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POVZETEK
Zdravje je osnovni pogoj za kakovostno delo. Vsak človek se mora zavedati, da se ni dobro
zanašati le na zdravnike, temveč da moramo za dobro počutje in zdravstveni status čim več
narediti sami – s kakovostno prehrano, telesno aktivnostjo ter sprostitvijo in počitkom. Če
želimo v državi imeti kakovosten izobraževalni sistem, moramo imeti zdrave in zadovoljne
učitelje. Ti bodo namreč učili predvsem z zgledom, to pa je za učence najpomembneje.
V diplomskem delu sem na vzorcu 53 učiteljev razrednega pouka in športnih pedagogov iz
osnovnih šol v Goriški regiji z raziskavo ugotavljala, kakšno je njihovo zdravstveno stanje.
Zanimalo me je, kako pogosto so anketirani učitelji telesno aktivni, kako dobro se počutijo v
svojem telesu, ali kadijo, ali so pogosto pod stresom, kdaj in katere zdravnike so obiskali v
zadnjem letu dni, katere bolezni in zdravstvene težave jih pestijo, kako so zadovoljni s svojim
delovnim okoljem in kakšen odnos imajo do poučevanja športne vzgoje. Vprašalnik je bil
razdeljen na 3 sklope in je skupaj zajemal 24 vprašanj, večinoma izbirnega tipa.
Z raziskavo sem ugotovila, da je večina anketiranih učiteljev v prostem času aktivna vsaj 1
uro na teden, največji delež 2 uri, kar ustreza priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije.
Povprečno so telesno aktivni 4,02 ure na teden, tako visoka vrednost pa gre predvsem na
račun nekaj izjem, ki se s športom ukvarjajo tudi 10 ur na teden (predvsem športni pedagogi).
Največ zdravstvenih težav se pri učiteljih kaže v mesecu februarju – takrat jih največ obišče
splošnega zdravnika, poleg tega pa v tem mesecu beležimo tudi največjo bolniško odsotnost.
Ker je to zimski mesec, lahko sklepamo, da je to tudi čas, ko učitelji najmanj časa preživijo
zunaj, v zaprtih prostorih pa se hitro širijo različne virusne okužbe, ki ob zmanjšani
odpornosti predstavljajo glavni vzrok za prehlade in virusna obolenja. Razveseljiv je podatek,
da več kot 90 % učiteljev ne kadi, zelo malo pa jih živi v prostorih, kjer kadi kdo izmed
družinskih članov.

KLJUČNE BESEDE
Zdravje, razredni učitelj, telesna aktivnost, bolezni,, stress, športna vzgoja
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ABSTRACT
HEALTH CONDITION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE
GORIŠKA REGION
Health is a precondition for high-quality work. Every human being should be aware that it is
not good to rely only on doctors, but we have to take care of our health and well-being as
much as possible by ourselves – with high-quality food, physical activity, relaxation and rest.
If we want to have a quality education system, we need satisfied and healthy teachers who
will be a great example for pupils.
In the research I explored health condition of 53 teachers who teach as class teachers or sport
pedagogues in primary schools in the Goriška region. The main goals were to determine how
often they are physically active in their spare time, what is their relation to their shape and
body weight, how many of them smoke and if they are often stressed out. I was also interested
in which doctors they have visited and when in the last 12 months, which are the most
prevalent diseases and health problems among the teachers in the region, how satisfied they
are with their working environment and what their attitude is towards teaching physical
education. The questionnaire included 24 questions, divided into three sections. The questions
were mostly multiple-choice.
The research showed that the majority of the interviewed teachers are physically active for at
least 1 hour per week and most of them for 2 hours, which corresponds to the
recommendations of the World Health Organization. On average they are physically active for
4.02 hours per week; such a high value is mainly due to a few exceptions that are active up to
10 hours per week (mostly sport pedagogues). The teachers have the most health problems in
February. In this month they visit a physician most frequently, moreover, this month has even
recorded the highest sickness absence. We can assume that because of the winter time
teachers spend less time outside but when indoors, they are exposed to the rapid spread of
various viruses which are the main cause of colds and viral infections due to the reduced
resistance of the immune system. Most encouraging is the fact that more than 90% of teachers
do not smoke and very few of them live in an environment where some of their family
members smoke.
KEY WORDS
Health, primary school teachers, physical activity, diseases, stress, physical education
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1.0 UVOD
Zdravje je eden izmed osnovnih pogojev za uspešno delo. Večini izmed nas se zdravje zdi
nekaj samoumevnega. Šele, ko nas telo z bolečino ali slabim počutjem opozori na to, da je
nekaj narobe, se zmenimo zanj. Pogosto za bolezen krivimo dednost, smolo ali pa nekaj
neoprijemljivega, mimobežnega, nekaj, kar je bilo včeraj v zraku. Do določene mere se sicer
zavedamo, da ima telo svoje potrebe, a to navadno postavljamo bolj na stranski tir. Prehitro
pozabljamo, kako pomembno lahko sami vplivamo na svoje zdravje (Jaffe, 1991).
Kot trdi Jaffe (1991), bolezen, ki nas napade, ni nek zunanji sovražnik, temveč skupek več
med seboj prepletenih vzročnih dejavnikov, ki na nas lahko delujejo več mesecev ali celo let.
Prav vse, kar doživljamo, se odraža na našem zdravju – vedenje, občutja, stres, odnosi z
drugimi, konflikti … Ko si prizadevamo za čim boljše zdravje, se moramo zanašati predvsem
nase, ne pa na zdravnike. Sami moramo skrbeti za preventivo: kakovostno prehrano, osebno
higieno, način življenja, ki ga živimo. Pomemben del tako opevanega zdravega načina
življenja je prav gotovo ustrezna in redna telesna aktivnost brez katere zelo verjetno tudi
ostalo, kar sicer počnemo za ohranjanje zdravja, ne bo imelo optimalnega učinka.
V diplomskem delu sem se soočila s problemom zdravstvenega stanja učiteljev v Goriški
regiji Slovenije. Bolj podrobno sem se ukvarjala z zdravjem razrednih učiteljev, ki poučujejo
tudi športno vzgojo, in športnih pedagogov. Raziskala sem, v kolikšni meri so le-ti v Goriški
regiji zadovoljni s svojim delovnim okoljem, koliko jih poklic, ki ga opravljajo, izčrpava, ter
katere so najpogostejše bolezni, ki prizadenejo ljudi, zaposlene v izobraževanju v Goriški
regiji. V teoretičnem delu sem se ukvarjala predvsem s težavami, ki so posledica hitrega
tempa življenja v modernem času. Osredotočila sem se tudi na pogostejše bolezni oz. okvare,
ki so jim izpostavljeni učitelji. Če se le-teh sami zavedajo, obstaja tudi večja verjetnost, da jih
bodo uspeli preprečiti, se jim zoperstaviti ali pa dovolj zgodaj izogniti.
Poklic učitelja se s časom spreminja, njegova vloga pa postaja iz dneva v dan kompleksnejša
in zahtevnejša. Vse bolj se v ospredje postavlja sledenje potrebam učencev, prilagajanje
njihovim zmožnostim, individualno in diferencirano delo, ob tem pa pozabljamo, da je za
dober vzgojno-izobraževalni proces poleg učenca pomemben tudi zdrav in dobro razpoložen
učitelj. Prepogosto se učitelji spopadajo s stresom na delovnem mestu, ki negativno vpliva na
njihovo zdravje in počutje. Pri kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa imajo pomembno
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vlogo tudi razmere, ki jih nudi delovno okolje (hrup, svetloba, svež zrak …) in za katere ni
odgovoren sam učitelj, temveč vodja vzgojno-izobraževalnega zavoda.
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2.0 PREDMET IN PROBLEM
V diplomskem delu se ukvarjam s problemom zdravstvenega statusa učiteljev Goriške regije,
ki poučujejo športno vzgojo. Menim, da je pomembno, da je učiteljevo zdravstveno stanje
dobro oz. zadovoljivo. Učitelji se morajo zavedati pomembnosti skrbi za lastno zdravje.
Poznati morajo principe zdravega načina življenja in se po njih ravnati, kajti z zgledom lahko
najbolj vplivajo na učence.
Tudi predsednica leta 2000 ustanovljenega Sveta za zdravje pri Ministrstvu za šolstvo in
šport, dr. Polonca Brcar Štrukelj, trdi: ''Zdrav in dobro razpoložen učitelj je najboljši
vzgojitelj, saj vzgaja predvsem s svojim zgledom in osebnostjo. Neposredno lahko vpliva na
starše, starši pa na šolo. Svoje kulturne vzorce lahko prenaša tudi na lokalno skupnost.''
(Senčar, 2000)

