šoli mi gre pa zarad tega kako je
predstavljena na živce. No in pol

Zaposlenii ne
upoštevajo pravil,
ki veljajo zanje

Nesmiselna
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Motiš pouk
Zamudiš pouk
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je tko, da ona da vsake tok časa
kšno nalogo pol pa reče no zdej
pa tko od 1. do 70. strani morte
met vse rešen ane. In pogledaš in
tko, aha to mam pol pa ene 20
strani naprej, uh pa lej tuki mam
še 20 strani in pol ona to še
ocenjuje. In pol majo vsi šut. Pa
mislm, da se to sploh ne sme. Ja
lej **** vem da je dve leti nazaj
rekla, da so ji pršli zatežit in da je
mogla nehat, zdej pa ti probi to za
kemijo prepričat, da more nehat
ocenjevat naloge hahah.

Učitelji ocenjujejo
domače naloge

H41

Aja te copati pa to. Jst jih mam
skos, mene to ne mot. Je pa tut
logično, da ne moreš glih v
gojzarjih pridt v šolo. Zato, ker vi
vidm da mate čiste.

Nošenje copat

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

H42

Joj zadnjič mi je **** zatežila,
ker sm razrednika tikou. Ja. »A si
ti slučajno tikal svojega
razrednika?«, ja sm ja. Pa sm
reku, da ja in pol je rekla, da tega
nikakor ne smem več počet in jst
sm reku da niti slučajno ne bom
več hahahah nikoooool več! Pa se
obrnem pa rečem »ej ****
[razrednik] a ti en vic povem«
haha.

Vikanje učiteljev

Nenapisana
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

H43

Ma ja. Drgač pa ja te copati to se
mi zdi smislno, ne mot me.

Nošenje copat

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

H44

Ne vem. Vrjetn kej pride tut iz
ministrstva, neki se pa najbrž tut
nrdi gor v zbornci. Pač da
ravnatlca kej predlaga, pa kdo
drug kej predlaga.

Ministrstvo za
šolstvo

Kdo postavlja
pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

H45

Aja pa k smo glih pr šolskih
pravilih a ni bil en trend k je ****
hotu, da bi blo pravilo, da učenci
učitlom vrata odpiramo pa to. Ja
to nam je **** razlagu, da bi
mogl tko, da dva učenca stojita
pred vrat in da odpreta vrata in
pol onikamo učitla v tistem
momentu »o učitelji ste prišli«
hahaha. No k to res ne bi blo gud
ane.

Potreba učiteljev,
da jim učenci
odprajo vrata,
vstanejo, ko
vstopijo v razred,
jih onikajo
(Izkazovanje
spoštovanja)

Nesmiselna
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

H46

Ja tko je, če maš ti…ta pravila so
drgač kar se da…če vzamemo
spet telefone za primer…če maš ti
kkšno nadomeščanje, kadar so

Z nekaterimi
zaposlenimi se da

Ima vpliv na
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Izkazovanje
spošovanja

Ravnateljica
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H47

najbl aktualni te telefoni, pol če
dobiš rečmo **** al pa **** al pa
kšnga tazga mladga učitla pol je
tko, da ponavad pustijo telefone,
razen če majo kšn svoj plan. Če
dobiš pa *** pol pa sigurn ne boš
niti pogledu telefona. Tko da ta
pravila se da mal zment z učitli, to
sicer še vedno pol kršš pravila
ampak itak ti noben pol ne teži v
tem primeru.

dogovoriti glede
pravil

A to da uradno so? Ne nimamo
ne. Mislm nisem še nikol probu
kej spremenit ampak pomoje ne.

Učenci nimajo
možnosti izraziti
mnenja glede
šolskih pravil

Vpliv učencev
na šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Učenci nimajo
vpliva na šolska
pravila
H48

Dobri.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

H49

Ja jst mam pač to prednost, da kr
dost delam naloge in to in pol me
noben glih ne sovraž.

Pogojeni z učnim
uspehom učenca

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

H50

Me majo pa eni bl radi k drugi.
Kar je čist logično ampak nism
nikol meu problema,da bi me res
kdo hudo sovražu, da bi prou…

Nekateri zaposleni
te imajo raje kot
drugi

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

H51

Zdej z **** sem meu ene par
takih spornih momentov, lani,
zdej je ful v redu. K sm naredu
črn powerpoint pa sm zarad tega
tri dubu govorni nastop. Pa o
drugi svetovni vojni sm govoru,
valda ne morem dat roza ozadja.
Ma ja no ampak to je zdej mim.

Prepiri z učenci

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Pol je pa še **** k je pa pač
****, to je pa pol svoja vrsta. Pa
recimo en cajt k nas je učila še
biologijo, je mel cel razred narobe
eno nalogo ane. Ampak tist je blo
tko, dobil smo ene 4 različne
kuščarje, k so bli vsi isto razviti
tko noge, roke, rep sam en je bil
močerad in je mel pač pike. In pol
je blo vprašanje Zakaj se
razlikuje? In pol sm jst odgovoril
pač da zarad pik, ker je zarad
pigmenta kože. Pravilen odgovor
je bil pa, ker ma več okončin k

Krivično
ocenjevanje

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

H52

Krivično
ocenjevanje
Nepoštenost

Nezmožnost
priznati napako

Vztrajanje pri
svojem prav
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uni drugi – pa isti je bil. Pač čist
nelogično ampak ženska noče
odstopt od tega. Ker po navad, če
rečš kšnmu drugmu učitlu ti pač
reče »aha to maš pa tut prou ane,
to je tut možno da je pravilen
odgovor«. Ampak pr **** to
sploh nima smisla probat.
H53

Pa tko ma ona miljon scen, k
kkšne take mejhne fore lovi k pač
enostavno ti noče dat dobre
ocene. Uno »za kaj se uporablja
to?« »za energijo« »ne, uporablja
se kot energijski vir« in uno ja
super! Take glupe.

Iskanje napak
učencev

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

H54

Drgač se pa dobr razumem no.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

H55

Zlo!

Pomebno je, da si
v dobrih odnosih

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

H56

Zato, ker če pogledaš kšnga k
nima tok dobrih odnosov, ma
precej slabše ocene pa tud slabš se
ma v šoli, ker je večkrat kej
vprašan, al pa, tko ni enostavno
tok fajn no. Pa tut mn se da pol
zment z učitlom za kkno domačo
nalogo al pa kej tazga.

Slabše ocene

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Men je ful ušeč kako recimo ****
pa **** učita. **** skače gor pa
dol po razredu, pa neki vrti v
rokah, pa zravn fizko razlaga. Pa
ful je tko, da ti ful približa temo
in to bi blo fajn da bi tut kšni
drugi učitli počel. **** pa tut. Sej
se vid da sta oba mlajša in pol
najdeta dost bl relevantne teme za
ns.

Narediti učno
snov zanimivo,
relevantno in jo
približati učencem

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

H58

To je minus mogoče pr vseh
ostalih učitlih, da nam ne
približajo tok teme, da nam ni tok
zanimiva.

Učne snovi ne
znajo narediti
zanimive,
relevantne in jo
približati učencem

Slabi odnosi z
učitelji

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

H59

Da ti je zanimiva snov. K rečmo
sploh za *** vela, ker on je
naredu en predmet k je v osnovi
res dosadan – mislm men je zdej
čist gud slovenščina k mamo
njega, k smo mel pa red **** je
blo pa tko sej je v redu učitlca, pa

Isti predmet je
lahko pri dobrem
učitelju zanimiv
pri slabem pa
dolgočasen

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

H57

Krivično
ocenjevanje

Manj možnosti za
dogovarjanje

Maljši učitelji
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v redu nauči sam sm pa umiru tm
od dolgčasa.
H60

Aja pa to da so eni bl fer kot drugi
učitli. Pač ja eni majo rajš ene, eni
majo rajš druge. Zdej mene majo
sicer vsi radi ampak *** recimo
nimajo in pol mi je dost bliz ta
zgodba, ker sva dobra prjatla, da
je precej važno kako se razumeš z
učitli.

Nepoštenost

H61

Mhm, tuki spet vela to samo za
ene. Rečmo **** on je ful – tko
se vidno vid, k sm se tut s Finci
pogovarju – on zlo uči po teh
finskih principih, on je bil v
bistvu tut na enem tečaju tega in
pr fiski ni nikol naloge, niti enkrat
še nismo dobil obvezne naloge,
uzel smo ful več snovi k ostali
deveti, pa testi so bli povprečno
velik boljši – zato, ker se fiska
nobenmu ni zagnusla.

H62

H63

H64

H65

Slabi odnosi z
učitelji

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Poskrbijo, da se ti
predmet ne
zagnusi (ni
obvezne domače
naloge, ocene so
mnogo boljše)

Dobro odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Če maš pa *** al pa *** je pa
baje to drgač, je to še en predmet
k je uničen.

Zaradi
učiteljevega
načina poučevanja
se ti zagnusi
predmet

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Pa tut **** k pa recimo daja
nalogo, če maš ti kkšn test al pa
en razlog zakaj je nimaš, ti ne bo
težil.

Razumevanje

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Ostali so pa tko, se mi zdi, da je
naloga tak zlo pomembn del
šolanja za njih in v bistvu ne bodo
popustil sploh. Tko bil sem na
smučanju en teden, res se nism
mogu sprot še usega nrdit »ja brez
naloge si minus«. To je problem
se mi zdi, da niso tok dosledni pr
razumevanju.

Rigorozno
upoštevanje pravil

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Ja. Če začnemo pr kuharjih,
včasih so bli za umret zdej so pa
tko res carji. K je un **** šou se
je svet odpru. Ta tanov k je ti
vedno da repete pa ne glede na to
kaj je pa kako je pa kok hočeš,
vse se da zment. Pa tut un se je
spremenu od pred odkar je tanov
pršu.

Kuharji

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Privilegiranje
učencev

Prizanesljivost
Delovanje v korist
učenca

Nerazumevanje

Dobijo epete
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H66

No pa ti pa **** sta valda zakon,
pa ta pisarna je čist huda.

Psihologinja

Svetovalna služba **** je tut v
redu, vedno ti pomaga če rabš, pa
če nočeš bit vprašan greš lahko
gor na »svetovanje za srednjo
šolo« hahahah.

Svetovala služba

Aja pol je še **** no nje osebno
ne maram jst preveč, če sm loh
direkten. Glih zadnjič sm se z
mami pogovarju zakaj je ona ne
mara pa je rekla, da jim je ona
enkrat o odnosih predavala in da
je rekla da k njej domov pa tašča
nima vstopa.

Pedagoginja

Ma jst je ne maram, ker je zlo
tko…zdej možno, da je ona mela
v otroštvu kšno tako foro, da je
kdo mal zatiru al pa kej ampak to
še ne pomen, da mormo met mi
tut tazga in pol k na kšne tabore
hodmo je ob pol devetih bed time
a veš.

Zatiranje

Na srečo pol **** pride pa pol
razlaga kšne vice pa se ful režimo
vsi. Une pa valda penjo uspodi
ane, ampak nimaš kej. No zarad
takih jajc je ne maram.

Humor

H71

Ja.

H72

Mislm tko, spet mal odvisno
ampak to mi je všeč, k smo mi
dobil **** za razrednika je on
reku »loh ob polnoči napišete, loh
ob enih napišete odgovoril bom
takoj k lahko in karkol rabš ne
samo za fisko al pa sploh glede
šole vse bom zrihtu, pomagu
zrihtat« tut izven šole on je men
recimo pomagu pridt do kart za

H67

H68

H69

H70

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Dobri odnosi za
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Dobri odnosi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Šola mu je v
oporo

V šoli dobi
oporo

OPORA V ŠOLI

Zaupa zaposlenim
s katerimi ima
osebni stik

V šoli dobi
oporo

OPORA V ŠOLI

Prijetno urejena
pisarna

V redu
Vedno pomaga
Poklicno
usmerjanje ne
služi svojemu
namenu, učenci
hodijo tja ko se
hočejo izogniti
pouku

Tudi starši je ne
marajo

Ukazovanje

Zaposleni, ki
delajo v dobro
učencev, čeprav
jih sodelavci
zaradi tega
obsojajo

Zaposleni izkažejo
zanimanje za
počutje učencev
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Emo pa tko. Tko da se res lahko
zaneseš nanaga.

Razrednik

H73

Tut rečmo, če bi rad kej dodatno
znal al pa če kej ne razumeš ti bo
vsak razložu, tut uni k nasploh
niso glih najbl fajn učitli – ti bo
vsak razložu, pa se s tabo ukvarju
- ni noben tak, da bi reku veš kaj
ne da se mi. To je fajn.

vedno na voljo
glede težav s
šolsko snovjo

V šoli dobi
oporo

OPORA V ŠOLI

H74

Ja jst sm, mam ta privilegij, da se
doma ful dobr razumemo in tega
ne rabm zato ne morem vedet
ampak sem pa slišu, da se da vse
zrihtat. Ne vem pa iz prve roke.

Oporo in pomoč
mu nudi družina

V ne potrebuje
opore

OPORA V ŠOLI

Opazil, da sošolci
dobijo pomoč če
jo potrebujejo

V šoli dobi
oporo

H75

Emm…da je velik idiotov na
svetu.

Da je na svetu
veliko neumnih
ljudi

Uporabno
znanje
pridobljeno v
šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

H76

Pa to da ne rabš bit v vsem ful
dobr za to da si dobr. Recmo zdej
jst k hočem bit na eni dobri
gimnaziji je kr fajn da mam dobre
ocene da bom sploh pršu tja. Itak
sm si cilj zastavu pred tremi leti,
da pač lahko pridem na kerokol
gimnazijo k bi hotu. Ampak men
še zdej ni tok važn to kok si dobr
ampak to kok si razgledan, tut
spoštovan si pol bl v kkšni drugi
družbi, kar se pol na kšnih teh
ekskurizijah kaže. Rečmo v
Turčiji k smo bli z erazmusom se
to ful kaže, da če ti si bl razgledan
se komot družš tut z unimi k so po
pet let starejši pač lahko se
pogovarjaš z njimi – pa se ne bi
mogu samo zarad tega, ker maš
dobre ocene pr matematki ane.

Ne rabiš biti
najboljši zato, da
si v nečem dober

Uporabno
znanje
pridobljeno v
šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

H77

To, da moreš bit potrpežljiv.

Potrpežljivost

Uporabno
znanje
pridobljeno v
šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

H78

Pa da so stvari v lajfu k jih
enostavno morš narest, da nimaš

Delovne navade

Uporabno
znanje

UPORABNOST V
ŠOLI

Veš da ti je
zaposleni vedno
na voljo

Razgledanost
pomembnejša od
ocen v šoli
Če si razgledan si
bolj spoštovan v
družbi
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možnosti jih ne narest. Rečmo v
šolo morš hodt, nimaš kej, tko je.
No to je to.

V nekatere stvari
si prisiljen in jih
moraš narediti
tudi če nočeš

pridobljeno v
šoli

PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Šola je obveza
H79

Takih stvari, se mi zdi da ni nikol
nč o financah, jst mam spet ta
privilegij, da so vsi ekonomisti iz
moje familije in pol se loh od
vseh kej naučim.

Finance

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

H80

Pač sej, če se hočeš kej naučit se
boš nauču samo ne v šoli. Maš
velik na youtubu, na intrnetu,
velik je člankov, tko da to se pol
loh sam učim.

Kar te zanima se
naučiš izven šole

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

H81

Pa se mi zdi da kar se mogoče
tega, psihologije pa to, recimo
kako komu pomagaš če je
down…tega se tut ne učiš pa se
mi zdi zlo uporabno.

Psihologija

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Hmmm, čaki. Ja tuki, pr tep na
delavncah al pa dol pr ****.

Pri psihologinji

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

H82

Kako pomagati
drugim

Delavnice
TropTNT
Učilnica za bobne

H83

Pa tm ti noben ne teži.

Tam kjer ti nihče
ti ne teži

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

H84

Je pa tut tko tuki, da se ne
tepemo. No pa ne sam tuki po celi
šoli pač se ne tepemo tko da kar
se tega tiče ne morem rečt kje je
varno pa kje ni varno.

V šoli ni fizičnega
nasilja

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Glih zadnjič sm razmišlu, k usi
rečemo, da se učimo ne važne
stvari v osnovni šoli, se mi zdi, da
nevažne stvari se učiš pol naprej k
recimo kšne vektorje računaš al
pa kej tist pol rata neuporabno. To
kar pa zdej delamo je pa mogoče
res da kšne stvari ne boš nikol
rabu je pa mogoče vseen fajn, da
vsaj veš kaj to je, če te kdaj kdo
kje vpraša. Tko da, da je obvezna,
se mi zdi da bi vsak mogu to znat.

Splošno znanje

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Zato, ker ti res pomaga pol k si
rečmo davke računaš, da znaš
zračunat procente al pa da znaš
nastavt kašno enačbo, da ne

Matematika

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

H88

H89

Povsod

Pomembno, da
dobijo znanje v
šoli tudi, če je
neuporabno
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računaš k debil enga pa po enga
rečuna.
H90

Za to v bistvu. Da si olajšaš lajf,
da ne rabš skos nekoga k te bo
neki inštruiru.

Samostojnost

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

H91

Ja problem bi bil ane, ker itak bi
se folk hitr odvadu družt in pol bi
sam rečmo igrce nabiju al pa bi se
drogiru al pa kej tazga. K tut če
tko pogledaš k prideš domov se
zlo mal ljudi je tko, dej gremo mi
zdej nekam…ampak je blo tko,
dej a prideš ti zdej k men al pa jst
k tep pa se pol tko družjo, ni tko
da bi šli nekam vn ane. In pol bi
blo zlo velik ljudi samo notr cel
dan. Sploh pozim, pol se pol mal
več vn hod.

Osamljenost

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Računalniške
igrice

Droge

Izoliranost

Manj gibanja
zunaj
H92

pa depresivni bi bli… ker nisi v
družbi.

Depresija

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

H93

Družmo se pa se pogovarjamo pa
debatiramo.

