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ANALIZA - Grafi

Zbiranje podatkov je potekalo od 7.6.17, 18:13 do 8.6.17, 19:00

Ali se vam zdi točnost prihajanja v razred in odhajanja iz razreda pomembna?  (n = 35)

V razred odhajam:   (n = 35)

Možnih je več odgovorov

  največkrat sem med petminutnimi odmori kar v razredu, tako da uro začenjamo točno ob zvonjenju.

  v razred le redko odhajam, a takrat skušam to storit ob zvonenju

  pri praktičnem pouku včasih glavni odmor zamikamo glede na potrebe delavnega procesa.

  včasih pride do zapleta: ni ključa, osebni opravki, menjava učilnic,...

  v razred grem točno, če me ne ustavi višja sila. pred pisanjem testa, pa grem že pred zvonenjem, da se dijaki  pripravijo.

  največkrat takoj po zvonenju

  ponavadi nekaj minut pred zvonjenjem

  včasih se zadržim  v pogovoru na hodniku predvsem z dijaki.

  ob zvonjenju, če je ključ učilnice v zbornici

  odvisno od situacije

  v učilnico pridem najmanj 10 minut pred zvonenjem, ker je moje delo pp in so blok ure, med 5 minutnimi odmori učilnice ponavadi

ne zapuščam.

  ko končam razgovor z dijakom, učiteljem, dokončam telefonski razgovor

  sem v učilnici že prej.
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Iz razreda odhajam:  (n = 35)

Možnih je več odgovorov

  pri praktičnem pouku končamo prej, če nimamo odmorov.

  dijake izpustim nekaj minut pred zvonjenjem, da se lahko v času preoblečejo

  če imam blok uro se včasih zmenim z dijaki, da delamo brez vmesnega odmora in končamo zato prej

  to ne pomeni, da dijaki nikoli ne gredo iz razreda pred zvonenjem!

  ko me prosijo dijaki, ker imajo zadnjo uro in hitijo na avtobus.

  nekaj minut pred zvonenjem (včashi), če obdelamo predvideno snov in so bili dijaki pridni

  ko po koncu nove snovi in vaj učilnico pospravimo in delo zaključimo . glede na to, da nimamo 5 minutnih odmorov, lahko včasih

končamo tudi pred zvonenjem.

  razen glavnega odmora, nimamo odmorov

  odvisno od trenutne situacije

  pri vajah  - praktičnem pouku delamo včasih v odmorih in podaljšamo, zato drugič malo skrajšamo

  dijake odhajajo od ure pet minut pred koncem ure.

  v primeru, da mi je do konca razlage zmanjkala le minuta, povem do konca tudi po zvonenju

  glede na to, da imam pouk brez odmora oz. odmor prilagojen delu upoševam, da pouk trjaja 45 minut krat število ur. vsekakor pa

mora biti delo zaključeno.

  večinoma ostajam v razredu.  če smo uro začeli točno ali celo par minut prej, dijake spustim na malico nekaj minut pred zvonjenjem

  včasih tri minute prej, če hočejo na malico ali avtobus, če naredimo kar smo si zadali

Zapišite nekaj ukrepov, s katerimi bi povečali točnost prihajanja v razred in odhajanja iz njega.  Vsak predlog zapišite v svoje polje. (n = 30)

Možnih je več odgovorov

  prihod v službo vsaj 15 minut pred začetkom pouka

  menim, da moramo vsak zase, kot odrasle osebe, vedeti, da je zgled najboljša možna oblika učenja in zato samodisciplinirano

odhajati v razred točno.

  vecinema se zamuja zaradi kopiranja. ne vem kako bi se to uredilo.

  jasen dogovor o tem, kako zapuščamo razred v primeru blok ure ali več ur brez odmora.