2.1

UČITELJSKI POKLIC
2.1.1 Značilnosti poklica učitelja nekoč in danes

Na prve zametke javnega šolstva sicer naletimo že v 18. stoletju, a šele konec 19. stoletja, z
razvojem industrije in naraščajočo potrebo po delovni sili, postane šolanje osrednji
mehanizem družbe. Uvedeni so bili strukturirani šolski sistemi, ki so v ta namen tudi
zaposlovali posebej za to usposobljene administratorje in učitelje. Največkrat poudarjeni
pedagoški cilji tistega časa so bili moralnost, disciplina in red. Kot je omenil že Green, je bila
temeljna funkcija šole, da ''asimilira imigrantske kulture, promovira veljavne religiozne
doktrine, razširi standardizirano obliko nacionalnega jezika, poveže nacionalno identiteto in
nacionalno kulturo, generalizira nove navade rutinske in racionalne kalkulacije, krepi
patriotske vrednote, vbija moralno disciplino in, predvsem, da vceplja politična in ekonomska
prepričanja vladajočih razredov'' (Milharčič Hladnik, 1995, str. 84).
Že od samega začetka so k poklicu učitelja množično pristopale ženske, toda Milharčič
Hladnikova (1995) opozarja, da so zasedle bistveno slabši položaj od njihovih moških
sodelavcev. Izobrazba učiteljice in učitelja je morala biti enaka, kljub temu pa je ženska
dobivala le 80 % plače moškega učitelja. Kot razlog so navajali, da ženski ni treba vzdrževati
-3-
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družine, kajti če se učiteljica poroči, se s tem ''prostovoljno'' odreče službi. Učiteljica je bila
torej lahko samo ženska, ki ni mati in žena. Kot pravi Mliharčič Hladnikova, se karakterne
poteze, zaželene pri učiteljih, niso razlikovale od potez, ki so jih morale imeti učiteljice:
popolna predanost, požrtvovalnost, samoodrekanje, spodobnost, potrpljenje, razumevanje,
premišljenost, predvsem pa ljubeznivost.
Vendar pa je bila vloga učitelja nekoč drugačna kot danes zaradi samega šolskega sistema.
Učitelj je bil v vlogi uradnika, dobil je predpisan učni načrt, pogosto celo s podrobnim
časovnim razporedom, ki je veljal za vse otroke v razredu. ''Če vso stvar nekoliko karikiramo,
bi lahko rekli, da je učitelj moral delati skoraj tako, kakor delavec ob tekočem traku, ki mora
na svojem delovnem mestu privijati kak vijak, dodajati kak natančno določen del, enako pri
vsakem izdelku, vse pomanjkljive izdelke pa izločati iz procesa ali vračati v ponovno obdelavo
(npr. ponavljanje razreda) – vse po načrtu, ki je enak za vse izdelke na istem traku.'' (Svetina,
1992, str. 133) V skladu s tem so tudi šolski inšpektorji preverjali predvsem to, ali učitelji
zares sledijo temu natančno predpisanemu načrtu, ki so ga dobili. Sistem je bil mehanski,
avtoritaren in precej represiven, na srečo pa so bili nekateri dobri učitelji, ki so kljub
takšnemu sistemu poskušali ohraniti človeško podobo šole in s posluhom ravnati z mladimi.
Učitelj je otrokom dajal kopico faktografskih podatkov, učenci pa so ostajali brez resničnega
razumevanja in poznavanja sveta, življenja, človeka, kulture. Šola je slonela na negativni
motivaciji (prisila, kaznovanje), saj so se otroci začeli takšnemu sistemu upirati in izogibati.
Današnja družba pa učitelja postavlja v novo, kompleksnejšo vlogo. Kot je v intervjuju za
revijo Didakta (dec. 2010/jan. 2011, str. 4) povedal dekan Pedagoške fakultete v Ljubljani, dr.
Janez Krek: ''središče učiteljevega poklicnega delovanja ni več le posredovanje znanja,
ampak tudi nudenje opore učencem pri njihovem učenju in prevzemanju odgovornosti za
njihova ravnanja, seveda upoštevajoč njihovo starost.'' Razdevšek-Pučkova (2004, str. 21)
pravi, da med novimi vlogami učitelja osrednje mesto zavzema prav preusmeritev od
poučevanja k učenju, pa tudi ''uporaba sodobne informacijske tehnologije, usposobljenost za
delo z različnimi učenci, nujnost sodelovanja z drugimi učitelji, drugimi strokovnimi delavci
in starši, usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela''.
Glavne naloge učitelja v današnjem času naj bi bile:
o pomagati vsakemu otroku pri harmoničnem razvoju,
o zbujati pri otroku zanimanje za učenje različnih stvari, za življenje in svet,
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o razvijati pri otroku sposobnosti in veščine, ki so potrebne za spoznavanje in učenje
novega: navajati ga na pozorno opazovanje, aktivno poseganje v dogajanje,
poizkušanje, eksperimentiranje, odkrivanje, zbiranje podatkov (aktivno učenje) in na
primerjanje, ugotavljanje podobnosti in razlik, razmišljanje o vzrokih in posledicah ter
mu pomagati pri razvijanju govorjene in pisane besede (Svetina, 1992).
Najpomembneje pa je, da je vse to prilagojeno učenčevi razvojni stopnji, kar pomeni, da mu,
dokler ne doseže stopnje abstraktnega mišljenja, pomagamo s ponazorili, se opiramo na
realistično opisovanje stvari in pojavov, pomagamo pa si lahko tudi z živimi podobami ali pa
opisi, basnimi ipd. (Svetina, 1992)
Svetina (1992) navaja, kakšen mora biti učitelj, da bo lahko izpolnjeval to vlogo:
o imeti mora topel, prijazen in spoštljiv odnos do vsakega učenca posebej,
o skrbno mora opazovati in spoznati vsakega učenca in pri delu upoštevati njegove
sposobnosti, zanimanja, značaj in domače razmere,
o učne vsebine, zahtevnost posredovanja in način učenja mora prilagoditi učenčevim
zmožnostim, kajti šele ko je pouk prilagojen učenčevim zmožnostim, lahko obrodi
dobre sadove (otrok dela z veseljem, odkriva nove stvari in pridobiva nove veščine, ob
tem pa je uspešen),
o gradi naj na pozitivni motivaciji otrok, kar pomeni, da mora šolsko delo prilagoditi
temeljnim telesnim in duševnim potrebam otrok (potreba po gibanju, po varnosti, po
uspehu, po napredovanju …).
Učitelj mora biti v današnjem času usposobljen za izvajanje diferenciacije in
individualizacije, s tem pa za prilagajanje poučevanja zmožnostim vsakega posameznega
učenca, za delo z učenci s posebnimi potrebami, vključno s skupino nadarjenih učencev, za
udejanjanje integracije in inkluzije itd. Krek (dec. 2010/ jan. 2011) omenja težave, ki se danes
pojavljajo zaradi učiteljev, ki so že dlje časa v praksi, v času svojega študija pa niso dobili
znanj, ki jih potrebujejo danes. Zelo pomembno je, da se učitelji stalno izpopolnjujejo. Dober
učitelj je odprt za spremembe in motiviran za vseživljenjsko učenje in stalen profesionalni
razvoj. Dobro šolstvo je možno samo z dobrimi učitelji (Milharčič Hladnik, 1995).
Od učiteljev se danes veliko pričakuje. Seveda so ta pričakovanja realno zelo visoka zaradi
sprememb v šoli in tudi razvoja same družbe. Vprašanje je, koliko so učitelji preobremenjeni
oz. kakšna je struktura preobremenjenosti. Milharčič Hladnikova (1995) namreč opozarja na
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vprašanje, koliko časa in moči še ostane učitelju za kakovostno delo, če večino časa porabi za
pripravo testov, ocenjevanje, analizo dosežkov ter izpolnjevanje predpisanih obrazcev. Kajti
učinek preobremenjenosti je slabšanje kakovosti opravljenega dela.
Skerbinekova (v Milharčič Hladnik, 1995) je že leta 1990 opravila raziskavo o tem, kako
učitelji razumejo preobremenjenost. Zaskrbljujoče je, da jih je kar 36 % odgovorilo, da bi
takoj zapustili pedagoški poklic, če bi imeli nadomestno zaposlitev. Največkrat so kot razlog
omenjali slabe delovne razmere, preveč otrok v razredu in dejstvo, da je njihovo delo slabo
cenjeno – šola jih preobremenjuje, utruja in izčrpava. Kar 79,5 % učiteljev spremljajo skrbi za
šolo tudi v prostem času. Učitelji imajo pogosto občutek, da ne zmorejo več kakovostno
opraviti vseh nalog, ki so jim naložene. V raziskavi se je potrdilo tudi, da je le majhen del
učiteljev dovolj usposobljen za samostojne strokovne odločitve – to pa potrjuje, da učitelji
očitno nimajo dovolj znanja, od tod pa izvira velik strah pred strokovnjaki in zunanjim
nadzorom. Učitelj se zato mora stalno profesionalno razvijati, dodatno izobraževati in
izpopolnjevati, da bo pri svojem delu lahko čim bolj avtonomen.