Pogovor

Zagotavljanje
dobrega počutja
z lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

H94

Velik ljudi pol uničuje te
pogovore. Recimo **** ker on
misl da vsakič ko midva z *** kej
debatirava da se mormo vedno
kregat in pol je on vedno tko »***
ma prou, ti si pa debil« ja prou
ane, res odlično. Pa tut če mava
oba prou, se je treba kregat nujno.
Sam to je v bistvu tut en načn da
si krajšaš čas pa tut da se maš faj.
Ker če si ti konstruktivno kregaš
lahko velik pametnih informaciji
iz tega dobiš. Ni samo tko kdo ma
pou pa kdo ma narobe.

Konflikti

Zagotavljanje
dobrega počutja
z lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

H95

Kaj pa loh nrdiš je pa to, da se
mal več družš, da tut če nisi tak
člouk, da ti je to lahko, se greš
vseen pogovarjat s kom, da najdeš
kšne skupne interese. To je to.

Pomembno, da se
družiš

Zagotavljanje
dobrega počutja
z lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

H96

Loh prepisuješ. Vse, naloge, teste
preverjanja, vse. joj k bi ti vidla
naše fore pr prepisovanju.

Učenje

Zagotavljanje
dobrega počutja
z lastno

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

Konstruktivno
nestrinjanje

Prepisovanje
nalog
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Prepisovanje med
testom

dejavnostjo (v
skupni)

ODPRTO KODIRANJE INTERVJU I
OZNAKA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

I1

Emmm…ne vem večino dni se
mi sploh ne da it v šolo pa se mi
ne da gledat teh ljudi.

Ne mara hoditi v
šolo

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Glih tko z enimi tremi se družm
in potem tko…za ene mi res ne
paše jih gledat, pač na živce mi
grejo ker eni se tko ful važjo pa
delajo kok so kul pa ne vem kaj
in jst sm sam tko neeeeehi, samo
ne. Z enimi sm se pa družla pa
sm se več al mn nehala ampak ni
tko, da bi se hotla nehat in pol
pač…me tko nekak boli k jih
gledam.

Pomankanje
prijateljev

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Pa sej drgač sm čist v redu,
zadnje čase mi je tko dost veeesn.
Pač se trudm delat ampak mi je
tko, nism več tok živčna pred
testi pa ne vem kaj. Pač tko sm »
ne znam, v redu, pač bom slabšo
oceno dubla«.

Ti je vseeno

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

I4

ne vem men se je ful dobr družt z
uni ljudmi k se pač hočem, z ***
k sm z njo v skupini in se pol
skos smejiva pa skos sva skupi pr
usaki uri. Z enimi se ne vidm tok,
ker so v drugi skupini ampak se
pol vidmo pr unih, pač recimo
**** je v drugi skupini in pol se
ne vidmo tok ampak pol se
družmo k mamo skupno uro.

Prijatelji

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

I5

Naloge. Ful se mi je težko spravt
naloge delat pa vse to.

Domače naloge

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

I6

Učitli k me zajebavajo.

Poniževanje s
strani zaposlenih

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

I7

Ne vem **** me ne mara in pol
skos tko drega vame, skos ma
neke pripombe.

Poniževanje s
strani zaposlenih

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

I2

I3

Ne mara ljudi v
šoli

Vrstniki ji gredo
na živce, ne
odobrava
njihovega
vedenja

(Vdanost v
usodo)
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Zbadanje
I8

Pač tko ona sprašuje angleščino
in pol ona sprašuje besede v
slovenščini in ti morš povedat v
angleščini al pa obratno ane. In
potem ona tko pove v slovenščini
in tko mene vpraša in jst rečem
pač mal bolj nesigurno ker pač
taka sem ampak je bil pravilen
odgovor in ona reče, da ne in
reče, da nej *** pove in pol ona
pove tko čist isto in ona ***
pohval in ji da plus tko men pa
čist nč.

Zaposleni
ustavrjajo razlike
med učenci

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

I9

Pa če kej prou povem mi tko ne
da nč, če je pa narobe je pa takoj
minus.

Zaposleni so
osredotočeni
samo na napake
učencev

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

I10

Jst ful vidm prn jej to kako
razlikuje. Ker jst se z *** družm
in *** ma rada mene pa ne in pol
je skos tko, zadnjič najuj je hotla
kr ločt pa take…

Zaposleni
ustavrjajo razlike
med učenci

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

POČUTJE V ŠOLI

Poniževanje s
strani zaposlenih

priviligiranje
I11

Pa okej **** je rekla, sam men je
to sam smešn, da smo jst *** pa
*** največji divjaki na šoli. K
smo se tko samo pogovarjale.

Poniževanje s
strani zaposlenih

Žaljenje učencev

Učencem je
žaljenje s strani
učiteljev smešno
I12

I13

Ne vem po navad sm tko ful
utrujena pa em ne vem odvisno
od dneva ane. Včasih se zbudim
pa sm tko dobre volje, včasih se
zbudim pa sm slabe, pa pol
pridem v šolo pa me kdo nasmeje
pa sm pol dobre ane. Čist
odvisno je.

Utrujenost

Slabo počutje

Prijatelji

Dobro počutje

Ne vem. Pač tisto o *** k me pač
ne mara sam kaj nej nrdim ane,
itak grem nasledn let.

Učiteljica je ne
mara (na to nima
vpliva)

Ni spoštovan
član skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

Ji je vseeno, ker
naslednje leto ne
bo več na šoli
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I14

Iz strani učencev ne vem eni so
pač kreteni pa pač sej vem eni sto
posto o vseh govorijo za hrbtom
pa vse sam pač se ne družm z
njimi.

Vrstniki
opravljajo

Občutek ne
povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

I15

Ne vem ne zdi se mi, da če bi
mene tko neki ful motil, da bi se
to trudl popravt saj ne vsi na šoli.
Pač če bi me motil neki glede
prehrane se mi ne zdi, da bi ***
to glih upoštevala al kaj. Po moje
bi me poslušala ampak pol bi pa
bla tko »njeh, sej gre«.

Zaposlenim je
vseeno

Ni spoštovan
član skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

I16

Ja z enimi učitli bol kot z drugimi
ane. Eni se m zdi, da delajo bolj
razlike tko »mi smo učitli, vi ste
učenci« ane.

Zaposleni
ustvarjajo ločnico
med njimi in
učenci

Ni občutka
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

I17

Ne vem men je, men slovenščina
ni bla nikol fajn ane zdej smo pa
*** dobil in mi je tko ful fajn,
ker se tko lahko normalno
pogovarjam, ker pr **** ona je
tko skos govorila svoje mnenje in
se mi zdi, da nam je pol že nekak
v glavo dajala njeno mnenje,
čeprov mogoče ne namenoma. Pr
*** pa lahko povem tko karkol
hočem in me tko pohval in pol
sm sam tko jupiiiii.

Način kako
učitelj poučuje
lahko uniči cel
predmet

Ni občutka
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

Navidezno
zanimanje za
učence
(manipulacija)

Zaposleni
vsiljujejo svoje
mnenje

Učenci nimajo
prostora za
razvijanje in
izražanje svojega
mnenja.
I18

Nekak, pač tko glih nekje vmes.
Ne prou tko, da smo vsi skupi
ane, ne pa tko da čist ne bi bli.
Smo vseen nekak povezani.

Občutek, da jih
nekaj povezuje
ne pa da so
povezani

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

I19

Ne vem no. Zdej tko ful nimamo
več unih skupnih del, ekipnih del
pač kokr v razredu al pa kej. K
včasih smo mel tko dva pa po
dva predstavitve al pa kej tazga
zdej je pa use tko, da moreš sam
delat. Ne vem takrt k smo pa mel
ta skupna dela se mi pa zdi da jst
probam upoštevat vsa mnenja in
hkrati tut neki svojih vključt ane.
Ja ne vem men se zdi da sm
upoštevana pr teh skupinskih
delih.

Pri pouku (ob
delu v skupini)

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV
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I20

Mmm ne vem, men je ful dobr to
k gremo zdej enkrat na teden k
tretarčkom pa se z njimi družmo
pa pomagamo delat naloge pa to.
To mi je ful fajn in mi je ful več,
ker je njim fajn pa men je pa fajn
in mi je ful dobr da mamo to
možnost.

Obšolska
dejavnost
preživljanja časa
in pomoč v
podaljšanem
bivanju

V šoli lahko
razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

I21

Pa men je pač fajn delo z ljudmi,
zato te tretarčki. Pač dobr mi je k
jim pomagam in potem k so tok
veseli k pridem in me
pozdravljajo na hodnikih in vse.

Obšolska
dejavnost
preživljanja časa
in pomoč v
podaljšanem
bivanju

V šoli lahko
razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

Vzpostavljanje
odnosa
Povezovanje,
Pomoč

I22

Pomoje, da recimo za prehrano k
smo mel učasih une sestanke, sej
ne vem če so še sploh – neki
sestanki so bli kjer je vsak
povedu svoje ideje, od svojga
razreda za prehrano in potem se
mi zdi, da če bi se dejansko
dovolj ljudi zbral bi se dal neki
narest ane. Jst sama ne bi mogla
neki narest.

Malica

I23

ne glih, men se ne zdi, da mamo
glih vpliv. Ne vem tko zdi se mi
tko čist normalno, ne maram te
besede ampak pač tko v redu.

Ni potrebe po
tem da bi se kaj
spremenilo

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

I24

Aja ne vem, zadnje čase ne vem
kaj je z učitli ampak nas kr
spuščajo, k kdo vpraša če gre
lahko na WC med poukom jih kr
spustijo. včasih niso pustil. Pač
jst vem, k me niso spustil k sm
rekla, če grem lahko pa so rekl da
morem počakat do odmora.

Omejevanje
osnovnih
človeških potreb

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

I25

Ne vem men je tko mal čudn da
mormo v copatih hodt. Pol pa k
jih pozabš te pa nadirajo, če si v
čevlih ampak če si pa pol bos te
pa tut nadirajo. Pol pa pač ne
smeš met čevlov torej si bos ane
in potem te vsak učitl izpostav pa
te ustav na hodniku »kje maš pa
copate?« pa potem je tut mal

Nošenje copat

Nesmiselna
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Navidezen
občutek možnosti
vplivanja
(manipulacija)
Zaposleni
upoštevajo samo
večinsko mnenje
učencev
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nagravžno če gre ša WC ane, tko
fuj!
I26

Ne vem ena pravila so, sam se ne
upoštevajo tok. Skos opozarjajo
te k tečejo po hodnikih ampak se
vsak odmor vsaj eden zaleti
vame. Te tamali se skos lovijo po
hodnikih eeeeh skos tečejo.

Prepovedan tek
po hodniku

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Kdo postavlja
šolska pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

Učenci pravila ne
upoštevajo

Se zabijejo drug
v drugega
I27

Nimam pojma. Da jih nekdo k
ma nekak večjo moč. Pač tut kšn
na šoli z večjo vlogo pol pa tut
izven šole.

Ne ve kdo
postavlja šolska
pravila

Nekdo ki ima
moč (izven al v
šoli)
I28

Ne.

Učenci nimajo
vpliva na šolska
pravila

Vpliv učencev na
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

I29

Da bi hodil v čevlih.

Nošenje čevljev
namesto copat

Predlogi za
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

I30

Pa tko na splošno v redu.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

I31

Tut **** lahko prežvim.

Sprijaznjenje z
nadlegovanjem
učiteljice

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

I32

Pač z vsemi učitli se da kr dost
zment. Pač z enimi bolj z enimi
mn.

Možnost
dogovarjanja

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

I33

Ja pač fajn je da se razumeš, ker
pol…ne vem vseen eni delajo
bolj razlike med učenci kokr
drugi. Vsi majo raj un k majo
boljše ocene. Sam da eni jim dajo
pol neke privilegije, pa se bolj
opaz ta razlika kok pr drugih. Eni
se trudjo, da vsem enako enim je
pa pač useen.

Če nisi v dobrem
odnosu imaš
slabe ocene

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Ja. K se je laži pol kej zment ane.
Pač karkoli, če kej rabš za kšnga
učenca da bi ti pomagu z
učenjem al pa kej. Se da use boljš

Če nisi v dobrih
odnosih

I34

Privilegiranje
učencev
Učenci z dobrimi
ocenami so
privilegirani

Slab odnos z
zaposlenimi

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI
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zment. Bolj te upoštevajo, če pač
se dobr razumeš.

Manj možnosti za
dogovarjanje

Ful je fajn k eni cenjo mnenje,
pač lahko poveš svoje mnenje al
pa dajo včasih kej na izbiro s
kšno oceno al pa kej pa pol
upoštevajo kaj se mi odločmo.
Kok dajo a bi raj delal pp tal
hočte da pišemo test iz tega? In
pol se mi odločmo in to
upoštevajo.

Upoštevanje
mnenja učencev

Ne vem fajn je tut k kkšni učitli
tut, če mamo tko kšn teden ful
nabasan vsega in pol to povemo
in pol oni to upoštevajo. *** to
upošteva, k rečš če lahko nisi
vprašan, ker smo mel napovedan
in je on določu datume in si reku,
če lahko kšnga druzga, ker mam
un dan že to pa to pa un teden še
test pa tko pa je reku da itak in
loh prestavš za uro al pa dve. To
je ful fajn.

Razumevanje

I37

Pa zdej so tut začel končno dajat
mn naloge med počitncami.
Rečejo »okej počitnce so lahko
nrdite sam to stran« in je čist mal
naloge.

I38

Mogoče eni učitli k izpostavjo
samo une k majo dobre ocene eni
majo pa mal slabše pa se vseen
trudjo in oni vseen bolj unga v
dobrem smislu izpostavjo k ma
boljše ocene.

I35

I36

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Med počitnicami
ne dajo veliko
naloge

Dobri odnosi z
zaoslenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Privilegiranje
učencev

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Zaposleni
učencem
ponudijo več
možnosti oz.
možnost izbire

Prizanesljivost
Delovanje v
korist učenca

Glede na šolski
uspeh

Prezrt trud
učencev, ki
nimajo dobrih
ocen

I39

Dela zlo velke razlike med uni k
jih ma rada pa unimi k jih ne
mara. Pač takoj opazš a te ma
rada al ne, takoj veš. Pa zlo
velikrat koga negativno izpostav.
Da ga tko ful časa nadira pred
celim razredom pač….mene ne
zanima zakaj unga nadira. Pač
nej se pogovorita po pouku al pa
pred, ne vem.

Privilegiranje
učencev

Javno sramotenje
učencev
Nadiranje
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I40

Aja mogoče pr ****, k nas nč ne
nauči pol pa prčakuje, da bomo
test dobr pisal. Ker tko res nč ne
delamo od zadnga testa k smo ga
pisal nismo tko res nč delal ene
školjke pa ene algice gledamo, nč
ne pišemo. Mamo tut učbenik
ampak tko sej sploh ne vem kaj
smo uzel? Sej nismo nč, ona tm
neko razlaga, une vse mrtve
žuželke pa ne vem kaj ma vse pa
nam kaže une spužve pa alge pa
razlaga o njih in mi samo
poslušamo in gledamo kaj kaže.
Ne vem jst si ne zapomnem tko,
mislm sej kej si zapomneš ampak
ne pa use. Jst rabm met neko
besedilo iz katerga se lahko učim.

Učitelji slabo
učijo

I41

Isto je blo pr ****. Ona je
razlagala celo uro in smo samo
debatiral, kar je men ful fajn da
govorimo ampak rabm met kej
napisan zarad tega ker potem…
ker pol je ona sprašvala to kar
smo se pogovarjal jst pa nisem
pač jst sm šla domov da se bom
učila in nisem mela nč napisan in
se nism spomnla kaj smo se
pogovarjal.

Ne upoštevanje
potreb učencev

I42

Ja ful.

Šola ji je v oporo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

I43

Pač tko pomagajo, poslušajo al se
pa pač trudjo pomagat, kar tut
velik pomen. Ne vem kaj nej še
rečem.

Pomagajo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

I44

Eni te tut tko ful spodbujajo. Da
se bl učiš za kšn test al pa kej
tazga.

Vzpodbuda in
motivacija za
šolsko delo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

I45

Ne vem eni grejo pa men na
živce. Pač tko ne vem ne tko ful
na živce sam tko, k ne vem kaj
mi ni všeč sploh. **** recimo,
nimam nč tko kej proti njej samo
neki me živcira k je ona zraven,
njen pristop al kaj. Sej učasih je
tut tko čist v redu ampak…

Zaposleni ji grdo
na živce

Ne dobi opore

OPORA V ŠOLI

Ne vem nekak zaznaš, pač na
primer jst bi šla raj do tebe kokr
do ****, ker se tuki bolš počutm.
Pač odvisno je kako se počutm,
enim nikol ne bi razlagala o tem
ker se ne počutm da bi jim, pa tut

Ne zaupaš ne
komu za katerega
imaš občutek, da
ga ne zanimaš

I46

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Pri ocenjevanju
zahtevajo več kot
jih naučijo

Ne upoštevanje
potreb učencev

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Poslušajo
Se trudijo

Napačen pristop

OPORA V ŠOLI
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se mi ne zdi, da bi jih sploh
zanimal. To je to no.
I47

I48

I49

Ja pač velik se naučiš o teh
ljudeh k so na šoli v devetih letih.
Eni so slabi pa se pol spremenijo
na bolš, eni so samo slabi, eni so
pa skos v redu. Pač veš kermu
lahko zaupaš. Men se zdi da tut z
unimi k se ne družm jih dost
poznam al pa sm se mogoče
družla pa se zdej ne več ampak
vem kakšni so. Pač dost spoznaš
ljudi, naučiš se kako razmišlajo
pa kakšni so pa že nekak veš kaj
bodo nrdil.

O odnosih

Da se morem znajdt. Ne vem to
znajdt je tko…pač naučiš se da je
bolš če se učitlom mal prlizneš
kokr pa da te ne marajo. Bolše je
da pač tut če jih ti ne maraš pač
stisneš zobe pa pač se delaš da so
ti v redu pa se vseen normalno
pogovarjaš.

Manipuliranje z
učitelji

Letos pr tep da se morem umirit,
če sm pod stresom.