  samodisciplina. vsi bi morali upoštevati zvonjenje.
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  kadar med urami ni potrebno hoditi v zbornico (menjava ključev), ne zamujam - predlog: vsak učitelj naj ima univerzalen ključ, ki

odklepa vse učilnice (samo učilnice)

  umirjeno delo z manj nepredvidenih obveznosti

  če te med petminutnim odmorom kdo (dijak, sodelavec ...) karkoli vpraša, je že velika verjetnost, da ne prideš točno v razred. to ni

predlog, je samo misel ...

  učitelj, ki je ves dan v svoji učilnici, ostaja med odmori v njej in uro začenja točno.

  osebno se odločam, da se bom še bolj trudila za točnost.

  naša narava dela je res takšna, da se zgodi, da te pokličejo starši ob ne pravem času, da moraš še kaj skopirat, se pogovorit s

sodelavcem  o določenem dijaku, delu...in takrat res nisi točen. če pa piješ kavo v zbornici in klepetaš, to ni opravičljivo. ukrepa ne

predlagam nobenega, ker ni pomemben, pomembna je vest in odnos do dela.

  nimam nobenega konkretnega ukrepa saj je to stvar posameznika - ali je točen ali zamuja. mogoče je to v genih.

  razgovor s kolegom, tajnico ali dijakom bom po možnosti prestavila na čas po opravljeni šolski uri

  daljši odmori

  spoštovanje zvonjenja, ob pravilno nastavljeni uri zvonjenja (večkrat ugotavljam, da nastavljeno zvonjenje ni usklajeno z dejanski

časom. problem je še večji, ko gre za zadnje ure pouka in odhod mestnega avtobusa.

  skupni odmori, več druženja

  mislim, da z zamujanjem dijakom dajemo slab zgled, če sami nismo dosledni, tega ne moremo zahtevati od njih.  pri praktičnem

pouku včasih glavni odmor zamikamo glede na potrebe delavnega procesa. odmori so glede na proces včasih daljši, mnogokrat tudi

krajši. pet minutnih odmorov nimamo, zato včasih končamo 15 ali 20 minut prej, zopet odvisno od dela.  pri pp nimamo pet minutnih

odmorov.

  delati na osebni odgovornosti, v kolektivu ustvariti pozitivno vzdušje

  skupni odmor za vse učitelje, da se v tem času pogovorimo o problemih v razredu. (še posebej razredniki, ki  v vsakem odmoru

poslušamo o problemih)

  pouk v učilnicah, ki so blizu kabinetov

  prisotnost vodje v zbornici ob zvonjenju (metoda palice).

  opozarjanje na zamujanje  brez izjem

  učitelj mora biti vzor učencem, ker le tako lahko zahteva, da dijaki prihajajo točno v razred, zato se mora ravnatelj z tistim

profesorjem, ki zamuja o tem pogovoriti, najti vzrok zakaj pride do zamujanja in ga tudi  rešiti in s tem preprečiti, da do tega ne bo več

prišlo.

  ključi naj bodo v času 5-minutnega odmora na zanje previdenem mestu.

  med odmori odmisliti vse stvari, ki jih moramo opraviti poleg pouka in jih prestaviti po pouku, kar ima lahko za posledico nerešene

probleme s sodelavci, zavrnitev dijakov, staršev, raznih službenih telefonskih pogovorov

  bi se med seboj opominjali

  točnost prihajanja v razred in odhajanja je stvar posameznika. s tem se odraža naš odnos do dela in dijakov.

  čim manj menjavanja učilnic

  včasih te kdo zaustavi v zbornici ali na hodniku z nujnim vprašanjem. kaj narediti?