2.1.2 Kaj je stres?
Stres je beseda, ki definira življenje človeka v drugi polovici 20. in v 21. stoletju. Svetovna
zdravstvena organizacija je leta 2003 označila stres za eno večjih škodljivih nevarnosti
današnjega časa – kar vsaka tretja oseba naj bi trpela za simptomi stresa (Tušak, Masten, idr.,
2008). Zaradi modernega načina življenja le malokomu uspe ohraniti stalno notranje
ravnovesje. Posledica tega je nešteto obolenj, ki se kažejo tako na mentalni kot na fizični
ravni v obliki različnih bolezni (Treven, 2005).
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda stres opredeljena kot ''odziv organizma na
škodljive (zunanje) vplive'' (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1985, str. 977 (četrta
knjiga)).
Eden izmed pionirjev na področju proučevanja stresa je bil Hans Selye. Na podlagi raziskav je
stres definiral kot ''vsoto vseh nespecifičnih učinkov dejavnikov, ki lahko vplivajo na telo''
(Lindemann, 1974, str. 16). Stres je odgovor telesa na nove okoliščine, na dražljaje, ki motijo
osebno ravnotežje. Stresorji pa so dejavniki, ki ta proces sprožijo – navadno je to sprememba
v okolju.
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Ta definicija omejuje stres na nekaj, kar prizadene ljudi, brez da bi v obzir vzel tudi
intelektualno ali kognitivno plat situacije. Mnogi stresorji so psihične narave in pogosto
človeka prizadenejo še močneje. Woolfolk in Richardson (v Gold in Roth, 1993) sta
nadgradila misel Selya in sta leta 1978 stres predstavila kot stanje, ki se pojavi zaradi
človekovega mišljenja in vedenja, kar vodi v pretirano zaskrbljenost, napetost in nazadnje tudi
v bolezen. Stres je torej nekaj, kar je v nas samih. Bolj kot sam stresor je pomemben odziv
človeka nanj. Od našega dojemanja situacije je odvisno, ali bo dejavnik iz okolja stresor ali ne
(Gold in Roth, 1993; Treven, 2005).
Lindemann (1974) opozarja na dejstvo, da vsak stres ne povzroča bolezni. Določena količina
stresa je za človeka nujna in koristna, saj smo zaradi njega bolj učinkoviti, ustvarjalni,
delavni. Trevnova (2005) ga imenuje konstruktivni stres. Previsoka količina stresa pa na
človeka deluje ravno nasprotno, ima negativen vpliv na počutje, vedenje in delovanje;
imenujemo ga destruktivni stres.
''Stres torej spada k življenju. Stres je življenje. Šele pod vplivom 'normalno doziranega'
stresa lahko ohranimo svojo prožnost in prilagodljivost. Brez določene mere stresa ne
moremo niti ozdraveti, niti zdravja ohraniti. Res pa je ta mera za vsakega človeka različna.
Svojo mero bi vsakdo moral poznati, kajti kdor pozna meje svojih zmožnosti, se zna tudi
smotrno varovati.'' (Lindemann, 1974, str. 19)
Stres je subjektiven – vsak od nas ima svojo mero za to, kdaj je stresa dovolj, kdaj ga je
premalo in kdaj preveč. Je individualna izkušnja, poleg tega pa tudi isti človek ne odreagira na
isti dražljaj enako v vsakem časovnem obdobju ali v vsaki situaciji (Lindemann, 1974).
Trevnova (2005) trdi, da na obvladovanje stresnih dogodkov v življenju pomembno vpliva
zaznava samega sebe (pozitivna ali negativna) oz. samospoštovanje, dobro ali slabo mnenje o
samem sebi. Močnejša osebnost, ki ima nadzor nad življenjem, zaupa v svoje sposobnosti in
ima večje samospoštovanje, se lažje sooča s stresom. Pri tem ima pomemben vpliv tudi mesto
nadzora – če človek meni, da si sam kroji svojo usodo, je mesto nadzora pri njem notranje, in
obratno. Pri notranjem mestu nadzora se človek s stresom spopada tako, da poskuša nanj
vplivati, poskuša prevzeti nadzor nad dogodki. Človek, ki ima zunanje mesto nadzora, pa se
prepusti stresni situaciji in jo pasivno sprejema, počuti se nemočnega in stres doživlja
pogosteje kot ljudje, ki se z njim soočijo.
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2.1.2.1 IZVORI STRESA
Delovno okolje se lahko pokaže za zelo stresno, s svojimi značilnostmi pa lahko močno
vpliva na človekovo počutje in njegovo sposobnost za obvladovanje stresa. Tušak in Masten s
sodelavci (2008) ter Trevnova (2005) navajajo naslednje dejavnike v delovnem okolju, ki so
lahko izvor stresa:
o preobremenjenost z delom,
o vrsta zaposlitve (med najbolj stresnimi zaposlitvami so poleg predsednika države še
gasilec, direktor, kirurg, pilot idr.),
o slaba obveščenost, izguba pregleda nad dogajanjem v organizaciji,
o spreminjanje delovnih metod,
o prevelika obremenjenost (prekratko postavljeni roki) ali premajhna obremenjenost
(pomanjkanje psihične spodbude, dolgočasje),
o komunikacija z drugimi (trenja med zaposlenimi),
o nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu (pogosto v storitvenih dejavnostih, npr.
zdravstveni delavci, vozniki avtobusov in taksijev, varnostniki, policisti, učitelji,
delavci v gostinstvu) in
o delovne razmere (hrup, vibracije, prah, neugodno toplotno okolje, nevarne snovi,
neprimerna svetloba).
Delo pa ni edina dejavnost človeka v sodobni družbi. Pogosto stres povzročajo tudi dogodki,
ki jih doživi zunaj delovnega okolja. Vsak človek se nenehno srečuje z vznemirjenji, ki so
sicer lahko manj intenzivna, a toliko bolj pogosta (Tušak in Masten, 2008). Trevnova (2005)
deli dejavnike zunaj delovnega okolja, ki pri človeku povzročajo stres, v dve skupini:
o stresni življenjski dogodki (so bolj redki, npr. smrt partnerja, ločitev, poškodba otroka,
odpust iz delovnega razmerja idr.) in
o napori vsakdanjega življenja (manjša vznemirjenja, s katerimi se človek srečuje
vsakodnevno na več področjih svojega življenja, npr. delo v gospodinjstvu, časovni
pritisk, finančne skrbi in starševske dolžnosti).
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2.1.2.2 POSLEDICE STRESA
Ob vsem tem se postavlja vprašanje, kdaj od stresa človek zboli, kdaj je količina stresa
prevelika. To se zgodi, ko se splošni prilagoditveni sindrom izčrpa in odpove. Če je stres
močan ali posebno dolgotrajen, to vodi v bolezen. Večinoma človeka na to pripravijo
znamenja, npr. živčnost, ki ga spodbujajo, naj se poglobi in po potrebi spremeni svoj
življenjski slog (Lindemann, 1974).
Ljudje se na hud stres odzivamo različno, zato Trevnova (2005) posledice stresa deli na
fiziološke, psihične in vedenjske.
Najpogostejši fiziološki simptom stresa so bolezni srca. Te predstavljajo vodilni vzrok smrti v
razvitih državah v zadnjih desetletjih. Pojav bolezni srca je odvisen od več dejavnikov, med
katere poleg zgodovine te bolezni v družini sodijo še mnogi dejavniki, ki so tesno povezani s
stresom, npr. kajenje, prenapetost, povišan holesterol, sladkorna bolezen, premalo gibanja …
Kot drugi simptom Trevnova (2005) navaja težave s hrbtenico – mišice na vratu so eno prvih
mest, kjer občutimo napetost, zato je to opozorilo, da smo pod stresom. Napetost se s tega
dela širi na grlo, čelo ter na celo hrbtenico. Težave s hrbtenico so eden najpogostejših
razlogov za obisk zdravnika in za izostanek z delovnega mesta. Klasična psihosomatska
bolezen, ki je posledica stresa, je rana na želodcu. Nevrolog Wolf (v Treven, 2005) je
ugotovil, da je človek, ki je imel večje in dolgotrajnejše čustvene težave, dobil razjedo na
površini želodca. Stres naj bi močno vplival tudi na nastanek raka, saj slabi človekov imunski
sistem. Najbolj viden fiziološki znak so kožne bolezni, npr. izpuščaji, luskavica, akne. Med
splošne simptome stresa sodita tudi glavobol, ki lahko postane kroničen, navsezadnje se lahko
pojavi tudi migrena, in visok krvni pritisk (Treven, 2005).
Trevnova (2005) navaja naslednje psihične posledice stresa: družinske težave (pogosto
nastanejo zaradi kombinacije stresa pri delu in doma, kar povzroča nesoglasja v družini),
nespečnost, depresija (resno psihološko stanje, v katerega zapade človek, ki ni sposoben
premagovati stresa, zato občuti strah), impotenca (zelo pogosta pri moških v srednjih letih, ko
so soočeni z veliko odgovornostjo pri delu), fobije, nočne more in sindrom izgorevanja
(podrobneje predstavljen v poglavju 2.1.2.3).
Pri ljudeh, ki so obremenjeni s stresom, se pogosto pojavijo tudi spremembe v vedenju, kot so
pogostejše kajenje (povezano s srčnimi napadi, pljučnim rakom …), pitjem večje količine
alkohola (povzroča nastanek ciroze jeter, telesne okvare pri novorojenčkih, večje število
-9-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Nina Kobentar; diplomsko delo

samomorov) in uživanjem drog (npr. droge za sproščanje, kot sta marihuana in kokain).
Ljudje se na stres lahko odzovejo s prevelikim zmanjšanjem ali povečanjem teka, poleg tega
pa so tudi bolj dovzetni za nesreče, ker so ves čas zelo napeti (Treven, 2005).