Delavnice
TropTNT

O prijateljstvu

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Ljudje se
spreminjajo

Ugotoviš komu
lahko zaupaš

Splača se
spoštljivo vesti
do zaposlenega
tudi, če ti ni všeč

Načini soočanja s
stresom
I50

Da ne bi mela tak strah pred
nastopanjem. Pač tako tremo, ker
ne vem kako bo pač v gimnaziji k
bom mogla met seminarske pred
ljudmi. Pač ni mi udobno
nastopat. Eni so prou tko k vidš
da so za na odr pa to tko jst sm pa
sam tko, živčna ratam.

Premagati strah
pred javnim
nastopanjem

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

I51

Ja men je važn da sm v redu z
unimi k se družm in pol sm lahko
to kar sem. Ker mi je pač vseen.

Občutek varnosti
dajejo dobri
odnosi

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

I52

Drgač so mi ful fajn te delavnice
k jih mamo s tabo, ker mi je ful
fajn se pogovarjat pa pol k vi
govorite o svojih izkušnjah pa to.
Pa ful mi je dobr k vidm kašni

Delavnice
TropTNT

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Pogovor
Vzajemno učenje
Smeh
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frendi ste vi, pa da se loh skupi
smejimo.

Sproščenost

No pa tuki mi je fajn v tej pisarni
od *** . Tko zdi se mi da sm
vedno dobrodošla, če ni glih kšn
učitl pa da se rabte kej zment.

Pri psihologinji

I54

Ja da maš vseen neki znanja ane.
Pač, da se vsaj tok neki naučiš.
Ne vem kje bi se to pol drgač
nauču.

I55

I56

I53

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Splošno znanje

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Pač matematika mogoče ane to
da računaš prostornino niti ne
sam una normalna matematka je
pa ful pogosta vživljenju ane tko
da tisto je fajn vedet.

Matematika:
geometrija

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Al pa če hočeš službo, rabš
slovenščino, ker moreš napisat
življenjepis al pa karkoli….to je
vse tko dost pomembno.

Slovenščina

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Občutek,
dobrodošlosti

Omogoči službo

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

I57

Pa pr geografiji, da si mal
splošno razgledan, da usaj mal
veš kaj se v svetu dogaja.

Geografija

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

I58

Ne vem, po moje mene, bi prsill
da hodm v šolo. Ene bi pomoje
starši rekl da morjo ampak pol,
če že zdej špricajo k je obvezna
bi potem pač skos mankal, ker bi
jim blo vseen.

Starši bi hoteli,
da vseeno hodi v
šolo

Kaj bi počeli, če
šola ne bi bila
obvezna?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

I59

Po moje bi zlo mn delal. Ker zdej
se moreš neki potrudt, da nrdiš
razred ane. Pomoje bi tko jim blo
bolj vseen ker »sej ni obvezno
ane, bom že neki v lajfu, važn je
da mam izkušnje al pa da znam
tisto delat«.

Manj bi se trudili

Kaj bi počeli, če
šola ne bi bila
obvezna?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

I60

Haha ne vem kosil travo. Pač
take stvari k jih vseen nekdo rab
ampak so bolj take k jih loh vsak
nrdi al pa se jih zlo hitr nauči.

Morali bi delat

Kaj bi počeli, če
šola ne bi bila
obvezna?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Kosili travo
Dela, ki so
potrebna in jih
lahko opravlja
vsak, so
enostavna
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I61

Iščemo take prjatle k so nam tko
v redu ane

Iskanje
prijateljev

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

I62

Ja sam tko družmo se ane, skupi
gremo iz šole pa kej

Skupen odhod
domov po pouku

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

I63

V šoli pa pol ležimo na unih
blazinah pa to.

Ležanje v avli na
blazinah

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

I64

Pač pogovarjamo se.

Pogovor

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

I65

Al pa pr kosilu, mi pol res ful
doug tm sedimo, ker bolj
govorimo kokr jemo.

Prehranjevanje in
pogovor

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

I66

Ne vem men je fajn k se pol v
šoli k smo noben ne pogovarja o
težavah. Saj men se tko zdi. Pač
smo žalostni ampak se smejimo
pa delamo šale in se skupi
smejimo in pozabmo na to, vsaj
jst. Pač fajn se mi je s takimi
ljudmi družt k te nasmejemo.

Odmislijo težave

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno
dejavnostjo (v
skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

Kljub temu, da so
žalostni se
smejijo

Hecanje
I67

Ja ne vem pač vsi mamo svoje
težave ane in potem jih pač
odmislmo, ker se smejimo pa
hecamo. Tko dajemo si podporo.

Odmislijo težave

Hecanje

Vzajemna
podpora
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ODPRTO KODIRANJE INTERVJU J
OZNAKA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

J1

Emmm… v redu.

V šoli se dobro
počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

J2

Ja tko da se kej naučim.

Se kaj naučiš

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

J3

Da se lahko družš s prjatli.

Prijatelji

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

J4

Da se loh naučiš tut tist kar te
bl zanima ne samo to kar
moreš. Pa ne vem. Da se pač da
zment recimo z učitlco, da ti kej
dodatnga pove, kar tebe pač
zanima ne samo tisto šolsko
snov.

Možnost dobiti
dodatno znanje

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

J5

Mogoče, da je premal klopc tm
po hodniku.

Premalo
prostora za
sedenje na
hodniku

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

J6

Hmmm…radovednost.

radovednost

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

J7

Pa pač sej v bistvu vse, si vesel
pa si žalosten. Čist odvisno. Ja,
odvisno od dneva.

Veselje

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

Žalost

Slabo počutje

J8

Po mojem da ja.

Čuti da ga
spoštujejo

Je spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

J9

Zato, ker vidm da tut drugi
upoštevajo, če kej povem pač,
da nisem odrinjena na rob ane.

Možnost izraziti
svoje mnenje

Občutek
povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

J10

Pač vem da smo vsi nekak
enakovredni. Da ni en bolj
pomemben k drug.

Enakopravnost

Občutek
povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

J11

Ja

Počuti se kot del
šole

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

J12

Ja pač vem, ker si nekak
povezan z vsemi k so tuki notr.
Da niso to sam kr eni ljudje
ampak pač jih vidš vsak dan in
se z njimi pogovarjaš in pač
družš in da niso sam tm kr eni.

Vsakodnevni
stik

Občutek
povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

Nisi izločen

Občutek
pripadnosti
zaradi
prijateljev
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J13

Pač maš tut iste interese, mislm
ne z vsemi ampak…pa da te
podobne stvari zanimajo pa
hobiji pa tko.

Podobni interesi

Občutek
povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

J14

Ja

Občutek
opaženosti

Občutek
upoštevanosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

J15

Ja pač da v bistvu, če ti nekak
pokažeš neko zanimanje za
kerokol stvar k se dogaja te
bodo avtomatično vsi vidl in ne
boš samo en tm ampak pač se
spomnejo, ne vem »ta je pa un
k mu je bla všeč ta pa ta stvar«
in pol te mogoče tut bl
upoštevajo pa karkol.

Če hočeš biti
upoštevan
moraš izkazati
zanimanje

Občutek
neupoštevanosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

J16

Ja pač lahko se zmenš z učitlom
pač da maš dodatn pouk in
lahko delaš tiste stvari k so tep
v interesu…pač maš tisto
šolsko snov pol pa v bistu lahko
tut nadgradiš.

Občutek, da
lahko v šoli
razvija svoja
močna področja

V šoli lahko
razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Možnost
nadgrajevanja
znanja pri
najljubših
predmetih
J17

Pač ne vem jst hodm na dodatn
pouk pr kemiji pa pr fiski sm
hodila pa pr slovenščini pa pr
nemščini. V bistvu se lahko
zmenš z učitlom in samo tep
razloži neko snov k samo tebe
zanima in ni za vse…

Možnost
nadgrajevanja
znanja pri
najljubših
predmetih

V šoli lahko
razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

J18

Ja odvisno kje, pač ti se lahko
zmenš z učitlom da nisi uprašan
tist dan, ker te na primer ceu
teden ni blo al kaj jst vem kaj in
se loh pol zmenš da nisi
vprašan takoj ampak pol tri dni
kasnej. Al pa če te ni da lahko
potem nadoknadš to snov, da ti
učitel pol samo tep razloži.

Dogovori z
zaposlenimi
glede šolskih
obveznosti

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

J19

Ja pač tist kar maš redn pouk ne
morš glih dost vplivat, če maš
pa ti kšno dejavnost pa v bistvu
lahko tut mal drgač poteka kokr
bi si učitl zamislu al pa kej. Jst
recimo k mam nemščino sama
dodatno, me učitlca usakič
vpraša kaj bi delala, da si loh
sama zberem kero snov bi

Pri pouku

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

Obšolske
dejavnosti

Ima vpliv na
dogajanje v šoli
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delala. A bi delala ne vem
besedišče, slovnico ne vem tko,
loh zberem. med rednim
poukom pa mislm tut je ampak
bl v manjši meri, ker maš ti
točno določeno snov k jo je
treba predelat.
J20

Ja mislm so smislna sam jih tri
četrt ljudi ne upošteva in je pač
vsak po svoje. Pač ne vem po
moje, da so v redu.

Pravila so
smiselna

J21

Ja ne vem pač to, da moreš hodt
točno k pouku, to je čist
smislno.

J22

J23

J24

J25

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Točnost
prihajanja k
pouku

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Da moreš met copate v šoli, kar
je tut smiselno. Ker pač se čez
dan umaže šola in če greš na
stranišče ni fajn da si sam v
štumfih in pol cel dan hodš po
šoli z umazanimi štumfi in
drugi po tvojih stopinjah in pol
pač greš domov in daš štumfe v
čevle in pol maš še čevle
umazane in tko.

Nošenje copat

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

No pa da moreš delat nalogo, to
je tut smiselno. Ker drgač ne
vem zakaj bi ti sploh dal nekdo
nalogo, da jo nrdiš, če je pol ti
ne nrdiš, ker pol sploh nima
smisla da je. Tko ponoviš snov
pa utrdiš znanje.

Domače naloge

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Ja po moje, da pač neka pravila
so obvezna se prav pač neke
stvari morjo, bit da sploh loh
funkcionira šola. Neki je pa po
moje tut tko odvisno od učitlov
pa od okolice pa vseh
dejavnikov pa se pol učitli to
zmenjo.

Pravila morajo
biti drugače
vlada kaos

Namen šolskih
pravil

ŠOLSKA PRAVILA

Ja mi smo lansko leto pr
razredni uri, smo neke učne
liste rešval in potem k smo to
nrdil do konca smo v bistvu
mogl dat kkšne ideje al pa
povratno mnenje o teh pravili
oz. kaj bi loh blo bolš, kaj je v
redu, kaj bi se dal sprement. Za
enkrat smo dobil blazine za
sedet pa eno novo klopco. To je

Zaposleni z
učenci govorijo
o šolskih
pravilih

Učenci ne
upoštevajo
pravil

Čiste nogavice
Nehigienično

Utrjevanje
znanja

Učitelji

Kdo postavlja
šolska pravila?
Vpliv učencev na
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Zaposleni
upoštevajo
predloge
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bla samo ena stvar k smo jo
povedal.

učencev glede
šolskih pravil

J26

Ja jst nisem z nobenim v
konfliktu…pač ne vem ker
delam skos vse kar je treba in
ne vem zakaj bi bla.

Dobri odnosi
Pogojeni z
vedenjem
učenca

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

J27

Ma ne jst mam z vsemi pozitivn
odnos, ker v bistvu skos use
delam in sodelujem pr pouku in
pol pač tko je okej.

Dobri odnosi
Pogojeni z
vedenjem
učenca

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

J28

Ja

Pomembno je,
da si v dobrih
odnosih

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

J29

Tko pač če si ti z nekom v
konfliktu pol avtomatično tut če
bi ti kej znou bi ti on reku »okej
to ni res zato ker ti si tak mal
čudn in ne morš ti bolš vedet k
jst«. To se je recmo mojmu
bratrancu zgodil pa ni glih v
konfliktu z učitlco. K jo je
popravu, da je glavno mesto
Brazilije Brasila ne Rio de
Janeiro in pol se je začela
nanga dret, da ona bolš ve kot
on in da ne more on nje
popravljat in pač ja…

Če si v slabem
odnosu

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

J30

Tko, da je res dost pomembn
kašn odnos maš ti z učitlom al
pa na primer jst sm že trikrat al
pa že večkrat dobila pr
matematiki nazaj test k mi je
učitlca rekla, da nej neki
popravm k sm narobe zračunala
in sm popravla in sm ji še
enkrat nazaj oddala in je bla pol
bolša ocena.

Učenci, ki
ugajajo
učiteljem imajo
posebne
privilegije

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

J31

In pač če si ti z nekom tko al nč
posebnga al pa v konfliktu ti ne
bo tega naredu ane. Men pa je
ker se dobr razumeva.

Če nisi v dobrih
odnosih
Zaposleni ti ne
pomagajo

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

J32

Men je ušeč, da se da pač
zment z vsemi v bistvu…pa da
ne bom samo o učitlih
govorila…jst sm pač ful
zbirčna in ko je kej česar jst ne
jem, kšna omaka al pa kej se
pač da zment z unim kuharjem,
da ti da samo krompir pa meso
brez omake. Ker vem k mam

Kuharji

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Si podcenjevan
Nezmožnost
priznati napako
Prepričanje
zaposlenih, da
vse vedo

Slabi odnosi z
zaposlenimi

Zaposleni
učencem
ponudijo več
možnosti oz.
možnost izbire
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prjatle na kšnih drugih šolah
kjer se to ne da, ker dobiš samo
paket in pol to moreš pojest in
če ti ni všeč je to tvoj problem.
Tko da se mi zdi fajn da maš
možnost.
J33

Pač z vsemi se da zment, da ti
pomagajo če maš težave.

Ponudijo pomoč

Mogoče kšni pač preveč
zahtevajo od tebe, tut neki kar
ne moreš narest.

Prezahtevni

Pr športni mamo recimo zdej
unga ***** in k smo igral
odbojko je krneki čudn si neke
zapiske delu pa ocnjevou, ker je
blo neki k smo samo skoz igro
ocenjeval in pol ti neki kao
unih pet udarcev ocen in ostalo
tut če ti rata bolš ti ne ocen, ne
vem sicer zakaj. In pol k sm jst
enkrat sm se zlo potrudla, da
sm odbila uno žogo in mi je šla
po nesreč nazaj v out in se je
začel name dret zakaj ne znam
odbit žoge. Ne vem take čudne
stvari. pa sej k smo mel prejšno
učitlco je blo v redu pa tut skor
nč nismo delal, zdej je pa kr
neki čudnga.

Prezahtevni

J36

Ja.

J37

Ja pač lahko se greš zment in ti
pomagajo pa tut ni nujno, da
pač samo šolska snov. Lahko se
greš tut z nekom pogovorit o
čem drugem.

J34

J35

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Šola ji je v
oporo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

Vedno na voljo
glede težav s
šolsko snovjo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

Možnost
dogovarjanja

Nerazumevanje

Nerazumevanje

Poslušajo
J38

Ja.

Zaupa
zaposlenim

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

J39

Ja.

Če potrebuje
pomoč jo vedno
dobi

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

J40

Mogoče kšne take stvari, da
znaš delat v skpini, ker pač ne
vem pr kšnih predmetih moreš
delat skupi še s tremi drugimi
in je drgač kokr če delaš sam.
se moreš naučit prilagodit pa da

Timsko delo

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Prilagajanje
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ni samo tisto kar ti hočeš
ampak moreš tut druge želje
upoštevat in to je v bistvu dost
pomembn.
J41

Pa ne vem da se znaš tut
prilagodit, če se neki čudnga
zgodi al pa da ne pričakuješ, da
znaš pol v redu odreagirat.

Prilagajanje

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

J42

Emmm… ne vem. Pomoje da
ne.

Nič

Znanja ki jih še
potrebujejo?

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

J43

Ja to je zame knjižnica. Ob
pondelkih recimo mam dve uri
frej in pač takrt sm v knjižnci in
tam berem.

Knjižnica

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

J44

ja sej to je za vsazga drgač ane.

Je za vsakega
drugače

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

J45

Ja zato, da maš ti neke, neko
začetno znanje. Ker na primer
če ne bi hodu v osnovno šolo
pol ne bi znal brat pa pisat pa
ne bi znal seštevat pa pač ne
vem k se nekam pelješ ne bi
znal ocent kok daleč je to pa
kšne take stvari se naučiš. Sej
ene stvari so tut take čudne, ki
jih tri četrt ljudi ne uporablja
pol sam drgač pa v bistvu so
take stvari k jih uporabljaš tko
v vsakdanjem življenju.

Splošno znanje

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

ja to je tut ena vrjanta. Sam pol
si ti sam al pa samo s starši.
Sam je drgač, če si ti še z 20
drugimi učenci in si skupi z
njimi pr pouku in nisi sam. ker
tut k boš v službi ne boš sam
ampak bo tm še 5 drugih ljudi
al pa kokrkol in ne bo pol tist
šef razlagu samo tep ampak
usem skupi in tut delat boš
mogu z vsemi. Tko da če si ti
sam pa se doma sam učiš pol
nimaš tega stika z drugimi.

Stik z ljudmi

Socializacija

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Ja v zdejšnjem času bi bli
vrjetno skos na telefonih pa
računalnikih. Ne vem. Pač sej
kšn bi se tut hotu naučit kej.
Tko k jst k mam miljon enih
stvari k me pač zanimajo in pač
bi tut tko se česa nauču sam pač

Povečana
uporaba IKT
tehnologije

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

J46

J47

Branje, pisanje,
računanje

Učenje
neuporabnih
znanj

Skupinsko delo
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velikim se pa ne da nč delat in
ne bi nč delal.

Naučil bi se
nekaj kar ti je
všeč
Ne bi delali nič

J48

Ne vem, jst skos berem, tut tko
med odmori.

Branje

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(sam)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

J49

Drgač pa tko loh se pogovoriš s
sošolci, tut o tistih zadevah k so
tep nek problem al pa te težijo.

Pogovor

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

Vzajemna
podpora
J50

Al pa pač samo se družš in
pogovarjaš. Opazuješ kaj je kej
novga.

Pogovor

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

J51

Pa si pač skupi, da nisi en sam
osamljen ampak maš tut stik z
ostalimi. Da se znaš tut
pogovort z nekom da nisi sam
izoliran ampak znaš navezat
stik z enim k ga prvič vidš, da
znaš se ne vem nekak mu
približat.

