Pühajärve Põhikooli lastevanemate
rahulolu küsitluse tulemused 2015
Ene Reedi, lapsevanem

Uuringu ülevaade


Vastanute arv on vähenenud







2013 (36 vastanut)
2014 (51 vastanut),
2015 (31 vastanut)

Küsimused on olnud suhteliselt sarnased alates
2013 aastast:




Suhted õpilaste, õpilased-õpetajad, kool-lapsevanemad
vahel
Õppimine Pühajärve koolis
Rahulolu kooliga

Suhted Pühajärve koolis


Vanemate arvates tahavad lapsed kooli minna


“Jah + pigem jah” vastanuid






2013 - 94%;
2014 - 89,6%;
2015 - 93,6%

Õpilaste omavahelisi suhteid, õpilaste – õpetajate ja
kooli-lastevanemate suhteid on läbi 3 aasta peetud
“väga heaks” või “heaks” üle 80% vastuste puhul

Suhtlemisprobleemid kaasõpilastega
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Suhtlemisprobleemid õpetajatega
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Uus küsimus: Kas laps on kokkupuutunud
koolikiusamisega?
Kokkupuude koolikiusamisega
Jah

Ei

Ei oska öelda

13%
23%
64%

•On ette tulnud ,et vanemate klasside poisid
kiusavad
•Narrimine nagu ikka kehakaalu pärast jne
•narrimine..
•üks 9 klassi poiss kiusab väiksemaid pidevalt

Kuidas kiusamist ära hoida?












vahetundides võiksid õpetajad jälgida lapsi, nii ehk hoiab nii mõnegi probeleemi ära.
Laste "sõnavarale" tähelepanu pöörates ja selgeks teha tähendus. Näiteks võin siin
tuua, et tihti suuremad lapsed ütlevad/käsutavad väiksemaid öeldes et "
vanemate sõna peab kuulama" . Vanem tähendab ju lapsevanemat mitte
vanemate klasside õpilast.
Kui on mingi viide kellegi kiusamisest, siis selgitada välja miks kiusatakse ja sellest
vestlema kiusajatega.
Rääkida,rääkida,rääkida......
See on raske küsimus. Õpetajatel peavad silmad olema igal pool aga see on
võimatu. Ikkagi tuleb tegeleda pärast tagajärgedega.
Kiusajatele tunda andma kui valus ja halb on olla kiusatava rollis.
Selgitamisega ei saa seda tunnet neile edasi anda, kindlasti on olemas meetodeid
kuidas seda teha ning seda peaks tutvustama nii õpilastele, õpetajatele kui
vanematele. Kindalsti aitab kiiresti reageerimine ja täie tõsidusega asjadesse
suhtumine ning rääkimine, vanemate teavitamine
Kohene reageerimine ja informeerimine.
Mitte ainult kool aga vanemad peavad silmad lahti hoidma. Õpetajal võib rohkem
õigusi olla.

Õppimine Pühajärve koolis


Kas oleksite nõus, et laps võtab kaasa
nutiseadmed, et neid ainetundides kasutada?







Jah 51,6%
Ei 41,9%

Arvati, et nutiseadmed peaksid olema kooli poolt
Vahetundides ei tohiks neid kasutada
Hirm, et nutiseadmete kasutamise soodustamisega tekib
sõltuvus ning lapsed ei suudagi midagi muud enam teha,
samuti halveneks kohustustega toimetulek.

Tegevused vahetundides





Rohkem liikumist ja õues viibimist
Koridorides võiks olla mängimist ja liikumist
soodustavaid vahendeid (pinksilaud, xbox, ekraanil
naljavideod vmt), õues kiiged
Nutiseadmete kasutamine võiks olla lubatud/ peaks
olema keelatud

Ettepanekud koolikorralduse muudatusteks







4 vastanut on soovinud talvist lisavaheaega
Õppetegevusse rohkem praktikat ja loogikat
Vähem koduseid ülesandeid
Keeleõpetuse vormi muuta, kasutada uusi õpitud
meetodeid
Olla kõigil rohkem toetav ja märkav, toetada lapse
loovust

Rahulolu kooliga


Mis on Pühajärve kooli juures rõõmustanud?
















Kool püüab suhelda lapsevanematega,kaasab vanemaid erinevatesse
üritustesse ja palub vanematelt abi.
Väike, armas, turvaline, sõbralik, positiivne kool .
Et lapsi tuleb järjest juurde. Loodame, et peadselt saab sada täis
õpetajad on toredead ja toetavad.
soojus, sõbralikkus, head suhted, lihtsus ja sõbralikkus. See et laste
vahel ei ole väga palju konkurentsi ega "paremate asjade" võrdlemist ja
uhkustamist. Erivajadustega lastega arvestamine ja hoolimine.
Looduslähedus.
Kooli ühtsus.
Väga ilus ümbritsev loodus, väga sõbralikud omavahelised suhted, head
õpetajad, ilusad koolipeod.
Klassi üksmeel ja kokku hoidmine.
väikesed klassid, sõbralik direktor
Õpetajad on sõbralikud.Korraldatakse palju huvitavaid üritusi ja
väljasõite.Lapsed on toredad ja õpihimulised.
Et on olemas koostöö vanematega.
Taseme poolest väga hea.
Väiksed klassid, positiivne ja sõbralik keskkond. Rõõmsad lapsed ja
õpilased. Rahvatants.

Kas oled Pühajärve kooliga tervikuna rahul?
Rahulolu kooliga
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Kas soovitaksid Pühajärve kooli oma
sõbrale?
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Kokkuvõte






Meil (lastel-vanematel-õpetajatel) on vaja leppida
kokku nutiseadmete kasutamise reeglites.
Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle
tehakse. Räägi kohe, kui tunned, et sind kiusatakse!
Kooli saab veelgi paremaks muuta ja uuringus on
mitmeid ettepanekuid, mida selleks teha tuleb.
See on meie kõigi kool ja me oleme sellega rahul 

''Koolis on hea õppida siis, kui sa tunned ära, et
see on sinu kool.“

Aitäh kuulamast!