2.1.2.3 IZGORELOST
Od ljudi, ki imajo težave z izgorelostjo, pogosto slišimo, da ne zmorejo več opravljati
obveznosti, ki so jih nekoč z levo roko, ter da se tudi ob lažjih telesnih naporih takoj počutijo
neizmerno utrujene in brez energije. Pines in Aronson (v Schmiedel, 2011, str. 12) sta
izgorelost definirala kot ''stanje fizične, čustvene in mentalne izčrpanosti zaradi dolgotrajne
vključenosti v čustveno obremenjujoče situacije''.
Trevnova (2005, str. 55) pa ga opisuje kot ''občutek izčrpanosti pri človeku, ki je pod velikim
pritiskom in ima malo virov zadovoljstva''. Do sindroma izgorevanja najpogosteje pride pri
ljudeh, ki morajo za opravljanje svojega poklica vložiti veliko osebne angažiranosti, drugi pa
na njih polagajo velika pričakovanja glede izvedbe dela.
Masten, Tušak in sodelavci (2008, str. 101) o izgorelosti govorijo kot o specifičnem
sindromu, ki je ''posledica podaljšane izpostavljenosti delovnemu stresu in je značilen
predvsem za poklice, ki jih označuje obsežno delo z ljudmi v čustveno zahtevnih situacijah''.
Izgorelosti ni mogoče objektivno izmeriti, ampak je predvsem odvisno od bolnikovega
subjektivnega opisa težav, stanja v katerem se je znašel, ter od opažanja terapevta. To žal
lahko hitro privede tudi do napačnih diagnoz. Schmiedel (2011, str. 14) govori o izgorelosti
kot o ''eni od oblik protesta proti neravnovesju v organizmu''. Izgorelost se praviloma razvija
počasi, kar nam omogoča, da jo pravočasno prepoznamo in začnemo ustrezno ukrepati. Lahko
je zelo neprijetna, povzroča pa jo veliko simptomov, izmed katerih vse lahko odpravimo.
Izgorevanje poteka na treh ravneh. Schmiedel (2011) navaja simptome na vsaki izmed ravni
izgorevanja:
o telesna raven: težave s srcem in prebavili, glavobol, utrujenost, napetost v mišicah …
o mentalna raven: motnje koncentracije, slabše prenašanje obremenitev, zmanjšana
motivacija in ustvarjalnost …
o čustvena raven: nemir, živčnost, pesimizem, depresivno razpoloženje, pomanjkanje
volje …
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Izgorelosti ne moremo enačiti s stresom. Prav tako ni povsem enaka depresiji. Je pa res, da
depresijo in izgorelost pogosto zelo težko ločimo, saj sta v marsičem povezani. Nekateri
zdravniki celo menijo, da je izgorelost samo oblika depresije. Veliko ljudi, ki imajo težave z
izgorelostjo, je depresivnih in izčrpanih, čutijo pomanjkanje volje. Če k temu prištejemo še
pogosto navzoč stres, dobimo jasno sliko: depresija, izčrpanost in stres imajo skupen presek –
izgorelost. V izgorelosti se torej kažejo znaki teh treh motenj (Schimedel, 2011).
Ljudje, ki se spopadajo s težavami sindroma izgorevanja, se pogosto psihološko in fizično
umaknejo od dela, posvečajo mu vedno manj časa in energije, niso ustvarjalni in so pogosteje
odsotni, poleg tega pa je njihovo delo slabše opravljeno (Masten, Tušak idr., 2008). Po
izsledkih raziskav na tem področju ima med 10 in 30 % učiteljev težave z izgorelostjo. Več
kot 90 % naj bi se jih upokojilo zaradi bolezni, pri čemer prevladujejo psihične motnje in
težave (Schmiedel, 2011).
Človek mora v sebi znova najti ravnovesje med izgorelostjo in zdravjem. Vsaj v teoriji je to
zelo preprosto: zmanjšati mora obremenitve ali pa povečati vire moči. Vsaka izgorelost je
edinstvena; izgorelost določenega človeka želi njemu povedati nekaj povsem drugega kot
izgorelost njegovega sodelavca. Za izgorelost je odgovoren človek sam, saj jo je razvil njegov
organizem, zato ima samo on to moč, da jo pozdravi oz. ublaži (Schimedel, 2011).

2.1.3 Stresnost učiteljskega poklica
V zadnjem času je pozitivna plat učiteljstva – pomagati in spremljati otroke pri rasti in
zorenju – vse pogosteje neizpolnjena ali celo uničena zaradi vse večjih pritiskov, napetosti,
slabih pogojev za delo in nerealnih zahtev okolja. Učitelji in drugi šolski strokovni delavci
imajo nad sabo vedno večjo odgovornost, baza znanja, ki jo potrebujejo, pa se nenehno širi in
nadgrajuje. Hitre družbene spremembe so pripeljale do novih pričakovanj strokovnjakov,
učinek takšnih razmer pa je pogost občutek nejasnosti vlog in zmanjšano osebno in poklicno
zadovoljstvo. Poklicni stres učiteljev je tako pojav, ki zadeva celotno šolstvo in ni le
individualna šibkost (Gold in Roth, 1993).
Poklic učitelja je eden izmed najbolj stresnih poklicev in šola je ena bolj stresnih prostorov v
naši družbi. Raziskave so pokazale, da kar 78 % vprašanih učiteljev mučijo simptomi stresa,
kar pomeni, da je to verjetno celo največji zdravstveni problem, s katerim se spopadajo. Stres
doživljajo zaradi težavnih in nemirnih otrok, zahtevnih in nezadovoljnih staršev, poleg tega pa
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jih muči tudi prevelika količina dela oz. prehiter tempo dela, slabi delovni pogoji,
pomanjkanje prostega časa in nizek status, ki ga ima učiteljski poklic danes v družbi. Nizka
morala učiteljev je odraz stresnih situacij na delu in razočaranja zaradi neizpolnjenih
pričakovanj. V neki drugi raziskavi, opravljeni leta 1990, so ugotovili, da je le 55 % učiteljev
zadovoljnih s kontrolo nad svojim poklicem, 45 % je torej nezadovoljnih, čutijo, da jim stvari
uhajajo iz rok, nimajo nadzora nad dogajanjem. Osebne in poklicne težave, ki jih človek ne
razreši takoj, se nato odražajo v razdražljivosti, jezi, utrujenosti in razočaranju. Če teh
simptomov ne obravnavamo dovolj hitro, pogosto vodijo tudi v izgorelost. Rezultat stresa in
nizke morale je velika stopnja učiteljev, ki se odpovejo svojemu poklicu (Gold in Roth,
1993).
Gold in Roth (1993) opozarjata na posebej občutljivo skupino: učitelje začetnike. Na njih je
največji poklicni pritisk, naenkrat so postavljeni v resnično vlogo učitelja in imajo veliko
odgovornost – do učencev, staršev, šole, širše skupnosti, sodelavcev in navsezadnje tudi do
sebe. Poskrbeti morajo za samostojno pripravo na vsako učno uro, izpolnjevati predpisane
obrazce in načrtovati celoletni učni proces. Obremenitev se za začetnika lahko hitro izkaže
kot prevelika. V tej fazi je zelo pomembna podpora celotnega šolskega kolektiva, predvsem
sodelovanje z izkušenimi učitelji in skupno načrtovanje dela.