Pogovor

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

Ja ne vem učasih se tut skupi
učiš ane, delaš naloge…tko.

Učenje

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

J52

Nisi osamljen

Pisanje domače
naloge

ODPRTO KODIRANJE INTERVJU K
OZNAKA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

K1

Pa tko odvisno, drgač so mi
pondelki všeč ker mam dve uri
glasbe al pa likovne, to je kr
zanimiv. K mi ni treba nč delat
ane.

V šoli se
dobro počuti

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

K2

Drgač pa šola kot šola ane, noben
ne gre z veseljem sam moreš it.

Nihče si ne
želi hodit v
šolo

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

K3

Dobrga je to, da si s prjatli ane,
da se pogovarjaš.

Prijatelji

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

K4

Slabga je pa to, da se morš učit
ane.

učenje

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Ko se ne dela
veliko pri
pouku
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K5

Čustva…emm…veselje. Občasno
jeza. Pa občasno žalost.

Jeza

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Žalost
K6

Zdej sm nazadnje zabil na primer
fiziko potem zdele ne vem kok
bom pisu kemijo in tko
naprej…pa pol jeza. Pa zdej niti
ne več tok. Tko zdej sm se že tko
sprjaznu. Prej mi je blo tko »oh
ne kr ena je« zdej sm pa sam tko
»okej ena je«. Sej ne vem a je to
slabo al je to v redu. Slabo vrjetn.
Ampak ja.

Sprjaznjenost
s slabimi
ocenami

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

K7

Emmm…ja, da si zdej kej
spoštovan preveč to ne, sam se
mi zdi pa da pač spoštujejo te
mlajši oz vsaka generacija mn
zdej.

V šoli nisi
spoštovan

Ni spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

K8

Ja, zdej mlajši razredi so te prej
spoštval, zdej jih birga ane, zdej
ti reče kar mu paše.

Mlajši učenci
niso spoštljivi
do starejših

Ni spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

K9

Učitle pa itak ti spoštuješ.

Enostransko
spoštovanje
(učenci
morajo
spoštovati
zaposlene)

Ni spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

K10

Med vrstniki se pa spoštujemo
kokr pač si to postavš pa kokr mu
dovoliš, da kaj dela s tabo ane.

Dobiš toliko
spoštovanja
kot si ga
izboriš

Občutek
povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

K11

Ja zdej odvisn ker učitl ane.
Večina te tut nazaj spoštuje, kšni
te pa ne ane. Ne vem…če
vzamem primer ****. Se ti dere
kokr njej paše ane nate. Pa reče ti
kar ji paše, kar pač njej pride na
misel. Drgač pa kšn ***** on se
mi zdi najbl tak, da te pač
spoštuje, da ve kaj so v bistvu
tvoje pravice pa da razume nekak
da ta njegova slovenščina ni vse
ane.

Odvisno od
učitelja

Ni spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

Mlajši učenci
niso spoštljivi
do starejših

Zaposleni se
lahko do tebe
obnašajo
kakor želijo

Zaposleni
spoštujejo
tvoje pravice

Je spoštovan član
skupnosti

Zaposleni so
razumevajoči
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K12

Ja se.

Se počuti kot
del šole

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

K13

Ja čutš jo pr ne
vem…recimo…če sm kšn video
posnel za šolo ane, sm dubu
spoštovanje od ravnatlce al pa
parih učitlov k se jim je to zdel
super ane. Tko da ja to je vrjetn
neka vrst spoštovanja.

Sodelovanje v
šolskih
projektih

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

K14

Ja, po moje kr.

Občutek
opaženosti

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

K15

Eni te upoštevajo eni te pa ne.
Ampak pač ja te upoštevajo,
če…z večino učitli se da vse
zment pač te upoštevajo, če si
karkol meu pa jih prosš, da ne bi
bil vprašan. Pr kšnih to deluje pa
te pač upoštevajo pr kšnih pa ne.
Tko da je čist odvisn.

Dogovarjanje
in kompromisi
z zaposlenimi

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

K16

Ja sam jst mam tak filing kokr da
mam jst tuki v šoli ene take dve
osebnosti. Pač z mojimi temi
sovrstniki se težko jst
pogovarjam na nekem tko dost
bolj zrelem nivoju kokr se lahko s
temi starejšimi s katerimi
prežvim večino časa k sm na teh
snemanjih pa to ane. Zdej že mal
bl odraslo razmišlam pa mal bl
vem za kaj se gre. Pač tuki se pa
pol spustim na ta nivo, da smo vsi
enaki ane ker ne bom se kle delu,
da sm neki več ane. Tko da ja.

V šoli se
prilagodi,
spusti na nižji
nivo

Občutek
neupoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

K17

Ja kle tut loh sam po navad kle v
šoli se sledi nekim trendom ane,
kokr mam filing. En neki ma, en
k istopa v tej družbi in pol hočjo
met to usi ane. Kokr neka čreda
ovc ane, un k je mau pamtn bo še
mal vn iz tega stopu ane, ker
ve…uni k pa samo hočjo bit
zravn se mi pa zdi da samo pač
temu sledijo ane, ker itak je do
tega zdej pršlo, da če nimaš tega
al pa nimaš tistga pol nisi tok kul
k uni k to majo in kle so pol loh
tut velke razlike.

Če ne slediš
trendom nisi
upoštevan

Občutek
neupoštevanosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

K18

Ja kot sam v šoli težko vplivaš na
neka taka mal večja pravila ane.
Sam če pa se zbere skupnost ljudi

Zaposleni
upoštevajo
samo

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

Odvisno od
osebnostnih
lastnosti
zaposlenega
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ane se pa to laži, ker pač en glas
ne upoštevajo, če je pa sto glasov
se pa to pol bolj upošteva oz. se
nrdi ker pač pol…ker če men
neki ne ustreza loh unmu drugmu
to pač ustreza. Če pa sto ljudem
ne ustreza pol pa pomen, da pač
neki ni v redu pa spremenijo to.

večinsko
mnenje
učencev

Emmm ja, k so ukinl pomoje te
hotdoge. So jih ukinl. In pol se je
po moje prtožil, pač skor usi smo
se prtožil ane, ker pač sojini neki
polpeti, to res ni dobr in smo se
usi prtožl in pol smo jih recmo
dobil hotdoge enkrat na mesec.
Al pa enkrat na dva mesca. Tko
da ja to je en tak primer.

Malica

K20

Aha, ja vpliva mam glih tok kako
si…ja ne nimam ga v bistvu. Sam
če sm se odloču, da bom dons
delu use tko k se zagre bom pač s
tem vplivu, da bom pr pouku
sodelvou. Sam nase mam vpliv.

K21

K19

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

Ima vpliv na
svoje vedenje
in počutje

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

Ne morem pa recimo. Mislm
lahko vplivam, če bi si ne vem
mene izbral v družbi kot nekoga
k je več pa bi pol jst reku zdej vi
to pa to delite, pol bi meu nek
vpliv ane, sam k ga nimam ane.
Sej ga tut nočem met k to je
glupo.

Lahko bi imel
vpliv med
vrstniki

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

K23

Ja, določena so smiselna.

Nekatera

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

K24

Sam ne razumem kkšnih zakaj ne
smemo met telefonov pa take.
Mislm sej v vsakem primeru jih
uporabljamo ane. Pač telefoni
med poukom to razumem da ne
sam za kle na hodniku pa ne
štekam zakaj jih ne bi smeu met.

K25

Ja razložil so, da so neki so se
slikal neki in so neke slike pol
nekam pršle…neka taka scena je
bla. Sam sej pač loh mi tega ne
počnemo itak smo navajeni med
sabo da tut če koga slikaš pa ti
pol reče, da noče da je to kje
zbrišeš al pa ne objavš al neki.

Učenci lahko
kaj dosežejo,
če držijo
skupaj

ŠOLSKA PRAVILA
Prepovedana
uporaba
telefonov med
poukom

Smislena pravila

Prepovedana
uporaba
telefonov med
odmori

Nesmiselna
pravila

Prepovedana
uporaba
telefonov med
odmori

Nesmiselna
pravila

ŠOLSKA PRAVILA
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K26

Ja smiselna se mi zdijo pol več al
mn vse. Mislm to, da copate nosš
je neki normalnga, ker je vse
umazan. Ostalo se mi zdi use
smislno ja.

Nošenje copat

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

K27

Pa sej ne vem sploh kaj je
hahaha.

Ne pozna vseh
šolskih pravil

Nesmiselna
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

K28

Aja mogoče se mi ne zdi to
smislno, da k zazvoni ane, bi ti
mogu met še rečmo eno minuto al
pa dve. Zato ker pač k zvoni ti
nisi v razredu ampak k zazvoni
greš v razred ane.

Zvonec par
minut pred
začetkom ure
(v opozorilo)

Predlogi za šolska
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

K29

Ravnatlca? Svet staršev? Ne vem.

Ravnateljica

Kdo postavlja
pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

Svet staršev
Ne ve kdo
postavlja
pravila
K30

Ne, ne da bi jst vedu.

Učenci nimajo
vpliv na
šolska pravila

Vpliv učencev na
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

K31

Ja z enimi mam…sam sej to je
spet isto ane, kokr je kšn učitl
ane…vrjetn s temi mal mlajšimi
generacijami učitlov maš mal
bolši odnos ane, ker majo že
drugačno mišljenje. Pomoje mam
najboljši tak odnos z ****. Drgač
pa z vsemi enak ampak s kšnimi
se da bolj s kšnimi manj.

Mlajši učitelji

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

K32

Mot me sam to nima nč v zvezi z
učiteljem ane to je bl šolski
sitem, da pač določene stvari pr
določenih predmetih so
tko…nikol v lajfu jih ne bom
rabu ane..pa to zahtevajo. Pol en
minus mi je to, da eni učitli nas
učijo k da gremo vsi na
gimnazije, pač jst ne grem na
gimnazijo jst ne bom rabu tega
znanja kokr ga zahtevajo eni. Tko
da je to je več al mn to.

Prezahtevni

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Ja to, da zdej mal bl prstopjo do
ns ane. Se prav da nam
sfotokopirajo kej kar bi blo
koristno, da že mal več z
intrnetom delamo ane. Ker men
je lažji it na intrnet kokr, da pač

Delovanje v
korist učenca

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

K33

Neuporabno
znanje

Upoštevanje
mnenja
učencev
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iščem v knjižnci knjigo ane. Tko
da ja, take stavari.
K34

Ja

Pomembno je,
da si v dobrih
odnosih

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

K35

Ja k pol to vpliva tut na tvojo
oceno ane.

Če si v slabih
odnosih

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Imaš slabe
ocene
K36

ja zdej, če se bom jst norčvou iz
učitla ane, me bo dal na piko ane
pa bom meu vrjetn na koncu
popravca al pa me bo tok, da bom
komi dubu dve. Če pa mam z
učitlom en dobr odnos pa pač
sodelujem z njim tko kokr on
hoče se pa loh na konc leta use z
njim zmenm, ker je on vidu, da
sm ga upoštevu in pol bo zdej tut
on mene upoštevu.

Če si v slabih
odnosih
Te ima učitelj
na piki
Imaš slabe
ocene
Ne narediš
razreda

Bolj se
prilagodiš
učitelju boljše
so tvoje ocene

Učenci, ki
ugajajo
učiteljem
imajo posebne
privilegije
K37

Ja ti, pa**** sta mi ful v redu
ane.

Psihologinja

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

K38

**** je rečmo da v redu sam ma
neke svoje fore, take tko res
brezvezne ampak okej. Recmo
nism bil pr pouku vrjetn sm
zamudu ker sm zaspal in zakaj je
to tok problem upravičt, če je
moja razredničarka pa če je zadn
let ane. Skos hoče neka
opravičila, krneki, take brezvezne
stvari k me zmotjo.

Pedagoginja

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

K39

Pa to, da piše mojim staršem, to
me še najbl… »danes je dobil to
pa to oceno« pa uno pa tretje.
Krneki…umes sm že razmišlu, da
blokiram njeno cifro na
maminem telefonu, hahah ne sej
ne bom sam tko.

Pedagoginja

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Zaposleni
vpletajo starše
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K40

Ja.

Šola mu je v
oporo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

K41

Ja.

Zaupa
zaposlenim

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

K42

Ja pač zaupaš jim, ne zaupaš jim
zdej čist vsega ane, sam kšnim
loh več kšnim mn. z unimi k se
bolš razumeš jim več zaupaš ane
pa če so razumni pa da veš, da če
si mu to zdej povedu ne bo pršl
do druzga učitla ane k ti nočeš da
pride, ker ni dobr. Še vedno
moreš bit nekak pazljiv ane.

Bolje se
razumeš z
zaposlenim
bolj mu
zaupaš

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

K43

Ja razlika…ja več al mn je sam to
razlika, da si z unimi na bolšem
odnosu ane…

Bolje se
razumeš z
zaposlenim
bolj mu
zaupaš

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

K44

Ja vrjetn glih zarad tega k ma
bolši razum ane, kokr un. Ker
enim učitom ni do tega ane eni so
sam pač »ja jst kle učim in to je
to«. To se pozna.

Ne zaupaš ne
komu za
katerega imaš
občutek, da ga
ne zanimaš

V šoli ne dobi
opore

OPORA V ŠOLI

K45

Nauču sm se…vrjetn mi je dala
neko pač izkušnjo ane. Pol
izkušnjo pač to, da sm sklepu
prjatlstva, da sm se kregu, use
take stvari ane. Da si neko
socialnost zgradiš al kako se
temu reče.

O prijateljstvu

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

K46

Pol hmmm…dala mi je velik
enga znanja, velik nepotrebnga
znanja k ga res pač nikol ne bom
rabu. Tko da ja take stvari.

Znanje ki ga
nikoli ne bo
potreboval

Neuporabno
znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

K47

Dala ti je pa tut te karkoli si s
komrkol meu kle v šoli ane si tut
tuki pol to ureju ane. Pa se pol
naučiš da je to brezveze ane. Ne
vem enmu si reku, da je lulček in
pol te je šou povedat in pol si
vedu, da je un kreten zravn tega
si pa vedu da tega v šoli ne moreš
govort ker boš meu takoj težave.
Pač vedno karkol nrdiš, si prej
rečeš »aha v šoli sem pač zdej če
bom to naredu bom meu s tem pa
s tem težave«.

O odnosih

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Moraš biti
pazljiv

V šoli ne dobi
opore

Socializacija

Prilagajanje
vedenja v
izogib
težavam
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K48

Ja tko, da nas bi učil bolj te
uporabnosti ane. Pač da nas ne
učijo neke piflarije pa krneki
ampak da grejo zdej že mal s
svetom naprej ane. Pač šolski
sistem se ni v bistvu nč
spremenu, da bi reku, da bi blo
nm kej bolj zanimiv ane, delat pr
urah. Še vedno pač pišemo v
zvezke pa je tehnologije že tok bl
naprej, da bi loh mi ne vem mel
gor 3D očala pa b pr zgodovini
res vidl kako je blo, kar je drugod
po svetu pa pr ns ni ane. Pa da te
učijo tega, kar pač nikol ne bojo
nekateri mel, da maš neko
samozavest, to kar boš rabu. Zdej
če jst znam zračunat koren enmu
šefu k hočem dobit službo pač
njemu to ne pomaga, njemu
pomagajo samo izkušnje tega te
pa kle ne učijo al pa ti ne dajo
ane izkušenj pa samozavesti. Tko
da ja.

Več učenja s
pomočjo
moderne
tehnologije

Znanja, ki jih še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

Mislm tko pač to sm se zdej jst
use nauču skoz to več al mn to
samozavest da sm dubu. K je tuki
ne dobiš ane. Dvomim, da bi se
ker od mojih upu it tko na
sestanka ne pa take stvari. To je
men dobr da vem. Da se naučiš
kako pisat tko je vrjetn koristno,
črtica al pa neki tko ampak da se
naučiš kako napisat svoj
življenjepis k ga boš oddal za
svoje delo ane, ker to boš prej
rabu ane.

Samozavest

Znanja, ki jih še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

K50

Emmm…ne.

Se ne počuti
varno

V šoli se ne
počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

K51

Vedno neki je. Vedno te bojo
nekje spluval ane, nek te bojo
žalil, nek boš v redu ane…nikol
se pa ne boš počutu tko res dobr
kokr se recimo med unimi prjatli
k so ti res najbolši. Tko no.

Vedno je
nekdo, ki te
obrekuje,
obsoja ali žali

V šoli se ne
počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

K52

Ne. Pač brezveze.

Trenutnega
stanja se ne da
izboljšati

V šoli se ne
počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

K53

Zato, da dobiš neko splošno
razgledanost. Pa za to, da sploh
kej delaš v življenju, da se

Splošno
znanje

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

K49

Uporabna
znanja

Samozavest

Kako napisati
življenjepis

Znanja za
prihodnost
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razvijaš pač k če ne bi delu šole
kaj sej ne bi vedu

Razvijanje

K54

No ja vrjetn bi pač…sploh ne bi
vedu, ne bi nč znou, ne bi znou
brt ne bi znou nč ane.

Nič ne bi znali

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

K55

Bi blo pa tut nekak v redu, ker bi
se mogu sam, vse bi mogu sam.
ful prej bi odrasu. Kle te neki tko
ne vem, še vedno si kle pa te
starši pol ščitjo čim je šola
naporna pa starši pol neka
opravičila pišejo pa krneki. Če bi
bil pa sam zase bi pa pač mogu
sam zase poskrbet in te noben ne
bo zaviju v vato pa ti pisu
opravičil ane.

Bili bi bolj
samostojni

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

K56

Ustvarš si par prjatlov k si z njimi
najboljši in pač pol se pogovarjaš,
razvijaš teme z unimi k si
podobne ane. Pač ne vem.
Poslušaš vrjetn isto musko, delaš
nekak iste stvari ane.

Isaknje
prijateljev

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

K57

Pa ja tko pogovarjamo se.

Pogovor

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

K58

Pol med odmori musko vrtimo al
pa poslušamo karkol.

Glasba v
šolskem radiu

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

K59

Med poukom se kdaj
pogovarjamo več al mn pa
poslušamo ane.

