KAJ NA SPOROČAJO UČENCI, STARŠI, UČITELJI IN RAVNATELJI O OBREMENJENOSTI
ČETRTOŠOLCEV, PRIPADNOSTI ŠOLI IN DRUGIH KARAKTERISTIKAH?
Mednarodna raziskava bralne pismenosti (IEA PIRLS 2016)
Pridejo četrtošolci v šolo lačni in utrujeni?
Četrtošolce smo vprašali, kako pogosto pridejo v šolo lačni in utrujeni.
Tabela 1: Kako pogosto so četrtošolci utrujeni in/ali lačni, ko pridejo v šolo?

Kako pogosto se tako počutiš, ko prideš
zjutraj v šolo?
Vsak dan
Utrujen sem.
17,47 (0,72)
Lačen sem.
12,64 (0,97)

Včasih
52,14 (0,97)
42,12 (1,02)

Skoraj vsak dan
20,7 (0,75)
11,55 (0,61)

Nikoli
9,69 (0,57)
33,69 (1,08)

Vir: Nacionalna baza PIRLS 2016. Opomba: standardne napake so navedene v oklepajih.

Utrujeni četrtošolci

Lačni četrtošolci

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
Nižji SES
Vsak dan

Srednji SES

Skoraj vsak dan

Višji SES
Včasih

Nižji SES

Nikoli

Slika 1: Utrujeni četrtošolci (glede na SES)

Vsak dan

Srednji SES

Skoraj vsak dan

Višji SES
Včasih

Nikoli

Slika 2: Lačni četrtošolci (glede na SES)

Kakšne bralne dosežke dosegajo tisti, ki so pogosteje/redkeje utrujeni in tisti, ki so
pogosteje/redkeje lačni? Razdelili smo jih na glede na SES.

Bralna pismenost utrujeni četrtošolci

Bralna pismenost lačni četrtošolci

560,00

560,00

550,00

550,00

540,00

540,00
530,00

530,00

520,00

520,00

510,00

510,00

500,00

500,00

490,00
Vsak
dan

Skoraj Včasih Nikoli
vsak
dan

Vsak Skoraj Včasih Nikoli
dan vsak
dan

Slika 3: Bralna pismenost – utrujeni četrtošolci. Slika 4: Bralna pismenost – lačni četrtošolci.

Domače naloge
Starše smo vprašali, kako pogosto imajo njihovi četrtošolci domačo nalogo.
Tabela 2: Ocena pogostosti domače naloge – poročanje staršev

Približno kako pogosto ima vaš otrok domačo nalogo?
Odstotek
moj otrok nima domače naloge
0,40
manj kot enkrat na teden
1,62
1- do 2-krat na teden
4,28
3- do 4-krat na teden
38,75
vsak dan
54,95

SE
0,09
0,22
0,57
1,62
1,73

Vir: Nacionalna baza PIRLS 2016.

Kako pogosto starši sodelujejo pri domačih nalogah?
Tabela 3: Sodelovanje staršev pri domačih nalogah – poročanje staršev

Kako pogosto vi ali kdo drug pri vas doma z otrokom
počne(te) naslednje?
Vsak dan
3- do 4-krat
na teden
Vprašate otroka, če je
naredil domačo nalogo.
Pomagate otroku pri domači
nalogi.
Pregledate otrokovo domačo
nalogo, da se prepričate, če
je pravilno narejena.

1- do 2-krat
na teden

86,09 (0,81)

9,12 (0,6)

3,36 (0,33)

Manj kot
enkrat na
teden
0,89 (0,18)

21,17 (1,26)

17,94 (0,68)

29,94 (1,03)

19,77 (0,77)

11,18 (0,71)

32,44 (1,4)

21,9 (0,85)

22,7 (0,69)

14,3 (0,96)

8,67 (0,71)

Vir: Nacionalna baza PIRLS 2016. Opomba: standardne napake so navedene v oklepajih.

Kateri starši največ sodelujejo pri domačih nalogah?

Starši vprašajo za domačo nalogo
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Nižji SES

Srednji SES

Višji SES

Vsak dan

3 do 4-krat na teden

1 do 2-krat na teden

Manj kot 1-krat na teden

Nikoli ali skoraj nikoli

Slika 5: Starši vprašajo četrtošolca, če je naredil domačo nalogo.

Nikoli ali
skoraj
nikoli
0,54 (0,11)

Starši otrokom pomagajo pri domači nalogi
100,00

50,00

0,00
Nižji SES

Srednji SES

Vsak dan

3 do 4-krat na teden

Manj kot 1-krat na teden

Nikoli ali skoraj nikoli

Višji SES
1 do 2-krat na teden

Slika 6: Starši otrokom pomagajo pri domači nalogi (glede na SES).

Starši pregledajo domačo nalogo
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Nižji SES

Srednji SES

Vsak dan

3 do 4-krat na teden

Manj kot 1-krat na teden

Nikoli ali skoraj nikoli

Višji SES
1 do 2-krat na teden

Slika 7: Starši pregledajo domačo nalogo (glede na SES).

Sodelovanje staršev s šolo
V tabeli spodaj predstavljamo mnenja staršev o šoli, ki jo obiskuje njihov otrok.
Tabela 4: Mnenja staršev o šoli, ki jo obiskuje njihov otrok

Kaj menite o šoli, ki jo
obiskuje vaš otrok?
Šola me vključuje v otrokovo
izobraževanje.
Šola zagotavlja varno okolje.
V šoli skrbijo za otrokov
napredek pri pouku.
V šoli dobro poskrbijo za to, da
me obveščajo o napredku
mojega otroka.
V šoli stremijo k visokim
akademskim standardom.
Zaradi dobrega dela šole moj
otrok napreduje v branju.