2.3.1.1 IZSLEDKI DRUGIH RAZISKAV
V raziskavi sta Pulkova in Rajhova (2009) ugotavljali pojav stresa pri učiteljih razrednega
pouka v severovzhodni Sloveniji. Raziskava je pokazala, da večina učiteljev, ne glede na
delovno dobo, ocenjuje svoje delo kot odgovorno, razgibano, zanimivo in prijetno, opravljajo
ga zavzeto in dosledno. Prav tako jih večina ne razmišlja, da bi v prihodnosti opravljala drugo
delo, se pa tu pojavi razlika glede na starost oz. delovno dobo učiteljev – mlajši učitelji z
delovno dobo do 5 let namreč v 13,33 % občasno razmišljajo, da bi poklic v prihodnosti
zamenjali. Medtem pa učitelji z delovno dobo 21 let ali več v 47,5 % sploh ne razmišljajo o
menjavi delovnega mesta. Razlog za to verjetno tiči v dejstvu, da so mlajši učitelji bolj
kritični do razmer v šolstvu, imajo pa manj praktičnega znanja in izkušen z delom v razredu.
So bolj fleksibilni in lažje sprejemajo nove izzive, zato jim ni tuje razmišljanje v smeri
menjave poklica. Nasprotno pa učitelji z daljšo delovno dobo delajo že po nekih ustaljenih
tirnicah, ki so jih izoblikovali v letih poučevanja, zato svojega dela v drugi polovici
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poklicnega življenja ne želijo menjati, kajti to bi pomenilo tudi novo izobraževanje in
prilagajanje, česar pa si verjetno ne želijo.
Med telesnimi simptomi stresa so učitelji najpogosteje navajali izčrpanost in bolečine v
hrbtenici. Kot najpogostejši čustveni simptom se pojavlja razdražljivost, po odgovorih
učiteljev sodeč pa vedenjskih simptomov stresa pri sebi večinoma ne zaznavajo. Učitelje v
šoli najbolj obremenjuje preštevilen razred, problematični učenci v razredu, agresivnost otrok,
odgovornost za učence in poučevanje otrok s posebnimi potrebami. Na področju strokovnega
dela pa učitelji kot stresne situacije najpogosteje izpostavljajo hiter tempo dela, nenehno
spreminjanje učnih programov in dejstvo, da njihovo delo ni dovolj cenjeno. Obremenjujejo
jih tudi nesoglasja s sodelavci in premestitve, s katerimi se ne strinjajo (Pulko in Rajh, 2009).

Podobno raziskavo je opravila tudi Horvatova (2012), in sicer se je ukvarjala s pojavnostjo
stresa pri učiteljih na OŠ Puconci. Rezultati so pokazali, da kar 74 % anketirancev meni, da je
njihov poklic stresen, dodatnih 20 % pa ga opredeljuje kot zelo stresnega. Prav nihče od
anketiranih učiteljev ni odgovoril, da se mu poklic, ki ga opravlja, ne zdi stresen. Med najbolj
stresogenimi dejavniki so po njihovem mnenju delo z učenci v razredu, premajhno
spoštovanje poklica v družbi, pritiski staršev in preobremenjenost z delom, sledi tudi plača, ki
naj ne bi bila sorazmerna z vloženim trudom učitelja, ter administrativna dela in razne težave,
povezane z ocenjevanjem. Podobno kot v rezultatih Pulkove in Rajhove so tudi učitelji na OŠ
Puconci kot najpogostejši telesni simptom stresa označili izčrpanost in pomanjkanje energije,
med psihičnimi simptomi pa so izpostavili nenehno razmišljanje o težavah na delovnem
mestu. Anketirani učitelji sami poskušajo omiliti posledice stresa večinoma s športno
aktivnostjo in sprehodi v naravi, pa tudi s poslušanjem glasbe, saj se na ta način najlažje
sprostijo. Na vprašanje, kako naj bi šola poskrbela za zmanjšanje stresa pri svojih zaposlenih,
odgovarjajo, da z organizirano vadbo, delavnicami ali različnimi izobraževalnimi seminarji.
Več kot tretjina učiteljev meni, da je v prihodnosti pomembno dvigniti ugled učiteljskega
poklica, petina pa predlaga zmanjšanje normativa števila učencev v razredu. Nekaj pa jih je
omenilo tudi zmanjšanje administrativnih del, saj po mnenju učiteljev tovrstno delo vzame
preveč časa in energije, ne prispeva pa k boljšemu znanju učencev (Horvat, 2012).
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Slivar je leta 2009 pod okriljem Sindikata za vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo
Slovenije opravil obsežnejšo raziskavo o poklicnem stresu pri učiteljih in vzgojiteljih v
Sloveniji. Na učitelje vsak dan delujejo številni mikrostresorji, manjše neprijetnosti, skupek
katerih pa lahko povzroči različna bolezenska stanja. Učitelji so jih po intenzivnosti od najbolj
do najmanj motečega razporedili takole:
o najbolj stresno je sodelovanje s starši, ki niso pripravljeni na sodelovanje s šolo,
izsiljujejo za višjo oceno svojega otroka, prelagajo reševanje vzgojnih problemov z
družine na šolo in odsotnost podpore staršev pri učiteljevem vzgojnem ukrepanju,
o sledi problematično vedenje učencev, vandalizem na šoli, nemotiviranost za delo,
o na tretjem mestu so različne oblike nasilja nad učitelji s strani učencev, staršev,
sodelavcev ali celo vodstva šole,
o dodatno delo, npr. administrativne naloge in vodenje šolske dokumentacije,
o problematika napredovanja, najrazličnejše spremembe, ki ovirajo nemoteno delo v
šoli,
o slaba komunikacija med delavci v šoli,
o kot zadnji, najmanj stresen dejavnik pa označujejo problematiko izvajanja učnega
načrta (vsebine in cilji), ocenjevanje in pomanjkanje učnih pripomočkov (Slivar,
2009).
Zaskrbljujoče je, da kar 84 % anketiranih učiteljev označuje svoj poklic kot zelo stresen, od
tega jih skoraj tretjina meni, da je izjemno stresen. Se pa pri tem pojavlja razlika med
srednješolskimi in osnovnošolskimi učitelji – bolj stresno se zdi poučevanje na srednji šoli.
Dlje časa trajajoč stres povzroča sindrom izgorelosti, nižjo izgorelost pri sebi zaznava kar 60
% učiteljev, 30 % zmerno in 10 % visoko. Raziskava je pokazala tudi, da so učitelji pod
stresom bistveno manj učinkoviti na področju ravnanja z razredom, poleg tega pa jih je veliko
takšnih, ki razmišljajo o zamenjavi poklica (Slivar, 2009).
Slivar (2009) zato opozarja, da je treba začeti intenzivno razmišljati o čim bolj učinkovitih
pristopih za zmanjševanje stresa pri zaposlenih v šolstvu. Usmeriti se je treba k samim
učiteljem, jim nuditi usposabljanja za učinkovito spoprijemanje s stresnimi dogodki, nadalje
pa je potrebno razmišljati o spremembi delovnih pogojev, organizacije dela, vodenja.
Potrebno je čim bolje uskladiti potrebe zaposlenih in lastnosti delovnega mesta.
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POMEN ZDRAVJA ZA KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE
DELA
2.2.1 Kaj je zdravje?

V preteklosti so zdravje opisovali kot odsotnost bolezni. Dandanes se je z razvojem sveta,
družbe, ekonomije razlaga besede zdravje razširila in dopolnila. Leta 1946 je Svetovna
zdravstvena organizacija definirala zdravje kot ''popolno telesno, duševno, socialno in
duhovno blaginjo'' (Klevišar, 2012, str. 9).
Podobno besedo zdravje definira tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika. Zdravje je ''stanje
telesnega in duševnega dobrega počutja, brez motenj v delovanju organizma'' (Slovar
slovenskega knjižnega jezika, 1991, str. 850 (peta knjiga)).
Zdravje je torej celovit in dinamičen sistem, ki človeku omogoča opravljati vse biološke,
socialne in poklicne funkcije ter preprečevati bolezen, onemoglost. Zdravje ni le skrb
posameznika, ampak vse bolj skrb celotne družbe, kajti na zdravju posameznika v družbi
temelji njen socialni in gospodarski napredek – je ključni odraz razmer v družbi
(http://zzz.si/zdravje-je-nasa-najvecja-vrednota/, 17. 10. 2012).
Kot meni Klevišarjeva (2012), je zdravje pravzaprav naše celotno odzivanje na vse, kar nam
prihaja na pot, naš odnos do temeljnih življenjskih vrednot. Zdravje ni stanje, ampak ga prej
lahko označimo kot hojo po poti, premagovanje ovir, reševanje nasprotij, iskanje ravnotežja.
V vsaki situaciji predstavlja nekaj aktivnega in prav to daje vrednost našemu življenju.
''Človek zdravje deloma podeduje, deloma pa je odvisno tudi od drugih, zunanjih dejavnikov.
Za dobro zdravje je treba vse življenje organizem vzdrževati v dobrem stanju. Če živite zdravo
že v mladosti, s tem ne samo znižate možnosti prezgodnje smrti zaradi srčne bolezni ali raka,
ampak tudi upočasnite naravni proces staranja. Bistveno vlogo pri tem, kako naj vsak
posameznik skrbi za svoje zdravje, ima pozitiven odnos do zdravja.'' (Smith, 1998, str. 16).