Motenje
pouka

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

ODPRTO KODIRANJE INTERVJU L
OZNAKA

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

L1

Odvisn, recimo k pridem v
šolo nobenga ne maram in se z
nobenim nočem pogovarjat
pol proti koncu mi je pa tko v
redu in ljudje so v redu pa me
noben ne mot še učitli so fajn.
Tko.
Morem se zbudit.

Ne mara ljudi v
šoli (dokler se ne
zbudi)

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Proti koncu
dneva se počuti
dobro

Dobro počutje
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L2

ja ziher.

Prezgoden
začetek pouka

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

L3

Dobri so odmori.

Odmori

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

L4

Pa dobr je včasih k je dobro
kosilo.

Hrana

Dobro počutje

POČUTJE V ŠOLI

L5

Slabo je pa takrt k ni dobro
kosilo.

Hrana

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

L6

Pa slabo je, da so eni učitli ful
tečni, ne bom reku keri sam
eni so ful tečni ane in jih
nočem gledat in komi čakam
da grem vn.

Slabi učitelji

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Aja ene ure so zabavne ene pa
ful dolgočasne. Tko lani
matematka ful ni bla kul, letos
mam drugo učitlco pa mi je ful
zabavn.

Način
poučevanja
učitelja lahko
uniči cel predmet

Slabo počutje

POČUTJE V ŠOLI

Odvisn ker dan je. Recimo če
je tko sreda al pa četrtek k
mamo tko osm ur al kok se mi
prot konc pol res ne da več k
je pol še fizika čist na konc k
si že čist zmatran pač res ne bi
tega mel. Drgač pa tko
pondelk, tork al pa petek je pa
tko v redu ane. Tko vesel sm
pa tko, družm se s prjatli to je
gud.

Utrujenost
(prenaporen
urnik)

Slabo počutje

L9

Ja. Sej pač vsi k hodmo kle
smo v eni skupnosti skupi tko
da če enga ne bi maral res ne
bi blo fer, ker je del nas, tko
nekak ane. Tko da se mamo
vsi radi. Pa glih tko ne vidm
tut nobenga, k ne bi bil del
tega. Tko da večino se mamo
vsi radi med sabo.

Vzajemna
podpora med
učenci

Občutek
povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

L10

Recimo med odmori ane, k se
družmo skupi, pa se smejimo.

Občutek
pripadnosti
zaradi prijateljev

Občutek
povezanosti z
vrstniki

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

L11

Pa recimo učitlce vedno
pomagajo drugim če rabjo kej.
Nikol ni tko da ne bi noben
pomagu drugmu.

Zaposleni ti
pomagajo, če
potrebuješ
pomoč

Občutek
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

L7

L8

Komaj čaka da
zapusti šolo

počutje

POČUTJE V ŠOLI

Veselje
Prijatelji
Dobro počutje
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L12

Ja sm kle več k polovico
mojga življenja tko da mislm
da morem bit, če pa nism jih
bom pa prsilu, da sm hahah.

V šoli preživi
veliko časa

Čuti pripadnost
šoli

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

L13

Ja, sej velikrat k se s kom
pogovarjam tko prou taka
connection je ane tko čutš da
se rd s tabo pogovarja pa da te
spoštuje pa to. Tko učasih z
učitli pa s prjatli pa itak sej jih
poznam že doug tko da.

Čuti da ga
spoštujejo

Je spoštovan član
skupnosti

PRIPADNOST
SKUPNOSTI

L14

Ja, če maš dobr predlog te
najbrž bojo vidl ane. Ne vem
recimo, če delajo kšno anketo
al pa rabjo kej in prosjo
nekoga, da jim kej reče in pol
jim ti poveš…tko učitli, če bi
kej rabl al pa ravnatlca al pa
kej. Sej bi te upošteval ane,
ker iščejo odgovore od vseh
tko da bi poslušal vse.

Občutek
opaženosti

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

L15

Ja recimo, če med uro učitlca
vpraša eno vprašanje pa
dvigneš roko in odgovoriš te
bo poslušala ane. Tut če je
narobe ti bo pač povedala
narobe je sam dobr da si
probu.

Zaposleni
poslušajo mnenje
učencev

Občutek
upoštevnosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

L16

Ja sej v šoli so doug časa tko,
da v šoli tut razvijaš se. Ker si
dl časa v šoli med tem k
odraščaš tko da nekak rabš.
Tko tut k prideš v šolo v pru
razred se počutš dobr, ker so
učitli ful prjazni tko, da te
prvabjo, to se pol na konc
spremeni ampak dobr. Sam
pol na konc k odraščaš itak
razumeš zakaj so tečni včasih
tko da.

Ob vstopu v šolo
je zabavno,
kasneje vedno
huje

Občutek
neupoštevanosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

L17

Zato, ker majo res recimo kšni
glupa vprašanja al pa izjave…

Zaposleni so
upravičeno tečni,
ker imajo učenci
neumna
vprašanja in
izjave

Občutek
neupoštevanosti

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

L18

Aja prou kle v šoli?
Emmmm… ne vem. Tko nč
posebnga tazga jst ne delam.

Nima možnosti
razvijat svoji
močnih področji
v šoli

V šoli ne more
razvijati svojih
močnih področji

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

Zaposleni bi ga
upoštevali, če bi
kaj predlagal
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L19

Recimo mi mamo te tvoje
delavnce ane. S tem je tko ful
novih ljudi, k se prej nisem z
njimi pogovarju zdej se pa ful.

Delavnice
TropTNT

V šoli lahko
razvija svoja
močna področja

MOŽNOST OSEBNE
RASTI UČENCEV

L20

Emmm…na določen program
lahko ane, recimo, al pa to k
sm že prej reku, če rabjo kšne
ankete jim loh daješ dobre te
predloge.

Lahko izrazi
svoje mnenje

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

L21

Al pa če vidš da šola neki rab
boš probu pomagat, to s
telovadnco zdej, da so dal sm,
loh bi dal tja…tko. Pač ne mi
k smo mel *** še so najprej
hotl novo telovadnco nrdit tm
k je bla tastara. In pol nam je
*** razlagu kako to ne bo
mogoče in nam je daju, mi
smo se dejansko pogovarjal in
smo se kao skupi zmenl, da jo
bodo dal tja k je zdej. Sam mi
smo že vedl da jo bodo dal tja
ampak nas je *** nekak tko
vkluču v to, da smo se počutl
pomembne aveš.

Navidezen
občutek
možnosti
vplivanja
(manipulacija)

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

L22

pa ne vem vem da so par let
nazaj dal tko, kaj bi jedl za
malco. Čeprou tega niso
upošteval ampak okej. Zato k
smo eko šola in rab bit vse bio
al neki, ne vem.

Navidezen
občutek
možnosti
vplivanja
(manipulacija)

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

L23

Al pa glih dons smo mel, pr
matematki nam je učitlca dala.
Mislm vprašala nas je kašne
športe treniramo in s tem kar
bomo treniral bodo dal tut v
telovadnco notr. Recimo za
boks bodo dal boksarske
vreče, za plavanje bodo dal
bazen. Pač ne vem, rekla je, da
če treniraš plavanje napišeš –
kaj bodo pol dal, bazen ane!
Pač ne vem tko smo se
pogovarjal.

Navidezen
občutek
možnosti
vplivanja
(manipulacija)

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

L24

Pač če maš kšn, recimo ne
vem če te kej muč pa pač rabš
kej boš povedu in bodo oni
pomagal tep al kako. Jst
nimam glih takih problemov,
da bi rabu koga. Tko da. Vem
pa da so mel drugi, sam ne bi
rd povedu kdo ane. No pa so

Opazil, da
sošolci dobijo
pomoč če jo
potrebujejo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI
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šli do učitla in so jim pomagal
pol.
L25

Ja najbrž, če ne boš neki
zadovoln sam s sabo ti bo vse
dl trajal. Pa če boš tok
nezadovoln ti bodo šli tut
drugi na živce pa pol te bodo
zarad tega zasovražl ane. Če
boš pa bl tko prjazn, recimo če
se »zbudiš« po prvi uri pa boš
sodelvou na uri, ti bo hitrej
minil pa bolš se boš počutu pa
drugi te bojo mel rajš.

Ima vpliv na
svoje vedenje in
počutje

L26

Sam maš vpliv na to kako
drugi gledajo nate pa kako ti
dnevi minevajo.

Ima vpliv na
svoje vedenje in
počutje

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

L27

niti ne, ker ne boš mogu ure
spremenit ti ane, ker to ne
moreš rečt »nočem met
matematke hočem met
športno«, ne bo delval tko.

Učenci nimajo
možnosti
odločanja

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

L28

Emmm…dost logična ane.
Recimo ne vem če to še vela
ampak najbrž…ne smeš tečt
po hodnikih sej jst ne tečem
sam to je dost logično, da se
ne zabiješ v koga al pa v
učitlco. K sm vidu k se je en
zabiu v učitlco in je kavo
polila – ni blo fajn. En se je
zabil v omaro in omaro podru
– ni blo fajn.

Logična

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

L29

Al pa mislm za telefone, sej na
sredni pol tega ni več, ampak
zdej to je men mal logično
ampak mal mi tut ni. Zato ker
kaj boš s telefonom, kaj slikaš
in pol objavš brez dovoljenja
al? Kaj boš klicu koga, sej je
vseen?

Prepovedana
uporaba telefona
med odmori

Nesmiselna
pravila

ŠOLSKA PRAVILA

L30

Pa sej nekak ja sam tut ne.
Mislm med uro ja logično, da
ne motš drugih z zvoki. Pa
učitli hočjo dobr zate, nočjo da
si na telefonu ker pol ne boš
poslušu kaj delajo. Tko da ja.

Prepovedana
uporaba telefona
med poukom

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Mora se
prilagoditi

Ima vpliv na
dogajanje v šoli

VPLIV UČENCEV V
ŠOLI

Nima vpliva na
dogajanje v šoli

Prepovedan tek
po hodniku

Učenci pravila
ne upoštevajo
Se zabijejo drug
v drugega
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L31

Mislm, da ne smeš jest med
uro. Čeprou pr enih lahko,
nekak. Mislm to je tko k eni
ne znajo jest ane in pol so tko
drobtine povsod pa cmokajo k
neke krave in pol druge motjo
in pol ne da samo oni niso
skoncentrirani ampak tut drugi
zravn k sedijo niso, ker slišjo
njegov »cmok,cmok,cmok, a
boš mal, cmok,cmok«.

Prepovedana
hrana med
poukom

Smiselna pravila

ŠOLSKA PRAVILA

L32

eeee…najbrž se zberejo vsi
skp v zbornci in pol dajejo
predloge in pol se večina
strinja in pol upoštevajo najbrž
to. Pa najbrž ne glih učitli
ampak uni k so nad učitli. Pa
ne vem kako se reče. Pač uni
neki na politiki se zmenjo to in
pol…ja kšn prlament al kaj se
mi zdi.

Uciteljski zbor

Kdo postavlja
šolska pravila?

ŠOLSKA PRAVILA

Mislm loh probaš protestirat
sam ne vem če ti bo ratal glih.
Sam sej to je skrivno, nobeni
ne povejo da delajo ta pravila,
nima glih vpliva na to ker ne
veš kaj se bodo zmenil. Če te
pa vprašajo kaj bi rd pol pa
mogoče ane, če je dobr.

Morebiten vpliv,
če bi protestirali

Vpliv učencev na
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

L32

Ne. Sam pač če bi te. ne vem
če se to dogaja, sam če bi te
pač.

O šolskih
pravilih se ne
pogovarjajo z
zaposlenimi

Vpliv učencev na
šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

L33

Jst mislm, da dobr. Mislm, da
dobr.

Dobri

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

L34

Nism pa tko, mislm z enimi
sm dost dobr…prjatu…pač kot
prjatu. Z enimi se ne
pogovarjam glih tok, sam
nikol jim nism zameru al pa
oni men, tko oni so tko »O
***« in jst sm tko »O, učitlca,
dan« tko nekak, v redu.

Prijateljski odnos

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

Emmm…mislm, odvisn kašn
je učitl ker če se ne razumeš
glih z njimi pol tut on ne bo
prjazn tok do tebe in ti recimo
ne bo dal, če zabiješ al pa kej
še ene šanse, al pa tok teh
priložnosti da popravš. Če boš
pa bl prjazn do njega al pa do

Če nisi v dobrih
odnosih

L33

L35

Ministerstvo za
šolstvo

Učenci nimajo
vpliva na šolska
pravila

Površinski odnos

Manj možnosti
za dogovarjanje

Slabi odnosi z
zaposlenimi

Odnosi z
zaposlenimi so
pomembni

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI
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nje ti bo pa dala več možnosti
al pa tko.
L36

Pač dobr je to, da te siljo,
mislm siljo, da ti govorijo da
rabš poslušat med uro ker pol
se jim boš zahvalu enkrat, da
si dejansko poslušu.

Delovanje v
korist učencev

Dobi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

L37

Pa tko za naloge eni dajo
dejansko preveč, ker ne
dojamejo, da maš še druge ure
in ti tut drugi učitli dajo
nalogo in pol je vsega tega
preveč.

Preveč domače
naloge

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

L38

Al pa eni razlagajo eno snov
in pol dajo čist neko drugo
snov v test, ful ni logično.

Pri ocenjevanju
zahtevajo več
kot jih naučijo

Slabi odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

L39

To, da niso najbl gnile osebe k
jih poznam. Da niso tok
nesramni med urami pa to.

Lahko bi bilo
slabše

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

L40

Se pogovarjajo z učenci pa jih
razumejo.

Razumevanje

Dobri odnosi z
zaposlenimi

ODNOSI Z
ZAPOSLENIMI

L41

Ja ja. Ja valda bi ti pomagal
ane.

Če bi potreboval
pomoč bi jo
dobil

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

L42

Sej oni se ukvarjajo s temi
otroci že tko celo svoje
življenje ane. Tko da. Pa svoje
otroke majo najbrž, tko da bi
razumel najbrž če rabš ti
pomoč. Ker če bi njihov otrok
rabl pomoč, bi bli veseli da
drugi pomagajo. Tko da delijo
naprej to, da pomagajo.

Pomagajo
učencem, ker bi
bili hvaležni če
bi nekdo
pomagal
njihovemu
otroku

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

L43

Pomoč niti nism rabu tko da
jst ne vem. Nimam takih
izkušn. Ampak vem, tko k sm
reku, da drugi so rabl pomoč
pa so jim jo dal mislm
pomagal.

Opazil, da
sošolci dobijo
pomoč če jo
potrebujejo

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

L44

Ja bi sej nimajo nč od tega da
povejo naprej. Edin če so res
gnila oseba pa te res ne
marajo, sam najbrž tega ne bi
nrdil.

Zaupa
zaposlenim

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

Nerazumevanje

Če te zaposleni
ne marajo te
izdajo
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L45

Sej če bi jim reku, da nej ne
povejo bi najbrž dojel edino če
je res neki, da si umoril enga
pol najbrž bi povedal ane.

Zaupa
zaposlenim

V šoli dobi oporo

OPORA V ŠOLI

L46

Definitivno se nč med poukom
nism nauču kar zdej
uporablam.

Znanje
pridobljeno med
poukom

Neuporabno
znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

L47

Po navad sm se med prjatli
nauču to, da če se skregaš al
pa kej tazga, da probaš
poslušat drugo osebo kaj je
hotla s tem povedat zakaj se je
skregala s tabo. To dost
uporablaš v življenju pol. tko,
da ja.

O prijateljstvu

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

L48

Pa ne bit tok nesramn do ljudi.
K se ti ne bo splačal. K nikol
ne veš kdo bo ta oseba, loh da
bo tvoj šef enkrat. Hahah. To
je to.

Prijaznost se
izplača

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

L49

Hmmm…pa niti ne vem, ker
še sam ne vem kaj hočm znt.
Mogoče to, da bi mel eno tako
uro k ti razlaga oživljenju ane,
sam….recimo kako boš živel
svoje življenje, kaj boš rabu
znt.

Potreba po
predmetu kjer bi
se učili o
življenju

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

L50

Mislm sej z enim učitlom smo
delal kako položnce plačvt
sam to sm itak že vedu ampak
je blo dost kul, da je to naredu
zato k eni niso vedl pa jim je
pomagu, ker to bodo res rabl
plačvt ane tko da dobr. Take
stvari.

Plačevanje
položnic

Uporabno znanje
pridobljeno v šoli

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

L51

Recimo mel bi enga učitla al
pa tko prou odrasle osebe in bi
ti razlagal s čem se boš sooču
u življenju pa kako boš če se ti
bo zgodil kej, kako boš
popravu to al pa kako službo
dobit pa take stvari.

Kaj pričakovati v
življenju

Znanje, ki ga še
potrebujejo

UPORABNOST V
ŠOLI
PRIDOBLJENEGA
ZNANJA

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Reševanje
konfliktov

Znanja za
prihodnost

Kako dobiti
službo
L52

Ja tm k so prjatli se najbolš
počutš.

Tam kjer so
prijatelji
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L53

Če si tko sam recimo v
zbornci polni učitlov se boš
tresu pa tko mal te bo srt prjel.
Tko da ja

V zbornici

V šoli se ne
počuti varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

L54

Tm k maš bl znane osebe k si
bl skupi z njimi, tm se boš
bolš počutu. Tko da ja.

Tam kjer so
prijatelji

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

L55

Al pa če maš res enga učitla k
se res razumeš z njemu. Tebe
recimo. Pač ne bom šou k
profesorci za kemijo pa se tm
lepo mel. Pač se ne bom.

Pri zaposlenih s
katerimi se
dobro razumeš

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Tam kjer so
učitelji

Pri zaposlenih s
katerimi se ne
razumeš dobro

L56

Sam tko k se pogovarjaš z
nami, je tko bl naravno pa ni
tko tehnično pa tko bl se
počutm kokr da sm z enim
prjatlom k sm njegov prjatu že
50 let, čeprou sploh nism tok
str.

Pri zaposlenih s
katerimi se
dobro razumeš

L57

Zato, ker rabš začet nekje ane.
Ker ne boš brez osnovne šole
šou na srednjo, ker to sploh ni
logično pa rabš res.