Zelo se
strinjam
31,33 (0,91)

Strinjam se

Ne strinjam se

59,92 (0,84)

7,6 (0,53)

Sploh se ne
strinjam
1,16 (0,22)

39,58 (1,5)
40,33 (1,26)

55,59 (1,32)
54,82 (1,11)

4,35 (0,54)
4,33 (0,42)

0,48 (0,11)
0,52 (0,16)

35,55 (1,07)

54,35 (0,98)

9,16 (0,57)

0,94 (0,17)

20,12 (0,81)

57,44 (0,95)

19,79 (0,9)

2,65 (0,35)

29,74 (1,09)

53,82 (1,08)

14,55 (0,71)

1,89 (0,24)

Vir: Nacionalna baza PIRLS 2016. Opomba: standardne napake so navedene v oklepajih.

V spodnji tabeli predstavljamo mnenja ravnateljev, in sicer glede sodelovanja staršev s šolo.
Tabela 5: Ocena sodelovanja staršev s šolo – mnenje ravnateljev

Kako bi ocenili naslednje dejavnike na vaši
šoli?
Zelo visoko
vključenost staršev v šolske
12,57 (4,96)
aktivnosti
odločenost staršev, da
3,54 (1,88)
zagotovijo, da so učenke in
učenci pripravljeni na učenje
pričakovanja staršev glede
20,04 (5,18)
učenčevih dosežkov
podpora staršev otroku pri
2,55 (1,72)
doseganju učnih dosežkov

Visoko
28,41 (5,62)

Srednje
49,23 (6,17)

Nizko
8,39 (2,25)

Zelo nizko
1,4 (0,85)

21,06 (6,35)

59,39 (7,27)

16,01 (3,63)

0

58,8 (5,71)

21,16 (4,33)

0

0

16,96 (5,25)

72,41 (5,87)

8,08 (2,45)

0

Srednje
60, 28 (3,35)

Nizko
19,08 (2,39)

Zelo nizko
0,45 (0,45)

63,25 (3,75)

22,00 (3,46)

2,51 (1,17)

15,54 (2,68)

1,76 (1,25)

0

67,59 (3,86)

14,07 (2,97)

1,76 (1,25)

Ne
strinjam se
14,2 (0,8)
7,71 (0,6)
8,8 (0,67)
5,73 (0,52)
5,73 (0,61)

Sploh se ne
strinjam
10,61 (0,82)
3,57 (0,38)
6,39 (0,56)
2,45 (0,35)
4,23 (0,38)

Vir: Nacionalna baza PIRLS. Opomba: standardne napake so navedene v oklepajih.
Tabela 6: Ocena sodelovanja staršev s šolo – mnenje učiteljev

Kako bi ocenili naslednje dejavnike na vaši šoli?
Zelo visoko Visoko
vključevanje staršev v šolske 5,34 (2,12)
14,84 (2,53)
dejavnosti
odločenost staršev, da
0,89 (0,56)
11,35 (2,55)
zagotovijo, da so učenke in
učenci pripravljeni na učenje
pričakovanja staršev glede
23,81 (3,34) 58,89 (3,49)
dosežkov učenk in učencev
podpora staršev otroku pri
2,50 (1,72)
14,08 (2,72)
doseganju učnih ciljev

Vir: Nacionalna baza PIRLS. Opomba: standardne napake so navedene v oklepajih.

Mnenja učencev o šoli
V spodnji tabeli predstavljamo nekatera mnenja učencev o šoli.
Tabela 7: Kaj učenci menijo o šoli?

Kaj meniš o svoji šoli? Povej nam, koliko se strinjaš z naslednjimi
trditvami.
Zelo se
Strinjam se
strinjam
Rad sem v šoli.
25,29 (1,25)
49,89 (1,26)
V šoli se počutim varno.
52,34 (1,27)
36,38 (1,01)
Čutim, da pripadam tej šoli.
45,45 (1,12)
39,36 (0,91)
Učiteljice in učitelji so do mene pravični.
59,64 (1,24)
32,18 (1,01)
Ponosen sem, da hodim na to šolo.
58,68 (1,2)
31,36 (1,02)

Vir: Nacionalna baza PIRLS 2016. Opomba: standardne napake so navedene v oklepajih.

Popoldanske aktivnosti doma
V spodnji tabeli predstavljamo podatke o tem, koliko časa četrtošolci porabijo doma za različne
aktivnosti na računalniku.
Tabela 8: Časovna ocena uporabe ali tablice za različne aktivnosti

Koliko časa na dan uporabljaš računalnik ali tablico
za naslednje aktivnost?
Nič
30 minut ali
manj
Igram igrice.
14,2 (0,67)
40,99 (1,44)
Gledam video.
18,12 (0,95) 43,25 (1,01)
Klepetam.
44,27 (1,42) 34,74 (1,23)
Brskam po internetu. 22,59 (0,99) 48,84 (1,09)

od 30 minut
do 1 uro
25,08 (0,97)
21,57 (0,81)
10,02 (0,53)
16,93 (0,63)

Vir: Nacionalna baza PIRLS. Opomba: standardne napake so navedene v oklepajih.

od 1 do 2 uri

2 uri ali več

10,13 (0,48)
10,35 (0,68)
5 (0,39)
6,2 (0,39)

9,61 (0,75)
6,71 (0,55)
5,97 (0,52)
5,44 (0,54)