2.2.2 Kaj je zdravo življenje?
Definicija zdravja je zelo kompleksna, kar nam daje še dodaten razlog, zakaj ga nikakor ne
smemo zanemariti. Za prav vse vidike zdravstvenega blagostanja moramo ustrezno poskrbeti,
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kajti bolezni se bomo izognili le, če bomo dosegli ravnotežje na vseh področjih: telesnem,
duševnem in socialnem.
Predvsem v pogovoru z mladimi se velikokrat zgodi, da pridemo do zaključka, da zdravo živi
tista oseba, ki ima popolno postavo. Menimo, da je to zunanja značilnost telesa. Uradne
definicije zdravega življenja ni, zagotovo pa predstavlja veliko več kot le popolno zunanjost.
Zdravo življenje ni sprememba z danes na jutri, temveč je dolgotrajen proces. Je sopomenka
za redno gibanje na svežem zraku, zdravo prehranjevanje, zadostno količino spanca – torej za
vse tisto, kar našemu telesu ne škodi, temveč izjemno koristi (http://zzz.si/zdravo-zivljenjene-pomeni-samo-popolne-postave-ampak-veliko-vec/, 17. 10. 2012).

2.2.3 Skrb za ohranjanje zdravja
''Ne smemo poskušati, da bi zdravili le del, ne da bi zdravili celoto. Ne poskušajmo zdraviti
telesa brez duše, in če naj bosta zdrava telo in glava, morate najprej pozdraviti pamet.''
(Platon)
Danes smo zaradi hitrega tempa življenja obsojeni na hlastno zaužitje obrokov, ki so povrhu
vsega hitro pripravljeni. Velikokrat se zgodi, da se ne odpočijemo dovolj, spimo nemirno,
veliko potujemo. Naše življenje obvladuje ura. Izpostavljeni smo velikim zadolžitvam,
pogosto prevelikim, ob tem pa nenehoma pozabljamo na lastne potrebe. Stalni napor življenja
začne kmalu pobirati svoj davek in hitro postanemo razdražljivi, preutrujeni, imamo oslabljen
imunski sistem, čutimo bolečine. Naslednji korak je, da se odpravimo k zdravniku ali pa si
vzamemo nekaj prostih dni – kratek čas, v katerem bomo na hitro odpravili nevšečnosti in se
vrnili nazaj na delo. Ob tem pa si ne vzamemo časa za premislek, kaj nam je dejansko škodilo
in kaj nas je pripeljalo do stanja, v katerem smo se znašli. Stanway (1989) nas opozarja, da se
moramo začeti zavedati, da je prvi korak razmislek, poglobitev vase. Začeti se moramo
zavedati lastnih potreb in jih spoštovati. Spremembe, ki jih bomo uvedli v svoje življenje,
morajo biti postopne; kajti korenita sprememba bo nedvomno povzročila stres, to pa bo znak,
da se bomo kmalu vrnili v stare tirnice.
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2.2.3.1 PREHRANA
Zagotovo je za naše zdravje zelo pomembna zdrava in uravnotežena prehrana. Vsa življenjska
modrost o prehrani se skriva v naslednjem reku: ''Treba je jesti, da bi živeli, in ne živeti, da bi
jedli.'' (Hajdinjak in Hajdinjak, 1993, str. 41) Hrana je vir zdravja in dobrega počutja, obenem
pa lahko hitro postane tudi vzrok nekaterih težkih obolenj, npr. debelosti, sladkorne bolezni,
bolezni krvnih žil, bolezni okostja …
Hajdinjak in Hajdinjak (1993, str. 49) navajata nekaj pravil za uživanje hrane:
o jejmo 3 do 6 obrokov na dan,
o jejmo čim bolj pestro hrano,
o jejmo preproste jedi,
o hrana naj bo zmerno slana in začinjena,
o jejmo v miru in počasi, hrano dobro prežvečimo,
o praznujmo brez preobilnih obrokov in pijače.
V zadnjih letih se seznam osnovnih pravil zdravega prehranjevanja vse bolj dopolnjuje, zato
ga lahko na tem mestu dopolnimo še z nekaj nasveti in smernicami (http://www.nutris.org/
prehrana/abc-prehrane/splosno/94-smernice-zdrave-prehrane.html, 1. 2. 2013; http://www.evitamin.si/zdravo-zivljenje.html, 17. 10. 2012):
o dan naj se prične z zajtrkom;
o izogibajmo se ocvrti in pečeni hrani, saj povzroča pregrevanje želodca in prebavil, to
pa vodi k motnjam v delovanju dotičnih organov;
o izbirajmo več živil rastlinskega kot živalskega izvora, saj so živila rastlinskega izvora
bolj bogata z vitamini, minerali, prehranskimi vlakninami in antioksidanti, ki varujejo
organizem pred stresom in vplivi iz okolja (veliko slednjih vsebujeta temno zelena,
rumena in rdeča sadje in zelenjava);
o večji del sadja in zelenjave užijmo v nekuhani obliki;
o iz prehrane izločimo čim več nezaželenih živil: kava, alkohol, prečiščeni sladkor, bela
moka, beli riž, rdeče meso, nebiološko pridelano sadje in zelenjava, hrano,
pripravljeno v mikrovalovni pečici;
o nasičene maščobe (živalske) poskusimo nadomestiti z nenasičenimi rastlinskimi olji
(izogibajmo se pretirani oz. vsakodnevni uporabi masla, masti, zaseke, smetane …);
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o zavedati se moramo, da je tudi meso bogat vir nasičenih maščob, zato izbirajmo raje
pusto meso (perutnino in ribe), za uporabo pa uporabimo čim manj maščob;
o meso in mesne izdelke lahko vsaj enkrat na teden nadomestimo s stročnicami, ki so
prav tako bogat vir beljakovin;
o dnevno naj bi zaužili od 4 do 6 dl manj mastnega mleka ali drugih mlečnih izdelkov;
o zelo pomembno je, da zaužijemo dovolj tekočine – organizem potrebuje med 1,5 in 3 l
vode na dan, vodo iz pipe pa lahko nadomestimo z nesladkanimi čaji ali razredčenimi
sadnimi in zelenjavnimi sokovi.
Vsem nam dobro poznano prehransko piramido, ki so jo pred več kot 20 leti pripravili v ZDA,
je leta 2005 nadomestila precej spremenjena shema, imenovana 'My Pyramid' – njeno
sporočilo je, da je za zdrav organizem najpomembnejše ravnovesje med prehrano in telesno
aktivnostjo