L58

V šoli se ne
počuti varno

V šoli se počuti
varno

OBČUTEK
VARNOSTI V ŠOLI

Predznanje za
nadaljnjo
izobrazbo

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Recimo prvi trije razredi k se
naučiš kako boš brou kar
dejansko rabš ane. Pol naprej
k so bl tehnične stvari recimo
ta kemija pa to pol to je res
krneki sam nekak, nekak rabš
če boš biu nasledn einstein,
kar noben ne bo kle ampak
mogoče.

Splošno znanje

Znanje

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

L59

Pač da ti izbiro med predmeti
kaj ti je dejansko všeč, da loh
izbiraš naprej kaj boš s temi
naredu ane.

Odkrivanje
interesov

Začetek karierne
poti

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

L60

Če ti je dejansko všeč kemija,
bljak, pol boš šou naprej
kemijo študirat ane. Pol maš
več časa da razmišlaš. Ker če
ne bi blo osnovne pa bi šou na
sredno pa bi bil ne vem kok 16
str pa bi se takrt začel kemo

Odkrivanje
interesov

Začetek karierne
poti

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Se lahko
sproščeno
pogovarjaš (L56

Branje, pisanje

Učenje
neuporabnih
znanj
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učit ane, najbrž ne bi nč vedu
in te najbrž ne bi veselila.
L62

Ne ker pol ne bi meu prjatlov.
Dejansko ne štekam a če se
šolaš na domu maš prjatle al
jih nimaš? Pač vem da greš
test v šolo pisat sam kaj pol
med testom dobiš prjatle?
Kva?

Stik z ljudmi

Socializacija

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

L63

Zabaval bi se.

Zabava

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

L64

Pač delal ful čudne svari. Na
primer zažgal bi skret pa ga
vrgl čez balkon. Ne vem zakaj
sam tko sm si predstavlu.

Zabava

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

L65

Ne bi jih noben, mislm starši
bi jih mogoče vzgojil sam oni
bi itak delal, tko večino časa.
Tko da. Rabl bi enga da bi
jih…vgojil.

Nevzgojenost

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

L66

ja, ker med uro recimo ti skos
govorijo »ne govort, spoštuj
ljudi«. To ti tko pomaga, da
boš spoštljiv, da ne boš recimo
na ulci zajebavu babic pa to.

Nevzgojenost

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

L67

Pa ja večino bi se sam zabaval
pa ne bi mel nobene
obveznosti glih dokler ne bi
bli 18 in pol bi bli tko ful pozn
uzini pa probaval bi druge
stvari, ful več stvari bi loh
počel dobre in slabe.

Zabava

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Recimo če bi blo tok prostga
časa bi ful spoznal novih ljud,
k niso dobri recimo pa bi do
drog pršlo pa do tega. Recimo
dobre stvari bi…sej ne vem
kaj bi blo dobr. Ne bi blo glih
tok dobr, da bi pomagal
drugim, ker ne bi vedl kako
ampak bi bl tko delal neki
zase, recimo ne vem loh da bi
začel fuzbal trenirat al pa kej
tazga.

Droge

Kaj bi počeli, če
ne bi hodili v
šolo?

POMEN OSNOVNE
ŠOLE

Mislm med uro glih nč, ker ne
smeš.

Med poukom ne
morejo nič

Zagotavljanje
dobrega počutja z

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

L68

L69

Učenje o
odnosih

Ne bi delali nič

Preizkušali bi
različne stvari

Naredili bi kaj
zase
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lastno dejavnostjo
(v skupni)
L70

Med odmori se pa sam tko
pogovarjaš kaj se ti je dogajal
v življenju al pa kaj se ti je
učer na družinskem kosilu
zgodil k je tvoja babica polila
čaj in se je začela ful
dret…recimo.

Pogovor

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

L71

In pol se ful začneš smejat in
pol drug neki reče in pol se še
bl smeješ in pol jokaš od
smeha in pol se polulaš v
hlače.

Hecanje

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

L72

Ja, sam zajebavamo se po
navad.

Hecanje

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

L73

Al pa recimo, če ma kdo
problem mu pomagamo. In pol
k ga rešš ga še spravš v smeh.

Vzajemna
podpora

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(v skupni)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

Nč tazga, sam pač dobr se
mamo. Ne delamo nč tazga
kar nam ne bi blo fajn.

Kar rad počneš

Zagotavljanje
dobrega počutja z
lastno dejavnostjo
(sam)

STRATEGIJE
PREŽIVETJA
UČENCEV

L74

8.3.

Kljub temu, da
so žalostni se
smejijo

OSNO KODIRANJE
1.

POČUTJE V ŠOLI

Dobro počutje
Rad_a hodi v šolo (A1, E2, E4)
V šoli se dobro počuti (A2, A8, B1, B11, C1, D1, E1, E15, G2, G4, G6, G9, G13, H2, J1, K1)
Ko se ne dela veliko pri pouku (G2, K1)
V šoli je vse dobro (A3, C6)
V šoli je prijetno (A13, A14)
Dobri odnosi z vrstniki (A6, B2, H32, H33)
Prijatelji (C3, D2, E3, F6, G4, G13, G15, H4, I4, I12, J3, L8, K3)
Če se dobro počuti to deli z ostalimi (A9)
Neobremenjenost z mnenjem drugih (A11, A12)
V redu ljudje (D3)
V redu učitelji (D3)
Se ne boji zaposlenih (A4)
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Zaposleni ga/jo imajo radi (E5)
Posluša (E5)
Sodeluje pri urah (E5)
Urejeni zapiski (E5)
Odprt pogovor z zaposlenimi (B2)
Mladi učitelji (D9)
Raznolikost učiteljev (D9)
Zaposlenih ne zanima samo učenje ampak tudi počutje učencev (G9)
Pomoč učitelja pogojena s sodelovanjem učenca pri pouku (E6)
Dobre izkušnje javnega nastopanja (A5)
Se kaj naučiš (C2, G5, H5, J2)
Pomembno, da bo imel_a izobrazbo(G5)
Razume snov pri pouku (E14, G5)
Nima veliko obveznosti s šolo (E2, E3)
ker je pameten (E3)
Možnost dobiti dodatno znanje (J4)
Odvisno od tega koliko se učiš (H27)
Ne doživlja nasilja (A8, H2)
Dober urnik (G7, H1)
Šola je moderna (D4, D8)
Dobra hrana (D6, L4)
Šolski plesi (D7)
Odvisno od razpoloženja (G1)
Ima čas zase (G4)
Proti koncu dneva se počuti dobro (L1)
Peticija za spremembo šolskega sistema neutemeljena (G8)
Ti je vseeno (Vdanost v usodo) (I3)
Radovednost (E13, J6)
Veselje (B12, C7, D10, D13, F10, G13, G15, H7, J7, L8)
Med odmori (F10, L3)
Da te nihče ne izrablja (H7)
Umirjenost (A10)
Občutek varnosti (D14)
Zadovoljstvo (C7)
Slabo počutje
V šoli se slabo počuti (F1, F8, G3)
Ne mara hoditi v šolo (F2, F8, I1)
Nihče si ne želi hodit v šolo (F3, K2)
Sama si kriv za ovire ali slabo počutje (A7, G8)
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Stres (G8)
Če nima dovolj energije se v šoli ne počuti dobro (A9)
Ne mara ljudi v šoli (F4, F4, G3, I1, L1)
Dokler se ne zbudi (L1)
Pomankanje prijateljev (I2)
Vrstniki ji gredo na živce, ne odobrava njihovega vedenja (I2)
Ni ji do pogovora z ostalimi (A9)
Če s kom nisi v dobrem odnosu (C8)
Slabo počutje, če so učitelji krivični (B1, B3, B13)
Maščevanje (B3, B13)
Zaposleni po krivem obtožujejo učence (B4, B5)
Zaposleni se rigorozno držijo pravil in niso sposobni prilagajanja okoliščinam (B6)
Dogovor z zaposlenimi možen samo ob velikem vložku učencev (B7, B8, B9)
Zamerljivost zaposlenih (B9)
Pokroviteljstvo zaposlenih (B9)
Zaposleni ustavrjajo razlike med učenci (B9, G11, G12, I8, I10)
Učitelji imajo raje pridne punčke in športnike (G12)
Privilegiranje določenih učencev (G12, I10)
Če si učitelju všeč imaš boljše ocene (G12)
Način poučevanja učitelja lahko uniči cel predmet (L7)
Poniževanje s strani zaposlenih (I6, I7, I8, I11)
Zbadanje (I7)
Žaljenje (I11)
Učencem je žaljenje s strani zaposlenih smešno (I11)
Zaposleni so osredotočeni samo na napake učencev (I9)
Zaposleni ne upoštevajo osebnih dejavnikov učencev (F7)
Zaposleni so nepravični, če se učenci ne obnašajo kot bi oni želeli (B10)
Slabi učitelji (D5, E12, F5, G3, L6)
Razumljivo, ker tut oni nočejo bit v šoli (D5)
Samoumevnost (D5, F5)
Prezahtevni učitelji (G3)
Pri pouku ni zabavno (C2)
Učenje (F9, K4)
Fizika (C4, C5)
Domače naloge (I5)
Učenje nekoristne snovi (H5)
Ocenjevanje (G10, H6, H8, C8, K6)
Nepotreben stres (G8, H6)
Sprijaznjenost s slabimi ocenami (K6)
Prezgoden začetek pouka (A9, E4, L2)
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Predure (E4)
Strah pred vstopom v srednjo šolo (G14, D102, D104)
Lahko bi bilo bolje (H3)
Komaj čaka da zapusti šolo (L6)
Hrana (E7, L5)
Premalo prostora za sedenje na hodniku (J5)
Jeza (B3, B13, F11, H8, K5)
Utrujenost (D10, I12, L8)
Prenaporen urnik (L8)
Žalost (F12, F13, J7, K5)
Zaradi slabih odnosov (F13)
Anksioznost (D10)
Ne želi, da jo kdo gleda (D12)

2.

PRIPADNOST SKUPNOSTI

Čuti pripadnost šoli
Počuti se kot del šole (A15, C11, B14, E23, F23, G18, H12, J11, K12)
Ne sramuje se svoje šole (B15, B18, E25)
Je ponosen_a na svojo šolo (B16, B18,C12, E24, G21)
Dosežki učencev (G21)
Zmage na športnih tekmovanjih (C13)
Sodelovanje v šolskih projektih (D19, H9, H10, H13, K13)
Na drugih šolah ni projektov kjer sodelujejo zaposleni in učenci (H11)
Zaposleni se zanesejo nate (H9, H10, H13)
Ostali izrazijo zanimanje za njeno počutje (G19)
V šoli preživi veliko časa (B19, F17, L12)
Šolo dobro pozna (B19)
Samoumevnost (E26)
Občutek, da jih nekaj povezuje ne pa da so povezani (I18)
Je spoštovan_a član_ica skupnosti
Čuti da jo/ga spoštujejo (B17, D15, E16, H13, J8, L13)
Zaposleni spoštujejo učence (C10)
Če ona spoštuje druge, drugi spoštujejo njo (D16)
Odvisno od zaposlenega (F22, K11)
Zaposlenim ni vseeno za učence (G17)
Zaposleni spoštujejo pravice učencev (K11)
Zaposleni so razumevajoči (K11)
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Ni spoštovan_a član_ica skupnosti
V šoli ni spoštovan_a (G16, K7)
Mlajši učenci niso spoštljivi do starejših (C9, K7, K8)
Spoštovan samo s strani vrstnikov, ostali ga ne poznajo (E20)
Ne zasluži si biti spoštovan (E21, E22)
Enostransko spoštovanje (učenci morajo spoštovati zaposlene) (F14, G16, K9)
Zaposlenim je vseeno (F14, I15)
Navidezno zanimanje za učence (manipulacija) (I15)
Zaposleni se lahko do učencev obnašajo kakor želijo (K11)
Zaposleni ustavrjajo razlike med učenci (F21)
Priviligiranje določenih učencev (F21)
Učiteljica je ne mara (na to nima vpliva) (I13)
Ji je vseeno, ker naslednje leto ne bo več na šoli (I13)
Občutek povezanosti z vrstniki
Občutek pripadnosti zaradi prijateljev (B20, B22, D20, E18, E19, F19, J12, L10)
Vzajemna podpora med učenci (D17, D18, L9)
Vrstniki se zavzamejo zate (proti učitelju) (A16)
Hvaležnost za pomoč vrstnikov (A17)
Vrstniki z dejanji dokažejo, da jo sprejemajo (A20)
Prijatelji mu zaupajo (E17)
Vrstniki se nanj obrnejo po pomoč (E19)
Enakopravnost učencev (F15, J10)
Sodelovanje z vrstniki (F18)
Možnost izraziti svoje mnenje (F20)
Nisi prisiljen v prilagajanje (F20, J9)
Vsakodnevni stik (J12)
Podobni interesi (J13)
Dobiš toliko spoštovanja kot si ga izboriš (K10)
Nisi izločen (J9)
Občutek nepovezanosti z vrstniki
Vrstniki opravljajo (I14)
Dvom v povezanost z vrstniki (A18, F16)
Občutek skupnosti
Avtomatičen občutek skupnosti zaradi deljenja istega prostora (A21, A27)
Šolo doživlja kot skupnost (A22)
Zaposlene in učence v skupnost povezuje le učenje/delo (A23)
Dostponost in odprtost šole (B21)
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Zaposleni ti pomagajo, če potrebuješ pomoč (L11)
Zaradi kuharjev (B23)
Ni občutka skupnosti
Ni pomembno kaj si o njej mislijo zaposleni (A19)
Ni osebnega stika z zaposlenimi (A24)
Zaposleni se ne bi postavili zate (A26)
Pogojevanje dostopnosti in odprtosti šole (B21)
Ne zavzema se za šolo (G20)
Zaposleni ustvarjajo ločnico med sabo in učenci (I16)
Zaposleni vsiljujejo svoje mnenje (I17)
Učenci nimajo prostora za razvijanje in izražanje svojega mnenja (I17)
3.

MOŽNOST OSEBNE RASTI UČENCEV

Občutek upoštevnosti
Občutek opaženosti (A28, C18, G22, J14, L14, K14)
Sama poskrbi to, da jo opazijo (Udeleževanje v dodatnih aktivnostih izven pouka) (A30, A31, A32,
A33, A34)
Pri pouku (B24, H15, I19)
Če poveš kaj pametnega, imaš dobre argumente (H15)
Ob delu v skupini (I19)
Dogovarjanje in kompromisi z zaposlenimi (B29, H17, K15)
Zaposleni upoštevajo učence (C14)
Zaposleni bi jo/ga upoštevali, če bi kaj predlagal (C16, L14)
Odvisno od osebnostnih lastnosti zaposlenega (D21, D23, K15)
Zaposleni upoštevajo mnenja vseh in jih združijo v celoto (D23)
Upoštevan s strani zaposlenih s katerimi je v stiku (E28)
Zaposleni poslušajo mnenje učencev (E30, G27, G28, L15)
Zaposleni, ki niso vzvišeni (Na ravni učencev) (F28)
Zaposlene zanima njeno počutje (G23)
Status nadarjenega učenca je privilegij (več možnosti) (A37, A38, A39)
Obšolske dejavnosti (D24, G26, G28)
Šolski ples (D24)
Načrtovanje valete (G26)
Upoštevan_a s strani vrstnikov (C17, F24)
Občutek neupoštevnosti
Zaposleni skeptični do učencev, ki nimajo dobrih ocen (A39, A44)
Zaposleni niso odprti (A42)
Zaposleni ne upoštevajo učencev (C15, F25, F27)
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Zaposleni večvredni kot učenci (F25, F26)
Ni upoštevan s strani zaposlenih s katerimi ni v stiku (E29)
Zaposleni privilegirajo učence z boljšimi ocenami (A43, A45, A46, A47)
Zaposleni upoštevajo samo večinsko mnenje učencev (D22)
Zaposleni kritizirajo mnenje učencev (E30)
Zaposleni so upravičeno tečni, ker imajo učenci neumna vprašanja in izjave (L17)
Ob vstopu v šolo je zabavno, kasneje vedno huje(L16)
Pri pouku (G29)
Pri predmetih, ki ji ne grejo dobro (G24, G25)
Z ocenami si ne zaslužiš odobravanja vrstnikov (A48, A49, A50)
Razen, če jim pomagaš (A49)
Obšolske dejavnosti izven pouka (B25, B26, B30, B31)
Šolski ples (B26)
Treba si je izboriti, glas v množici (B31, B32)
Na koncu obvelja beseda zaposlenega (B32)
Prehrana (D25, H16)
Učenec nima pravice izraziti svojega mnenja ali predlagati sprememb (B27, A28)
Če bi izrazil svoje potrebe ne bi bil upoštevan (B28)
Želje učencev niso upoštevane tudi če jih izrazijo (H16, H17)
Če hočeš biti upoštevan moraš izkazati zanimanje (G25, G26, G29, J15)
V šoli se prilagodi, spusti na nižji nivo (K16)
Če ne slediš trendom nisi upoštevan (K17)
V šoli lahko razvija svoja močna področja
Občutek, da lahko v šoli razvija svoja močna področja (C19, D29, E31, G31, J16)
Pri pouku (C20, E35, E37, E38, E39)
Ugotavljanje svojih močnih področji med različnimi predmeti pri pouku (D26)
Možnost nadgrajevanja znanja pri najljubših predmetih (D30, D31, D32, J16, J17)
Dnevi dejavnosti (E32)
Izbirni predmeti (E34)
Zaposleni dopuščajo malo kritičnega mišljenja (G30)
Delavnice TropTNT (D28, L19)
Fajn (D28)
Lahko vprašaš kar želiš (D28)
Sprostitev (D28)
Obšolska dejavnost preživljanja časa in pomoč v podaljšanem bivanju (I20, I21)
Vzpostavljanje odnosa (I21)
Povezovanje (I21)
Pomoč (I21)
Odkrivanje svojih osebnostnih lastnosti ob stiku z različnimi ljudmi in okolji (D27)
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Pogovor z vrstniki (Oblikovanje svojega mnenja) (E36, E40, F30)
Po pouku (F29)
Med odmori (F29)
Ko ni pod nadzorom zaposlenih (F30)
Ko je ne kritizirajo (F30)
Ko je sama (F30)
Veščine komuniciranja (F31)
Humor (F32)
Samoumevno (G32)
Učenci imajo prostor zase (G32)
V šoli ne more razvijati svojih močnih področji
Nima možnosti razvijat svoji močnih področji v šoli (B33, H18, H19, H20, L18)
Prisiljeni v to, kar hoče država, ne tisto kar je všeč učencem (B34)
Dnevi dejavnosti niso zastavljeni tako, da bi lahko razvijal svoje interese (H21)
Obstoječi krožki za učence niso zanimivi (B37, H22)
Ne obiskuje krožkov na šoli (H23)
Preveč otročje (H23)
Ni dobil tistega, kar ga zanima (H23)
V šoli se ne ocenjuje interesov učencev ampak predpisano snov (H24)
S srednjo šolo lahko izbereš kar je všeč tebi (B35)
Med poukom (F29)
V ničemer ni dobra (G30)
Svoja močna področja razvija v svojem prostem času (H20)
Predlogi za razširitev možnosti učencev
Tehnični krožek (B36)
Ekskurzije (B38)
Obiski fakultet (B38)
Učenci bi sami izbirali predmete glede na svoje interese (B89)
Izkoriščanje (B90)
V Skandinavskih državah ocenjujejo sposobnosti ne znanja (H25)
Več upoštevanja potreb učencev glede prehrane (D42)
Vključiti učence v organizacijo šolskega dela (D43)
Boljša razporeditev obveznosti skozi šolsko leto (D43, D44, D45)
Učenje je lažje, če je zabavno (D111)
Filmčki (D110, D111)
Izleti (D111)
Asociacije (D111)
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4.