  če samodisciplina ne deluje, kratek \"sprehod\" ravnateljice po zbornici ob zvonjenju.

  proti razredu se bom odpravila že ob prvem zvonjenju (sama to možnost imam)

  se bom potrudila za točnost

  odhod iz razreda ob zvonjenju, da ti ne zmanjka časa za menjavo ključa učilnice in odhod k naslednji uri.

  ko dijaki odhajajo na praktični pouk, dovolj časa za pripravo (preoblačenje, priprava orodja...)

  več stalnosti v urniku, pri učilnicah

  več samodiscipline in strogosti do sebe, in do sodelavcev, pa tudi šefica bi lahko kdaj pa kdaj malo zaropotala

  črtati vse predčasne odhode iz razreda.

  redno vračati ključe učilnic na svoje mesto v zbornico

  fotokopiranje v zadnjem trenutku ni najboljša izbira, ker se velikokrat zaplete s fotokopirnim strojem

  mislim, da je problem, tudi v menjavi učilnic, saj so lahko kabineti  čisto na drugem koncu.če bi imel učitelj svoj razred in v bližini

kabinet, bi bilo zamujanja manj.  v tem primeru je velika šola :)

  praksa: ali lahko pustimo razred prej domov, ker ni petminutnih odmorov in opravijo naloženo delo

  prve tri in zadnje tri minute šolske ure \"damo\" dijakom, da jih kreirajo, a le če smo (profesorji in dijaki) v razredu ob uri. pogovor,

pisanje domače naloge, partija kart, brskanje po internetu... tako nas bodo dijaki bolj komaj čakali in bomo s težjim srcem zamujali.

04.01.2019 Stran 3 / 5



www.1ka.si točnost

  5-minutni odmori niso primerni za prenos ali reševanje (telefonski klici) zahtevnejših razrednih oz. razredniških problematik. zaradi

tega ne samo, da se zamuja, ampak se v razred vstopa pod vtisom, ki ne vpliva najbolje na izvedbo ure.

  če učitelj slučajno prej zaključi podajanje učne snovi, dijakov ne izpusti iz učilnice, pač pa jih do zvonjenja zadrži v njej.

  točnost je osebna človekova lastnost, če jo človek nima, mu jo težko privzgojimo. to sicer ni predlog za izboljšanje, predlog na to bi

bila določena kazen. s kaznijo pa bi ustvarili samo negativno vzdušje v kolektivu.

  spremenit karakter človeka (ne vem kako)

  pouk v isti učilnici

  zmanipuliramo zvonec tako, da zvoni po treh minutah odmora...tako ostaneta še dve minuti manevrskega prostora :)

  mogoče bi bilo lahko več blok ur in s tem na koncu daljši odmor ????

  občasno opozorilo ravnateljice v zbornici, da je že zvonilo.

  včasih mi je 5 minutni odmor prekratek, sploh če imaš drug predmet, rabim več časa za reset - vem pa da daljši odmori niso

izvedljivi

  zaupati učiteljem, da odgovorno razpolagajo s časom

  ravnateljica, pomočnica, tajnica, ... vztrajno nek določen čas, nato pa občasno v zbornici opozori zamudnike, ki prispevajo (evro,

deset centov) v blagajno za dobrodelnost

  nekateri so točni, drugi ne - mislim, da nosimo to v sebi

  se dogovorimo da v septembru resno in odgovorno vsi skrbimo za točno odhajanje v razred in upoštevanje dogovorov o zapuščanju

razreda

  boljša organiziranost učitelja. priprava na več ur, brez odhajanja v kabinet, če učitelj ne menja učilnice.

Prosim, vpišite vaše ime in priimek  (n = 35)

  tavčar tjaša

  lidija kohn

  nadica vidmar

  cvetka jandrić

  anamarija kobal

  klara levstek

  janja barber

  mateja nagode

  barbara miklavčič

  tajana krašna

  severin drekonja

  laura ušaj

  janja bavčar

  alenka mavrič čefarin

  tomaž kofol

  m. drešček

  valentina kobal
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  andrejka pisk rutar

  nežka černe gec

  greta črnilogar

  elizabeta murenc savarin

  živa colja

  ivana poša

  metod štrancar

  mojca novak simonič

  davis prinčič

  rosana vrh makarovič

  mateja florjančič

  aleš makuc

  irena bizjak

  petra grmek

  karmen g.cargo

  malik tanja

  klavdija bizjak

  kristjan bratož
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