(http://www.nutris.org/prehrana/abc-prehrane/splosno/94-smernice-zdrave-

prehrane.html, 1. 2. 2013).
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2.2.3.2 TELESNA AKTIVNOST
Pomemben dejavnik tveganja je tudi današnji sedeč način življenja. Ulaga (1996) pravi, da je
značilnost našega časa, da preveč sedimo in premalo hodimo. Človek se brez gibanja hitreje
stara, prav tako kot nam je znano, da začnejo pešati umske sposobnosti, če zanemarimo
izobraževalne aktivnosti. ''Po švedski znanstveni raziskavi, ko so proučevali posledice
šesttedenskega življenja brez sleherne gibalne dejavnosti, povzemam: srce je opešalo, mišice
so atrofirale, v kosteh je bilo manj kalcija, količina krvi se je znižala, reagiranje se je
poslabšalo.'' (Ulaga, 1996, str. 18)
Z redno telesno vadbo je mogoče izboljšati celo vrsto motenj: tesnobo, depresijo, nespečnost,
debelost, zasvojenost z alkoholom, cigaretami, sladkorno bolezen, osteoporozo. Poleg tega
okrepimo srčno mišico, koža dobi bolj zdrav lesk, bolje delujejo prebavila in krvni obtok,
povečamo dihalno kapaciteto, obenem pa poskrbimo tudi za splošno dobro počutje (Stanway,
1989). Za ohranjanje in krepitev zdravja je pomembno razmerje med prehranjevanjem in
telesno dejavnostjo. Učinki obeh se dopolnjujejo. Nezadostna telesna aktivnost in nepravilna
prehrana sta v tesni povezavi s kroničnimi obolenji, kot sta predvsem zvišana vrednost
holesterola in krvnega sladkorja. Od sedmih ključnih dejavnikov za razvoj kronične bolezni
jih je kar pet neposredno povezano z načinom življenja – prehranjevanja in gibanja. To so
zvišan krvni tlak, zvišan holesterol v krvi, zvišan indeks telesne mase, prenizek vnos
zelenjave in sadja, pitje alkohola in kajenje (Poličnik, 2007).
Svetovna zdravstvena organizacija (http://www.who.int/dietphysicalactivity/ factsheet_adults
/en/index.html, 28. 12. 2012) za odrasle (18–64 let) priporoča vsaj 150 minut zmerne aerobne
telesne aktivnosti tedensko (vključuje zmerna gospodinjska opravila z nošenjem
pripomočkov, vrtnarska dela, plavanje, počasen tek, hojo) oz. vsaj 75 minut živahnejše
aktivnosti tedensko. Če želimo dodatne učinke na naše zdravstveno in telesno stanje, moramo
količino vadbe podvojiti. Vključiti pa moramo tudi vadbo za krepitev moči, tj. anaerobno
vadbo, ki naj poteka vsaj dvakrat tedensko. Ta namreč povečuje stopnjo metabolizma oz.
porabe kalorij tudi, ko nič ne delamo. V letu 2011 so pri Svetovni zdravstveni organizaciji
najbolj intenzivno promovirali tek, plavanje in kolesarjenje. Sicer pa je najbolj pomembno, da
se ukvarjamo s športom, ki nam ustreza in ga imamo radi.
Ulaga (1980) poudarja pomembnost redne vadbe, ki naj predstavlja ukvarjanje s telesnimi
vajami v kakršnikoli obliki vsak dan in v vseh letnih časih. Tudi če na začetku nimamo dovolj
kondicije, ne smemo obupati. Z redno aktivnostjo pride tudi napredek. Opazili bomo, da si s
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športno aktivnostjo v naravi izboljšamo tudi imunski sistem, ki se tako bolj upira morebitnim
povzročiteljem bolezni. Pri športni aktivnosti pa ne gre le za treniranje mišic, premikanje v
sklepih, spodbujanje delovanja notranjih organov – pomemben vidik je tudi bogatenje
prostega časa, razvedrila in potrjevanja samega sebe.
Ulaga (1996) priporoča hojo. Zakaj ravno hoja? Spada med aerobne vadbe – poleg teka,
kolesarjenja, plavanja in podobnih športov. Aerobne vadbe so najbolj učinkovite za zdravje,
zanje je značilno pospešeno utripanje srca in poglobljeno dihanje. Hoja nam izmed vseh
naštetih omogoča najbolj redno vadbo. Poleg tega hoja in tek predstavljata naravno gibanje
človeka. Hodimo lahko v vseh obdobjih življenja, tudi v letih staranja. Ključno je, da smo
aktivni vse življenje, kajti ohranjanje mišične kreposti, gibljivosti in ravnotežja ohranja tudi
funkcionalne sposobnosti pri starejših prebivalcih, preprečuje poškodbe in bistveno povečuje
možnosti aktivnega staranja, obenem pa zmanjšuje ekonomsko breme bolezni za državo
(Poličnik, 2007).
Ob vsem tem pa je treba poudariti, da je najpomembnejše, da se ljudje zavedamo, da ni vse za
vsakogar. Tako kot v drugih spektrih našega življenja je tudi pri izbiri športne aktivnosti treba
upoštevati individualne značilnosti, potrebe, slabosti ali morebitne pomanjkljivosti. Ulaga
(1980, str. 234–235) slednje ponazori s primerom: ''Utrujenemu pismonoši ne bomo svetovali,
da bi še hodil – priporočali mu bomo gimnastične vaje v visenju in ležanju, za razvedrilo in
sprostitev pa kak šport sede, npr. čolnarjenje. Nasprotno pa bomo šoferju, ki je presedel ure
in ure za volanom, svetovali razen pretegovanja na drogu ali krogih tudi sprehod na svežem
zraku, živahno hojo in podobno.'' Če je oseba slabotna, mora delati več vaj za mišično moč,
če ni vzdržljiva, naj več hodi, teče na smučeh, kolesari, da bo izboljšala zmogljivost srca. Če
je sključena, naj okrepi mišice trupa, predvsem hrbtne mišice, če pa ima obilen trebuh, pa naj
okrepi trebušne mišice. Ulaga torej opozarja na pomembnost razmisleka o človekovih šibkih
točkah ter sredstvih, s katerimi bo človek te slabosti lahko odpravil.
Raziskave so pokazale, da je vsaj 20 % ljudi v Sloveniji nezadostno telesno aktivnih, pri tem
je zaskrbljujoče tudi dejstvo, da se zmanjšuje količina telesne aktivnosti pri mladostnikih in
otrocih. Zadnja raziskava CINDI Slovenija, opravljena v letih 2002 in 2003, je opozorila na
dejstvo, da je kar približno 17 % odraslih Slovencev popolnoma telesno nedejavnih. Med
prebivalci, starimi med 25 in 65 let, je 32,4 % ljudi zadosti telesno dejavnih. Kot kaže
primerjava s podobnimi študijami iz devetdesetih let, se stanje na področju telesne aktivnosti
v zadnjih letih sicer izboljšuje; povečuje se delež mejno telesno dejavnih, in sicer na račun
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povečanja skupine ljudi, ki sploh ne skrbijo za svojo telesno aktivnost. Tudi v Sloveniji, tako
kot po drugih zahodnih državah, se pojavlja epidemija debelosti – 54,6 % odraslih Slovencev
je čezmerno prehranjenih, 15 % je debelih. Kar 60 % odraslih ima povišane vrednosti
holesterola v krvi. Vse pogostejša je tudi debelost v dobi otroštva, kar predstavlja pomemben
dejavnik tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 (Poličnik, 2007).

2.2.3.3 SPROSTITEV
V današnjem hitro odvijajočem in tekmovalnem svetu neprestano doživljamo stresne
situacije. Ob tem se v telesu uničuje sposobnost za obvladovanje. Naše telo nujno potrebuje
počitek, ki pa naj ne bo ležanje pred televizorjem. Po kvaliteti je takšen način počitka ničen v
primerjavi z zavestno sprostitvijo – Stanway (1989, str. 60) definira sprostitev kot ''stanje
budne, vendar pasivne zavesti, stanje, pri katerem telo počiva, medtem ko je duh buden''.
Pravo sprostitev moramo odkriti sami, ob razumevanju stresa, njegovih vzrokov in posledic
moramo poiskati ustrezne načine, da popravimo svoj način življenja. Prvi korak je, da
odstranimo stresorje, na katere imamo vsaj malo možnosti vplivanja; to pomeni, da npr.
spremenimo prehrano ali način dela, postanemo bolj telesno aktivni.
Pomembno k sposobnosti premagovanja stresa pripomore način prehranjevanja. S hrano
moramo dobiti dovolj vitaminov in mineralov, da se bomo lahko uspešno zoperstavili
stresnim situacijam. Zelo pomemben pa je prosti čas, ki ga potrebuje vsak človek. Vzeti si
moramo prostor in čas zase, ne le ob koncih tedna ampak vsak dan. To naj bodo trenutki, ko
se bomo ukvarjali s konjičkom, ki nam je privlačen in pri katerem ni tekmovalnosti, npr.
branje, poslušanje glasbe, šport, joga, vrtnarjenje … (Stanway, 1989)

2.2.4 Splošno

zdravstveno

stanje

prebivalcev

Republike

Slovenije
Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (Adamič idr., 1999; Markota,
2001) so najpogostejši vzrok za obisk zdravnika splošne medicine v Sloveniji pri starejših od
20 let bolezni dihal, sledijo bolezni gibal in kosti, bolezni živčevja in čutil … Okrog 15 %
bolnikov dobi nadaljnjo napotitev k specialistu; precejšen delež teh je v zadnjem času tudi na
željo samega bolnika, ki zahteva še dodaten pregled.
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Pričakovana življenjska doba državljana Slovenije je bila leta 1995 70,8 let za moške in 78,5
let za ženske. Povprečje obeh spolov je bilo 74,8 let (Adamič idr., 1999). Do leta 2008 se je
povprečna pričakovana življenjska doba dvignila na 78,8 let (http://www.stat.si/novica_
prikazi.aspx?id=4014, 3. 1. 2012).
Vodilni vzrok smrti pri starejših odraslih prebivalcih Slovenije (45–64 let) so različne oblike
raka. Maligne neoplazme se začnejo pojavljati okrog 45. leta in ostanejo vodilni vzrok do
približno 65. leta, do t.i. tretjega življenjskega obdobja, ko to mesto prevzamejo bolezni srca
in obtočil. Pri moških vseh starosti sta najpogostejša rak dihal in rak prebavil, prav tako pri
ženskah, starejših od 65 let, medtem ko je pri ženskah v starejšem odraslem obdobju najbolj
smrtna oblika rak dojke. Med mlajšimi odraslimi (20–44 let) sta najpogostejša vzroka smrti
samomor in prometne nesreče, sledijo pa tudi določene oblike raka, ciroza jeter, ishemična
bolezen srca (Adamič idr., 1999; Markota, 2001). Kot peti najpogostejši vzrok prezgodnje
smrti smo v Sloveniji v letu 2011 beležili samomor (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?
id=4953, 4. 1. 2013).
Adamičeva s sodelavci (1999) opozarja na zaskrbljujoče dejstvo, da so oblike raka, ki so
vzrok za prezgodnjo smrt (do 65. leta), predvsem tiste vrste raka, ki so tesno povezane z
življenjskimi navadami, kot so kajenje in nezdrava prehrana. Kajenje vpliva na nastanek
bolezni srca in ožilja in dihal ter povzroča raka različnih organov. Ne predstavlja tveganja le
za osebo, ki kadi, temveč tudi za osebe, ki so izpostavljene pasivnemu kajenju (Markota,
2001).
Slovenija se po letni porabi alkohola na prebivalca nahaja v samem evropskem vrhu. Pri več
kot polovici odraslih naj bi bilo po navedbah Markote (2001) mogoče opaziti tvegano pivsko
vedenje – moški popijejo vsaj 5 pijač ob eni 'pivski' priložnosti, ženske pa vsaj tri, oz.
vsakodnevno preseganje 'varne' količine zaužitega alkohola na dan. Klasičen zdravstveni
kazalec škodljive rabe alkohola je umrljivost zaradi kroničnih bolezni jeter in ciroze. Tudi v
tem segmentu je Slovenija visoko pri vrhu evropske lestvice.
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VPLIV TELESNE VADBE NA ZDRAVJE