VPLIV UČENCEV V ŠOLI

Ima vpliv na dogajanje v šoli
Dogovori z zaposlenimi glede šolskih obveznosti (A52, A53, A54, B43, J18)
Ima vpliv na svoje vedenje in počutje (A55, E44, H26, K20, L25, L26)
Učenci lahko kaj dosežejo, če držijo skupaj (A62, F34, F35, F37, K19)
Izboriti si morajo pravice, ki naj bi jim že pripadale (F35)
Zaposleni poslušajo mnenja in potrebe učencev (G33)
Zaključni izleti (C21)
Razredne aktivnosti (C21)
Odmori (G37)
Malica (H29, K19)
Obšolske dejavnosti (G33, H28, J19)
Valeta (G33)
Šolski plesi (G33)
Vpliv na tisto, kar je povezano z učenci (F36)
Lahko izrazi svoje mnenje (D34, L20)
Ima vpliv v svoji šoli (D33)
Lahko bi imel vpliv med vrstniki (K21)
Posreden vpliv preko staršev (E43)
Nima vpliva na dogajanje v šoli
Navidezen občutek možnosti vplivanja (manipulacija) (B41, D35, E42, I22, L21, L22, L23)
Zaposleni upoštevajo samo večinsko mnenje učencev (A57, A58, A59, F33, I22, K18)
Mora se prilagoditi (A56, A66, H26, L25)
Učenci ne morejo ničesar spremeniti (A75, G37)
Učenci nimajo možnosti izraziti svojih potreb (A64, A67, C24)
Učenci nimajo možnosti odločanja (C22, L27)
Učenci se lahko samo pritožujejo (A76)
O svojih potrebah lahko učenci govorijo samo drug z drugim (A69)
Učenci ne razmišljajo o svojih potrebah ali vplivu (A65)
Učenci ne izrazijo svojih potreb (A63, A72, A73, A77)
ker mislijo, da ne bodo upoštevane (A73)
Potrebe učencev niso pomembne (B39)
Izražene želje ali potrebe učencev niso upoštevane (B40, B42, B44, B45, D36, D37)
V šoli ni nobene stvari, ki bi bila »izpolnjena želja učencev« (A71)
Nima vpliva, ker je pouk obvezen (G35)
Zaposleni ne izhajajo iz potreb učencev (A61)
Želja po večji upoštevnosti (D41, D46)
Učenci so sebični, če želijo imeti vpliv na dogajanje v šoli (D39)
Neizpodbitnost vpliva zaposlenih (A74)
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Pri pouku (G34, J19)
Največ vpliva ima učitelj (G34)
Učna ura pripada učitelju (G34)
Učenci so podrejeni, ker se učijo od učitelja (G34)
Omejevanje osnovnih človeških potreb (I24)
Malica (A66, A70, B40, D35, D37, E46, I22)
Zaradi skrajšanega odmora za malico učenci zamujajo k pouku (A67, A70)
Potreba po bolj raznoliki prehrani za vegetarijance (D38)
Za položaj ne moči učencev je krivo ministrstvo (D40, D47, H30)
Dejansko stanje si prikroji na način, ki je zanj vzdržen (B46, B47, B48, B49, B50)
Potreba čimprej zapustiti šolo (F39)
Ni potrebe po tem da bi se kaj spremenilo (C24, E41, E45, G35, I23)
Sprijaznjenje z razmerami (A66, E46)
Vdanost v usodo (F38)
5.

ŠOLSKA PRAVILA

Smiselna pravila
Nošenje copat (A78, A79, G42, G43, H41, H43, J22, K26)
Koristno za učence (A78)
Ne zebe te v noge (A79)
Čiste nogavice (A79, G43, J22, K26)
Se ne prehladiš (G43)
Nehigieničnost (G43, J22)
Vseeno ne upošteva pravila (G42)
Domače naloge (J23)
Utrjevanje znanja (J23)
Sezuvanje v avli (A92)
Čistoča (A92)
Prepovedana uporaba telefonov med poukom (A84, A93, A95, C28, G40, H35, K24, L30)
Koncentracija (C28, G40, L30)
Motenje pouka (A93, A95)
Prepovedana uporaba telefonov med odmori (C30)
Vpliva na koncentracijo tudi med poukom (C30)
Točnost prihajanja k pouku (A85, H37, J21)
Motiš pouk (H37)
Zamudiš pouk (H37)
Med poukom ni dovoljeno pogovarjanje (G44)
Moti koncentracijo učitelja in učencev (G44)
Učenci pravila ne upoštevajo (G44)
Prepovedan tek po hodniku (I26, L28)
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Učenci pravila ne upoštevajo (I26, L28)
Se zabijejo drug v drugega (I26, L28)
Prepovedana hrana med poukom (L31)
Pravila so smiselna (B54, E50, J20)
Pravila obstajajo z razlogom (D48, G45)
Nekatera pravila so smiselna (F40, K23)
Logična (L28)
Nesmiselna pravila
Nošenje copat (A78, A94, C26, C27, D54, F43, I25)
Ne vidi koristi za šolo (A78)
Jih vedno izgubi (C26, G43)
Umazane copate mora pospraviti v torbo (C27, G43)
Če jih pusti v omarici jih naslednji dan ni več (C27, G43)
Vzgojni ukrep za ne nošenje copat (D54, D55)
Zakaj zaposlenim ni treba nositi copat? (F43)
Prepovedana uporaba telefonov med odmori (E8, C29, D50, H36, K24, K25, L29)
Učenci ne upoštevajo pravila (C29, K25)
Zaposleni zaplenijo telefone (C29)
Prepovedana uporaba telefona med poukom (E8, F42)
Kar je prepovedano je še bolj mikavno (E8, F42)
Ob zaplenitvi telefona ga morajo prevzeti starši osebno (D51, D52, D53)
Kaj če ni nikogar doma (D52, D53)
Če se domačim ne javiš na telefon nastane panika, ne vedno kje si (D52)
Kartice za kosilo (D63, D64, D65)
Denarne kazni (D64)
Med poukom ni dovoljeno smejanje (B52, B53)
Ni vzgojnih ukrepov za medvrstniško nasilje (D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62)
Ni zagotovljene pomoči za žrtve medvrstniškega nasilja (D57, D58, D59)
Prepovedano odnašanje hrane izven jedilnice (H38)
Učitelji ocenjujejo domače naloge (H40)
Ne pozna vseh šolskih pravil (A83, C25, F44, H34, K27)
Niso logična (F41)
Učenci ne upoštevajo pravil (A82, E10, E47, G45, J20)
Pravila so vedno strožja (A88, A89, D49)
Zaposleni ob kršenju pravila samo grozijo nikoli zares ne ukrepajo (A80, E9, E11)
Sankcije za kršitve pravil niso dosledne in učinkovite (A81, A82, A85, E47, H36)
Če pravilo ni smiselno zaposleni tolerirajo njegovo kršitev (B51, B52)
Zaposleni ne opazijo kršitev pravil, ker niso prisotni (E49)
Zaposleni ne upoštevajo pravil, ki veljajo zanje (H39, H40)
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Potreba učiteljev, da jim učenci odprajo vrata, vstanejo ko svtopijo v razred, jih onikajo (H45)
Kdo postavlja šolska pravila?
Ne ve kdo postavlja pravila (A86, A90, B55, F46, I27, K29)
Ravnateljica (A91, B55, C31, F46, H44, K29)
Ministrstvo za šolstvo (B55, C31, D66, D6, H44, L32)
Učiteljski zbor (C31, J24, L32)
Svet šole (D70, E51, F46)
Svet staršev (K29)
Pravila si izmislijo zaposleni (E52, E53, F47)
Nekdo ki ima izkušnje (G47)
Nekdo ki ima moč (izven al v šoli) (I27)
Nastajajo sproti glede na okoliščine (G47)
Pravila nastanejo kot odziv na vedenje učencev (G47)
Za vse šole veljajo enaka pravila (D67)
Vpliv učencev na šolska pravila
Učenci nimajo vpliva na šolska pravila (A87, B56, B58, F48, G48, H47, I28, K30, L33)
Morebiten vpliv, če bi protestirali ali napisali peticijo (B57, L33)
Ne ve ali ima vpliv (A86)
Učenci ne razmišljajo o svojem vplivu na šolska pravila (C35, C36)
Učenci nimajo možnosti izraziti mnenja glede šolskih pravil (D71, E55, H47)
Zaposleni z učenci ne govorijo o šolskih pravilih (B59, L34)
Zaposleni z učenci govorijo o šolskih pravilih (E56, J25)
Zaposleni upoštevajo predloge učencev glede šolskih pravil (J25)
Z nekaterimi zaposlenimi se lahko dogovorijo glede pravil (H46)
Starši imajo vpliv na šolska pravila (v vlogi zagovornikov otrok) (G50)
Neustrezno vedenje učencev povzroči prepovedi (posreden vpliv) (C33, C34, F48, G49)
Potreba po spremembah (D69, G38)
Dolgo časa traja, da pride do sprememb (D69)
Namen šolskih pravil
Omejevanje vedenja (A96)
Opazi se neprimerno vedenje in uvede pravilo zato, da se ga prepreči (C32)
Varnost ljudi (E54)
Varnost šole (E54)
Čim večja učinkovitost (E54)
Direktive iz drugih virov (E54)
Pravila morajo obstajati drugače vlada kaos (G45, J24)
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Predlogi za šolska pravila
Zbirno mesto zashranjevanje copat v šoli (C27)
Ukinitev vzgojnih ukrepov za ne nošenje copat (D73)
Nošenje čevljev namesto copat (I29)
Dovoljena uporaba telefona med odmori (F42, G39, G41, G46)
Uporaba telefona v šolske namene med poukom (G41, G46)
Zvonec par minut pred začetkom ure (v opozorilo) (K28)
Ukinitev kartic za kosilo (D74)
Vzgojni ukrepi za medvrstniško nasilje (D72)
Učenec prevzame odgovornost za kršenje pravila (E48)
Kršenja pravil se ne tolerira zaradi priročnosti (E48)
Več dni dejavnosti (D75)
Zabavno (D75)
Lažji način učenja (D75)
Zanimivo (D75)
Več ekskurzij (D76)
Zanimivo (D76)
Možnost izbire glede udeležbe (D76)
Nenapisana pravila
Pravila oblačenja (F45)
Dekleta morajo biti urejena, fantje ne (F45)
Dekleta ne smejo kazati preveč kože (F45)
Obsojanje in nadlegovanje s strani zaposlenih in vrstnikov (F45)
Vikanje učiteljev (Izkazovanje spoštovanja) (H42)
6.

ODNOSI Z ZAPOSLENIMI

Dobri odnosi z zaposlenimi
Dobri (A99, B60, C37, C39, C42, D77, D82, D93, E57, F49, G51, G53, H48, H54, I30, L339)
Psihologinja (A102, H66, K37)
Prijetno urejena pisarna (H66)
Kuharji (A100, B61, C48, H65, J32)
Prijaznost (C48)
Dobijo repete (C49, H65)
Smeh (C49)
Prijateljstvo (C49)
Hišniki (B61)
Čistilke (A101)

226

Svetovala služba (H67)
Vedno pomaga (H67)
Poklicno usmerjanje ne služi svojemu namenu, učenci hodijo tja ko se hočejo izogniti pouku (H67)
Večina učiteljev (B61)
Prijateljski odnos (F49, L34)
Starševski čut (B68)
Človečnost (B68, B70, B71)
Prizanesljivost (A119, H63, I36)
Sočutnost (B68, B70, B71)
Jim ni vseno zate (G51)
Zaupanje (A102, D94, D95, D96, D97, F57)
Sprejemanje učencev (F57)
Razumevanje (D97, D98, H63, I36, L40)
Delovanje v korist učenca (D98, H63, I36, K33, L36)
Ne grozijo (B71)
Si vzamejo čas zate (C46)
So na voljo (C46)
Prijaznost (D78, D79)
Humor (A119, A122, H70)
Normalen pogovor (F61, L40)
Ponudijo pomoč (E73, J33)
Niso vzvišeni (F61)
Prizadevanje (G69, G69)
Potrpežljivost (G70, G71, G72)
Upoštevanje mnenja učencev (G73, I35, K33)
Zaposleni učencem ponudijo več možnosti oz. možnost izbire (I35, J32)
Možnost dogovarjanja (I32, J33)
Profesionalnost (C47, G54)
Ni strahu pred zaposlenimi (A98)
Zaposleni, ki ne žalijo (A121)
Upravičeno strogi (D85, G54)
Upravičeno kaznovanje (D80)
Druženje z zaposlenimi, izven okvirjev šolskih nalog ali težav (C41)
Pripravljeni odgovoriti na vprašanja tudi če niso vezana na šolsko snov (F61)
Med počitnicami ne dajo veliko naloge (I37)
Predajanje znanja (C47, D80)
Če pokažeš interes po znanju ti učitelj_ica pomaga (E58, E59)
Ponudijo znanje, ki te zanima (E71, E72, E74)
Narediti učno snov zanimivo, relevantno in jo približati učencem (H57)
Poskrbijo, da se ti predmet ne zagnusi (H61)
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Isti predmet je lahko pri dobrem učitelju zanimiv pri slabem pa dolgočasen (H59)
Nekateri zaposleni te imajo raje kot drugi (H50, I32)
Odnosi odvisni od tega kako te učitelj dojema (E60)
Pogojeni z učnim uspehom učenca (E60, E61, H49)
Učenci se morajo prilagoditi zaposlenim (A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118)
Dobri odnosi so pogojeni z vedenjem učenca (G55, J26, J27)
Zaposleni, ki delajo v dobro učencev, čeprav jih sodelavci zaradi tega obsojajo (H70)
Mlajši učitelji (H57, K31)
Učitelji imajo veliko dobrih lastnosti vendar ne vsi (F59)
Lahko bi bilo slabše (B62, L39)
Nič ne pogreša (B67)
Slabi odnosi z zaposlenimi
Nečloveškost (B69)
Agresivnost (B69)
Neupravičeno kaznovanje (D81, F58)
Nerazumevanje (H64, J34, J35, L37)
Ukazovanje (F54)
Obsojanje (F53, F54)
Indiferentnost (D99)
Rigorozno upoštevanje pravil (F58, H64)
Nadiranje (I39)
Neprofesionalnost (A105, E67, E68, E69, E70)
Preziranje (F50, G52)
Enostranskost odnosa (F50)
Ne upoštevanje potreb učencev (I40, I41)
Nezmožnost priznati napako (H52, J29)
Vztrajanje pri svojem prav (H52)
Iskanje napak učencev (H53)
Površinski odnos (L34)
Prepiri z učenci (G61, H51)
Nepoštenost zaposlenih (G60, G62, G63, G65, H51, H60)
Omejevanje možnosti (G64)
Zamerljivost zaposlenih (E61, E62)
Prepričanje zaposlenih, da vse vedo (F51, F53, J29)
Pokroviteljstvo (F51, F53, F54)
Strogi zaposleni (D99, G65)
Tečni zaposleni (D83, D84, D85)
Privilegiranje učencev (A109, A110, A111, E63, E65, G59, G62, G63, H60, I33, I38, I39)
glede na spol (E63)
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glede na učni uspeh (A110, A111, G59, I33, I38)
Prezrt trud učencev, ki nimajo dobrih ocen (A111, I38)
Spodbujanje tekmovalnosti (E66)
Primerjanje učencev (E64, E65)
Javno sramotenje učencev (A105, I39)
Zaposleni vpletajo starše (D86, D87, D88, K39)
Izdaja zaupanja (D87, D88, D89)
Zaposleni ne zagotovijo občutka varnosti (D88, D89, D90)
Normalizacija nasilja (A106, A108)
Sprijaznjenje z nadlegovanjem učiteljice (I31)
Neuporabno znanje (H32)
Učitelji slabo učijo (I40)
Pri ocenjevanju zahtevajo več kot jih naučijo (I40, L38)
Preveč pritiska z ocenjevanjem (D91, D92)
Prezahtevni učitelji (J34, J35, K32)
Zaradi učiteljevega načina poučevanja se ti zagnusi predmet (H62)
Učne snovi ne znajo narediti zanimive, relevantne in jo približati učencem (H58)
Glede na ocene, ki jih imaš pri enem predmetu sklepajo na ocene pri drugih predmetih (F53)
Krivično ocenjevanje (H51, H52, H53)
Preveč domače naloge (L37)
Večina učiteljev je slabih (F60)
Neurejeni odnosi med zaposlenimi (A105, A107)
Pedagoginja (A103, H68, K38, K39)
Tudi starši je ne marajo (H68)
Zatiranje (H69)
Ukazovanje (H69)
Izdaja zaupanja (A103)
Odnosi z zaposlenimi so pomembni
Pomembno je, da si v dobrih odnosih (B63, C43, H55, J28, K34)
Bolj se prilagodiš učitelju boljše so tvoje ocene (B65, G58, K36)
Če bi pokazala, da ji gre zaposleni na živce bi imela slabše ocene, bila bi šikanirana (F52)
Če hočeš imeti dober odnos z zaposlenim si prijazen, spoštljiv, vikaš, si vljuden (B66)
Učenci, ki ugajajo učiteljem imajo posebne privilegije (J30, K36)
Če nisi v dobrih odnosih z zaposlenimi:
-

Se vsako uro kregaš (B64)
Ne narediš razreda (B64, K36)
se slabo počutiš (C44)
Učitelj te ima na piki (C45, K36)
Imaš slabše ocene (C45, G57, H56, I33, K35, K36)
Se manj naučiš (G56)
Manj možnosti za dogovarjanje (H56, I34, L35)
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-

Nisi upoštevan (I34)
Si podcenjevan (J29)
Zaposleni ti ne pomagajo (J31)

Ni odnosa
Nima izkušenj s svetovalno službo (A123, C38, C41)
Učenci pogrešajo
Več hecanja (F55)
Pogovor o vsakdanjih temah (F56)
Pogovor o resnih, za učence relevantnih temah (F56)
Stik z zaposlenimi izven učilnice (F56)
Zavzemanje za učence (A105, A108, G66)
Več uporabnega znanja (G67)
7.

