KOOLIRAADIO KÜSITLUSE TULEMUSED.
Kooliraadio küsitluses osalesid 171 õpilast järgmistest klassidest; 3.a, 3.c, 4.a, 5.a, 5.b, 6.b, 7.b, 8.b, 9.a ja 16 õpetajat, kokku 187 inimest.
Küsitluse eesmärk oli saada teada, kuidas Kesklinna kooli inimesed tajuvad kooliraadiost kõlavat programmi ning milline on üldine suhtumine kooli raadiosse.
Küsitlus viidi Kesklinna koolis läbi 8.-10.09 ja kokkuvõtte tegi Anne Kulamaa.
Kooliraadio toimetus tänab kõiki Kesklinna kooli inimesi, kes leidsid aega oma arvamust avaldada.
I KOOLIRAADIO TOIMUMISE SAGEDUS.
2x nädalas- 102 inimest, neist 97 õpilast, 5 õpetajat;
1x nädalas- 35 inimest, neist 25 õpilast, 10 õpetajat;
1x kuus - 6 inimest, neist 5 õpilast, 1 õpetaja;
5x nädalas - 5 inimest, neist 5 õpilast, 0 õpetajat;
3x nädalas- 3 inimest, neist 3 õpilast, 0 õpetajat;
1x aastas- 1 inimene, neist 1 õpilane, 0 õpetajat.
Lisati veel …
Õpilased:
Tümpsumuusikat kaheksa 9.a kl õpilase soov.
Õpetajad:
ainult muusika puhul võiks raadio olla kasvõi iga päev – 2 inimest;
reedeti;
otsustavad lapsed;
reedeti meeleolumuusika, esmaspäeval uudised.
II KOOLIRAADIO PROGRAMM
meeldib, et arvestatakse minu muusikasooviga - 128 inimest, neist 123 õpilast, 5 õpetajat;
programmijuhid võiksid ise muusikavaliku kokku panna- 23 inimest, neist 21 õpilast, 2 õpetaja;
ainult intervjuud, uudised, tähtpäevaline programm- 14 inimest, neist 12 õpilast, 2 õpetajat.
Lisati veel …
Õpilased:
mulle sobib muusikavalik - 2;
mulle meeldib muusika;
vanemaid soovilaule;
las olla nii nagu on;
ainult tümps 5x nädalas;
ainult muusika.
Õpetajad:
Valim teha õpilaste soovidest.
KR on laste jaoks, nemad sisustavad.
Ei kuule klassi, isegi koolikella pole kuulda.
Üldiselt on kuuldud muusika vastuvõetav, häirivad edasi-tagasi kerimised ja poolikud lood. Tervitused ei ole viisakad ja need häirivad, võiks sorteerida, või siis
harvem lugeda või siis üldse ära jätta. Muu on teretulnud.
Muinasjuttude vahetund väikestele, kus kõlaksid ka eestikeelsed lastelaulud
meeldib muusika koos infoga, tähtpäevadel temaatiline muusika, tublide /edukate õpilaste saavutuste esile tõstmine, toredatest sündmustest teada andmine, tervituste
asemel info - tore, et lapsed tegutsevad.
Tähtpäevadel, teemapäevadel jne. - koostada spetsiaalne programm.
Kõigile ei suuda iialgi meelepärane olla, aga tervitused võiksid ära jääda.
III HELITUGEVUS ERINEVATES KOHTADES.
liiga vali igal pool - 67 inimest, neist 64 õpilast, 3 õpetajat;
mõõdukas, ei häiri - 93 inimest, neist 87 õpilast, 6 õpetajat;
uue maja õpetajate tuba 8 inimest, neist 6 õpilast, 2 õpetajat;
BI - 6, inimest, neist 5 õpilast, 1 õpetaja;
BII - 6 inimest, neist 5 õpilast, 1 õpetaja;
AII klaasist galerii 4 inimest, neist 4 õpilast, 0 õpetajat.
uue maja õpetajate toe eesruum - 3 inimest, 1 õpilast, 2 õpetajat
Lisati veel …
Õpilased:
liiga vaikne - 5;
liiga tugev A 303 -2;
tunnis häirib;
muusika võiks vaiksem olla, sest kui räägitakse, siis pole midagi kuulda;
ei kosta klassidesse.
JÄRELDUSED:
Kooliraadiosse suhtumine on üldiselt positiivne. Näiteks pakuvad kooliraadio toimumise sageduseks 2x nädalas 54,5 % (102 inimest) ning 1 x nädalas 18,7 % ( 35
inimest).
Kooliraadiost eelistatakse kuulata eelkõige ikka muusikat, kui samuti soovitakse rohkem teada meie inimeste saavutustest, elust (intervjuud), kuulata uudiseid ning
saada ülevaadet täht-ja teemapäevadest. Ka programmi koostamisel meeldib 68,4% inimestest, et nad saavad ise kaasa rääkida muusika valikul. Neist 22 inimest
(12,3%) arvavad, et toimetus peaks ise muusikavaliku tegema ning 14 inimest (7,5%) leiavad, et kooliraadio peaks olema ainult intervjuude, uudiste jne koht.
Helitugevus kriibib kõrva. Nii näiteks leiavad 93 inimest (49, 7%), et helitugevus on mõõdukas ega häiri, aga 67 inimest (35,8 %) leidsid, et helitugevus on liiga
vali. Helitugevuse muusika puhul saame kontrolli alla võtta, sest muusikat saab reguleerida telefonist. Koolikella helina ja kuuldud hääle liigse tugevust aga
kooliraadio toimetus ise reguleerida ei saa. Sel puhul peame tehnilist abi paluma majandusjuhatajalt.
IV MIS MUUTUB?
Lähtuvalt küsitluse tulemustest, otsustas kooliraadio toimetus sisse viia järgmised muutused:
KOOLIRAADIO TOIMUMISE SAGEDUS JA PROGRAMM.
Kooliraadio hakkab toimuma 2 x nädalas T ja R, kl 9.00, 9.55, kusjuures …
T - uudised, intervjuud, tähtpäevade s.h teemapäevadele kohase teabe edastamine, kaasõpilaste saavutuste esile tõstmine, ära märkimine;
R - meeleolumuusika ja vahetunnimäng ~
R - 2x kuus lisanduvad muinasjutuhommikud ja lastelaulud kõige väiksematele, kl 8.00-8.15.
Soovimuusika lehele lisanduvad märked...
o Arvestades, et tegu on koolikeskkonnaga, mis nõuab leebemat/mahedamat muusikat, siis käredat ja lõhkuvat ning tümpsumuusikat kooliraadio ei lase.
Palume muusikasoovijatel valida mõni teine, pisut mahedama tooniga, lemmiklugu.
o Lemmiklood panna kirja soovilehele või esitada KKIdele IGA NÄDAL E-K.
o Tervitusi kooliraadio rohkem ei edasta.

HELITUGEVUS.
Arvestades, et helitugevust saavad õpilased reguleerida ainult telefonist, siis proovi käigus, käisime majas ringi ning reguleerisime heli uue maja õpetajate toa järgi
minimaalseks (muusika puhul).
Kõne kostub esialgu just nii tugevalt, kui see on süsteemis paika pandud.
Loodetavasti saame majandusjuhatajaga tehnilisele koostööle nii, et korruste helid saaksid pisut vaiksemaks reguleeritud, sest ka koolikella jaoks on heli hetkel väga
jõuline.
KR TOIMETUS PANI LOGISTIKA PAIKA NII, ET KEEGI TUNDIDESSE EI HILINE EGA KÜSI KA VAREM ÄRA.