Opora v šoli

V šoli dobi oporo
Šola mu/ji je v oporo (C50, D100, E75, G74, H71, I43, J36, K40)
Zaupa zaposlenim (G75, J38, K41, L44, L45)
Zaupa zaposlenim s katerimi ima osebni stik (A124, D103, F64, H72, K42)
Zaposleni izkažejo zanimanje za počutje učencev (G76, H72)
Sproščenost (F67)
Pomagajo (I43)
Poslušajo (I43, J37)
Se trudijo (I43)
Občutek olajšanja (G77)
Možnost samorefleksije (G78)
Veš, da ti je zaposleni vedno na voljo (H72)
Normalen pogovor, brez občutka da je nekaj narobe (F67)
Če potrebuje pomoč jo vedno dobi (B74, C51, D101, G76, J39, H31)
Psihologinja (B74, C51, G76, H31)
Razrednik (C51, C53, F64, F67, H72)
Svetovalna služba (C51, C54, G76)
Učitelj (C51, F67, G76)
Psihologinja (B82, B83, F62)
Vzpostavljen odnos (B82)
Zaupanje (B82)
Bonboni (B84)
Prijateljstvo (B84)
Občutek svobode (B84)
Ji zaupa večina učencev (F67)
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Svetovalna služba (A127, B80)
So usposobljeni za nudenje pomoči (A128)
Z učitelji bi delili le težave glede učne snovi, ne pa svojih osebnih težav (A125, A126)
Zaposleni so vedno na voljo glede težav s šolsko snovjo (H73, J37)
Vzpodbuda in motivacija za šolsko delo (I44)
Če bi potreboval pomoč bi jo dobil (E78, L41)
Opazil, da sošolci dobijo pomoč če jo potrebujejo (C52, H74, L24, L43)
Pomagajo učencem, ker bi bili hvaležni če bi nekdo pomagal njihovemu otroku (L42)
Ni ji težko govoriti o sebi (F65)
Ljudem preveč zaupa (F65)
V šoli ne dobi opore
Ne zaupa vsem zaposlenim (A24, A25, A26, F63)
Se zdi, da ne bi pomagali (A24)
Zaposleni si nič ne upajo (A25)
Zaposleni se ne bi postavili zate (A26)
Zaposleni skušajo težave skriti (A26)
Zaposleni mu niso v oporo (B72)
Opore in pomoči ne išče pri učiteljih (B73, B74, B76, B79)
Učitelje spoštuje vendar jim ne zaupa (B75)
Učitelju ne bi zaupal svojih težav (B78)
Učitelji se s težavami učencev ukvarjajo le, če motijo njihovo uro (A51)
Ne zaupa zaposlenim, ker se ji zdi da ji ne bi pomagali (A24)
Napačen pristop zaposlenih (I45)
Ne zaupaš nekomu za katerega imaš občutek, da ga ne zanimaš (I46, K44)
Če te zaposleni ne marajo te izdajo (L44)
Moraš biti pazljiv (K42)
Zaposleni ji grdo na živce (I45)
Učenci težko zaupajo drugim (F66)
Oporo in pomoč mu nudi družina (E76, H74)
Pomoč in oporo išče pri prijateljih (B74)
Drugim ljudem izven šole zaupa, ker jih dalj časa pozna, je več v stiku z njimi (B77)
Socialna delavka (B81, B83)
Nikoli nič ne naredi (B82)

8.

UPORABNOST V ŠOLI PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Uporabno znanje pridobljeno v šoli
Geometrija (B86, D113, I55)
Kemija (B88, D112)
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Kisline in oznake za nevarnost (D112)
Slovenščina (B91, I56)
Geografija (D115, I57)
Države in vera (D115)
Etika (D116)
Politika in rase (D116)
Nastopanje (A130, A131)
Plačevanje položnic (D107, D108, G83, L50)
Delovanje GPS in potovanja (D109)
Timsko delo (A131, A137, J40)
O odnosih (A132, A134, C56, E83, F68, G79, G80, I47, K47)
O prijateljstvu (C55, G79, I47, K45, L47)
Reševanje konfliktov (L47)
Prijaznost se izplača (L48)
Potrpežljivost (H77)
Prilagajanje (J40, J41)
Kdaj drugim pomagati in kdaj ne (E83)
Ljudje se spreminjajo (F68, I47)
Ugotoviš komu lahko zaupaš (I47)
Vedenje v družbi (A132, A134)
Socializacija (A136, K45)
Težko je biti sam (G81)
Težko je najti prave prijatelje (F70)
Različni pogledi in mnenja (D117)
Pri učenju socialnih veščin so učenci prepuščeni sami sebi (A133, A135)
Spoznavanje samega sebe (A132)
Postaviti se zase (A137)
Pomembnost dobrih odnosov z zaposlenimi (G80)
Splača se spoštljivo vesti do zaposlenega tudi, če ti ni všeč (F71, I48)
Če ne spoštuješ zaposlenih imaš slabše ocene (F71)
Če ne spoštuješ učiteljev bodo staršem lagali o tvojem vedenju/da kršiš pravila (F71)
Manipuliranje z zaposlenimi (E81, E82, I48)
Ne smeš zaupati vsakemu (F69)
Nikomur ne moreš popolnoma zaupati (F69)
Ljudje te nikoli ne sprejmejo takšnega kot si (F69)
Prilagajanje vedenja v izogib težavam (K47)
TropTNT delavnice (C57, D106, D118, I49)
Življenjske izkušnje (C57)
Droge (C57)
Spoznanja o sebi (D106)
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Izveš vse kar te zanima (D118)
Socialna omrežja (D118)
Ne rabiš biti popoln (D118)
Načini soočanja s stresom (I49)
Delovne navade (H78)
V nekatere stvari si prisiljen in jih moraš narediti tudi če nočeš (H78)
Šola je obveza (H78)
Disciplina (B93, B94)
Da nisi kot žival, nepremišljen, nekulturen (B94)
V šolo se hodi zaradi pouka (E80)
Ne rabiš biti najboljši zato, da si v nečem dober (H76)
Razgledanost pomembnejša od ocen v šoli (H76)
Če si razgledan si bolj spoštovan v družbi (H76)
Urivanje v vrsti za kosilo (E79)
O drogah (D123)
Svet je nesramen (G82)
Na svetu je veliko neumnih ljudi (H75)
Neuporabno znanje pridobljeno v šoli
Matematika (B85, B87, D133)
Samo za trening možganov (B85, B87)
Angleščino se učijo na neustrezen način (B92)
Brez učenja pravil na pamet ampak govorjenje in izkušnje (B92)
Zgodovina (D114)
Znanje, ki ga nikoli ne bo potreboval (K46)
Znanje pridobljeno med poukom (L46)
Znanje, ki ga še potrebujejo
Nič (B95, C58, E84, J42)
Znanja, ki si jih želi niso dosegljiva v šoli (B96, B97, H80)
Motivacija za vključevanje na čim več šolskih dogodkih (A138)
Brez obsojanja (A139)
Zaposleni niso dobri mentorji (A140, A141)
Učenci izgubijo motivacijo (A142)
Premagati strah pred javnim nastopanjem (I50)
Kuhanje (B98)
Kako skrbeti sam zase (B98)
Več delavnic TropTNT (D119)
Najstniške teme (D119, D124)
O partnerskih odnosih (D125)
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Kako se imeti rad (D120)
Psihologija (H81)
Kako pomagati drugim (H81)
Kako reševati konflikte (G87)
Samozavest (K48, K49)
Kako napisati življenjepis (K49)
Kako dobiti službo (L51)
Finance (H79)
Kaj pričakovati v življenju (G84, L51)
Znanja za prihodnost (G84, G86, K49, L51)
Izbira srednje šole (D121)
Priprava na srednjo šolo (G85)
Več učenja s pomočjo moderne tehnologije (K48)
Uporabna znanja (K48)
Rada bi se naučila vsega (F72)
Ne ve kaj se še lahko nauči (F72)
Ni predmeta kjer bi lahko dobili informacije, ki so pomembne zanje (D122)
Potreba po predmetu kjer bi izmenjevali mnenja (D124)
Potreba po predmetu kjer bi se učili o življenju (L49)
9.

OBČUTEK VARNOSTI V ŠOLI

V šoli se počuti varno
V šoli se počuti varno (G88, G89)
Čuti, da bi jo zaščitili, če bi bila v nevarnosti (G89)
Doma se ne počuti dobro zato se veseli prihoda v šolo (G89)
Šola je varna točka (A129)
Šola je drugi dom (D102, D103, D105)
Povsod (A143, E85, G90, H84)
Nihče ga ne ogroža (E85, E87)
V šoli se počuti sprejeto (A143)
Če sprejmeš samega sebe takšnega kot si se povsod počutiš varno (A144, A146, A147)
Je, kar je - ne prilagaja svojega vedenja (B102, F75)
Ne trpi posledic zaradi odločitve, da je to kar je in se tako tudi obnaša (B103)
Je za vsakega drugače (J44)
Tam kjer so ljudje, ki jih ima rada (G89)
Tam kjer so prijatelji (L52, L54)
Občutek varnosti dajejo dobri odnosi (I51)
Učenci se vedejo drugače v razredu, kot v okolju kjer so sproščeni (F75)
Na hodnikih (B100)
Med odmorom (B100)
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Ko lahko dela kar želi (B101)
Ko se lahko smeje (B101)
Na kavčih v avli (D128)
V knjižnici (A145, A148, J43)
Tišina (A145, A148)
Se lahko posvetiš samo branju (A145)
Heterogena učna skupina (C59)
Prijatelji (C59)
Povezanost z vrstniki (C59)
Na stranišču (F74)
Ni nikogar (F74)
Ne rabiš prilagajat svojega vedenja (F74)
Ne rabiš ugajat (F74)
Pri psihologinji (C60, D126, D127, F73, H82, I53)
Prijetni ljudje (D127)
Domačnost (D127)
Udobje (D127)
Občutek dobrodošlosti (I53)
V zaprtem prostoru (F76)
Zasebnost (F76)
Ni občutka, da kdo prisluškuje (F76)
Ne rabi pazit kaj reče (F76)
Učilnica za bobne (H82)
Tam kjer ti nihče ti ne teži (H83)
Učilnica za geografijo (D130)
Domačnost (D130)
Povsod kjer je domačno, udobno (D131, G89)
V šoli ni fizičnega nasilja (H84)
Pri zaposlenih s katerimi se dobro razumeš (L55, L56)
Se lahko sproščeno pogovarjaš (L56)
Delavnice TropTNT (C61, D129, H82, I52)
Sproščenost (C61, I52)
Si slišan (C61)
Vzajemno učenje (C61, I52)
Smeh (I52)
Varno (D129)
Prijetno (D129)
Zaradi izvajalcev (D129)
Pogovor (D129, I52)
Dalj časa se poznamo (D129)
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Zaupanje (D129)
V šoli se ne počuti varno
V razredu (F77)
Učitelji (F77)
Ne smeš izstopati, ker te lahko kdo zasovraži (F77)
V zbornici (L53)
Tam kjer so učitelji (L53)
Pri zaposlenih s katerimi se ne razumeš dobro (L55)
Vedno je nekdo, ki te obrekuje, obsoja ali žali (K51)
Trenutnega stanja se ne da izboljšati (K52)
10. POMEN OSNOVNE ŠOLE
Znanje
Splošno znanje (A149, B105, D132, D134, F79, F83, H88, I54, J45, K53, L58)
Branje, pisanje, računanje (J45, L58)
Predznanje za nadaljnjo izobrazbo (B107, G91, L57)
Razvijanje možganskih celic (A151, K53)
Brez šole svet ne bi bil tako razvit (C64)
Da nisi primitiven (B104)
Smisel v življenju (F78)
Samostojnost (H90)
Obvezna tudi srednja šola, da ima vsak neko veščino (B106)
Brez šole ne bi bilo toliko znanja (A156, C66)
Učenje neuporabnih znanj (F81, G92, J45, L58, F80)
Pomembno, da dobijo znanje v šoli tudi, če je neuporabno (H88)
Matematika (H89)
Delavne navade
Prisila v uporabljanje možganov (B108)
Preverjanje česa si zmožen (B108)
Šola ne ocenjuje znanja ampak delavnost (B109)
Kar je obvezno moraš narediti tudi, če se ti ne da (E91)
Priprava na službo – delaš tudi če nočeš zato, da si plačan (E92)
Začetek karierne poti
Brez šole ne veljaš nič (C62, C65)
Omogoči službo (C62, F83, I56)
Omogoči preživetje (F83)
Odkrivanje interesov (E88, E89, E90, L59, L60)
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Socializacija
Stik z ljudmi (A154, C63, D135, D136, J46, L62)
Učenje o odnosih (C63, D136, D137, G93, L62)
Učenje o drugačnosti (C63, D135, G93)
Skupinsko delo (J46)
Delo na sebi (A152)
Osnove življenja (F82)
Komunikacija (G93)
Širitev obzorji (G93)
Pogled odraslih (G93)
Kaj bi počeli, če ne bi hodili v šolo?
Druženje z vrstniki (A155, D139, D140, E98, F85, G94)
Zabava (B111, E98 F85, L63, L64, L67)
Branje (E96)
Naučil bi se nekaj, kar ti je všeč (C69, J47)
Bili bi bolj samostojni (K55)
Naredili bi kaj zase (L68)
Preizkušali bi različne stvari (L67)
Dolgčas (D141, E93, E97)
Nevzgojenost (B112, L65, L66)
Osamljenost (F86, H91)
Depresija (H92)
Težje navezati stik z vrstniki (E95)
Monotonost dneva (E96, E97)
Izoliranost (F86, H91)
Povečana uporaba IKT tehnologije (A153, E96, G94, H91, J47)
Manj gibanja zunaj (A153, H91)
Spanje (F86)
Nasilje (B113)
Kriminal (B113)
Droge (B110, H91)
Bili bi sebični (G95)
Ne bi bilo dobro (G95)
Bili bi neumni (G94)
Ne bi delali nič (J47, L67)
Nič ne bi znali (K54)
Učil bi se na drugačen način kot v šoli in ne vsak dan (E94)
Tudi če ne bi bila obvezna bi še vedno hodili v šolo (C67)
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Zaradi znanja (C67)
Zaradi socializacije (C67)
Starši bi hoteli, da vseeno hodi v šolo (D138, E94, I58)
Manj bi se trudili (I59)
Morali bi delat (C68, D142, E94, I60)
Dela, ki so potrebna in jih lahko opravlja vsak, so enostavna (I60)
Vajenci (C70)
Če si denarno preskrbljen lahko delaš kar hočeš (C71)
Pomoč doma (F84)
11. STRATEGIJE PREŽIVETJA UČENCEV
Zagotavljanje dobrega počutja z lastno dejavnostjo (individualno)
Obišče psihologinjo (B114)
Pisanje domače naloge (E99, J52)
Obisk knjižnice (E101)
Kar rad počneš (E104, L74)
Branje (J49)
Pri pouku si lahko sproščen, če si doma opravil vse šolske obveznosti (A159)
Da se v šoli dobro počuti mora sprejet samo sebe (A157)
Zagotavljanje dobrega počutja z lastno dejavnostjo (v skupni)
Pogovor (A160, C75, D143, D146, E100, F91, F93, G96, G99, H93, J49, J50, J51, K57, L70)
Hecanje (B115, B116, B118, C72, C75, F87, F88, F93, I66, I67, L71, L72)
Prehranjevanje in pogovor (A162, B119, D145, G98, I65)
Glasba v šolskem radiu (D114, G97, K58)
Kršenje pravil, ki nikomur ne škodi (B117)
Motenje pouka (D148, K59)
Ker jim je dolgčas (D149)
Opravljanje zaposlenih (F94)
Vzajemna prijaznost (C73)
Vzajemna podpora (G96, I67, J49, L73)
Sprejemanje vseh (C74)
Fizični stik – objemanje (D147)
Odmislijo težave (I66, I67)
Kljub temu, da so žalostni se smejijo (I66, L73)
Nisi osamljen (J51)
Pomembno, da se družiš (A158, H95)
Skupen odhod domov po pouku (I62)
Iskanje prijateljev (I61, K56)
Konflikti (H94)
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Konstruktivno nestrinjanje (H94)
Pozdravljanje (A161)
Friziranje (F90)
Ležanje v avli na blazinah (I63)
Kartanje (E102)
Šah (E103)
Igrajo se vislice (F92)
Šale na internetu (E104)
Tek po hodnikih (F89)
Aktivnosti odvisne od družbe (F93)
Učenje (F95, H96, J52)
Ni zabavno (F95)
Prepisovanje nalog (H96)
Prepisovanje med testom (H96)
Med poukom ne morejo nič (L69)
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