Znano je, da način življenja, okolje, biološke in psihične lastnosti posameznika ter njegove
genske predispozicije pomembno vplivajo na dejavnike zdravja. Danes je enotno mnenje
strokovnjakov, pa tudi laikov, da je zdravje odvisno od telesne dejavnosti. Že Herod je v 5.
stoletju pred našim štetjem priporočal telesno dejavnost za zdravljenje raznih bolezni. Sledilo
jih je še več, Christobal Mendez pa je v 16. stoletju izdal Knjigo o telesnih vajah, v kateri je
zapisal: ''Najlažji način, da se ohrani in obdrži zdravje brez magije ter z večjim učinkom od
katerekoli druge dejavnosti, je dobra telesna dejavnost.'' Prvi, ki se je ukvarjal s poklicnimi
boleznimi in je svoje ugotovitve tudi zapisal, je bil Bernardino Ramazzini, živel je v 17./18.
stoletju. Poudarjal je, da sedeče delo povzroča določene motnje, delavcem, ki so delali sede,
pa je priporočal redno telesno aktivnost (Mišigoj-Duraković idr., 2003, str. 14–15).
Dokazano je, da se zaradi znižanja fizične obremenitve v sodobnih poklicih niža tudi delovna
storilnost zaposlenih, in to kar na kritične vrednosti, v primeru da se le-ti v prostem času ne
ukvarjajo s športno oz. telesno aktivnostjo. Mišigoj-Durakovićeva (2003) ob tem poudarja, da
dobra telesna zmogljivost ne daje le užitka, temveč je predvsem dobra osnova za blaginjo v
srednjih in starejših letih.
Ko govorimo o telesni vadbi, pri tem naletimo na vrsto izrazov, ki so z njo tesno povezani, pa
včasih ne vemo, kaj točno pomenijo. Pojem telesna dejavnost je vsaka individualna telesna
dejavnost, s katero se človek vsakodnevno srečuje. Sem sodijo hišna dela, vrtnarjenje, razne
rekreativne dejavnosti, hoja po stopnicah namesto uporabe dvigala, kolesarjenje namesto
vožnje z avtomobilom. Redna sistematična telesna vadba je vadba po določenem programu, z
določenim ciljem. Športna rekreacija pa ima za glavni cilj razvoj in vzdrževanje psihičnih,
funkcionalnih in motoričnih sposobnosti organizma. Uporabljamo enake vsebine kot v
tekmovalnem športu, le da cilj športne rekreacije ni doseganje vrhunskih rezultatov (MišigojDuraković idr., 2003).

2.3.1 Vpliv gibanja na psihično stanje človeka
Telesna vadba na osebnostne lastnosti in psihična stanja vpliva različno, glede na individualne
razlike med ljudmi, spol, starost in tudi vrsto vadbe. Kot poroča Mišigoj-Durakovićeva s
sodelavci (2003), telesna vadba povzroča večje psihične učinke pri ženskah kot pri moških.
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Različni so tudi motivi za ukvarjanje s športom – ženske to počnejo zaradi osebnega razvoja,
moški so bolj pogosto motivirani s pretirano tekmovalnostjo. Pri otrocih je telesna vadba
usmerjena v uživanje v dejavnosti, pri odraslih pa so cilji naslednji: dvig zaupanja vase,
izboljšanje razpoloženja, povečana sposobnost soočanja s stresom. Najpomembnejši vidik
telesne vadbe pri starejših je socializacija in vzdrževanje preostalih gibalnih sposobnosti na
zadovoljivi ravni.
Telesna vadba zmanjšuje napetost, ima pomirjevalni oz. sprostitveni učinek, zmanjšuje pa
tudi stres. Samozavest ljudi, ki začnejo z določenim programom vadbe in ga tudi dokončajo,
je značilno višja kot pri tistih, ki programa ne dokončajo – pri slednjih skorajda ni opaziti
sprememb v samozavesti. Pozitiven vpliv rekreacije je močno opazen pri pacientih z depresijo
in anksioznimi motnjami. Vosscher, Weinstein in Meyers, Greist, Berger in Owen, Crawford
ter Eklund in drugi avtorji (v Mišigoj-Duraković idr., 2003) poudarjajo izredno dobre učinke
vadbe pri omenjenih motnjah – pacient potrebuje zmanjšan odmerek zdravil, zmanjša se
intenzivnost motenj, izboljša se splošno funkcioniranje pacienta. Tudi po prenehanju vadbe so
pri takšnih osebah opazne dolgoročnejše psihične spremembe kot pri pacientih, zdravljenih s
psihoterapevtskimi postopki. Carmack in Martens (v Mišigoj-Duraković idr., 2003, str. 280)
opozarjata, da ''telesna vadba pripada skupini 'zdravil', ki jih moramo pri normalni populaciji
jemati trajno, drugače se doseženi psihični učniki hitro izgubijo''.
Ena izmed bolj pomembnih, če ne celo najbolj pomembna značilnost, ki določa stopnjo
koristnosti vadbe za psihično stanje človeka, pa je sprejetje programa vadbe. Večjo
psihološko korist imajo tisti, ki se s programom strinjajo in so se vanj vključili prostovoljno.
Osnovni pogoj je uživanje in zadovoljstvo pri vadbi – to je tudi vzrok, da pri vadbi dlje časa
vztrajamo, s tem pa zagotovimo večje in zanesljivejše učinke. V človeku pride do pozitivnih
sprememb na multidimenzionalen način; z redno vadbo povzročimo vrsto fizioloških in
biokemičnih sprememb v organizmu ter v načinu mišljenja in doživljanja sebe in okolice, kar
pripomore k boljšemu psihičnemu funkcioniranju (Mišigoj-Duraković idr., 2003).

- 24 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Nina Kobentar; diplomsko delo

2.3.2 Vpliv gibanja na srčno-žilni in dihalni sistem
''Človek je toliko star, kolikor je staro njegovo ožilje.'' (Osler)
Ljudje smo tem bolj odporni proti zunanjim vplivom in tem bolj sveži, čim več kisika naša kri
prinese v celice. To je najbolj odvisno od zmogljivosti človekovega srca in ožilja. Kri, polna
kisika, po žilah teče predvsem k organom, ki so v tistem trenutku najbolj aktivni. Med
umskim delom so bolj prekrvavljeni možgani, med gibalno aktivnostjo pa seveda mišice. Srce
se pod vplivom postopnega treninga okrepi, srčne stene postanejo močnejše. Ulaga (1980)
navaja podatek, da je frekvenca srčnega utripa netrenirane osebe v mirovanju 70 utripov na
minuto, ob večjem naporu se ta vsaj podvoji, če ne celo potroji. Frekvenca utripa trenirane
osebe pa v mirovanju znaša med 40 in 50 utripov na minuto. Čim bolj je človek treniran, tem
nižji pulz ima in tem prej se po naporu tudi umiri. Podobne razlike se pojavljajo tudi v
količini krvi, ki jo srce lahko iztisne ob enkratnem utripu. Pri netrenirani odrasli osebi je to
60–70 cm³, pri osebi, ki več let načrtno trenira, pa se zmogljivost srca poveča od 2 do 3-krat
in tako znaša povprečno med 140 in 200 cm³.
Po navedbah Mišigoj-Durakovićeve s sodelavci (2003) je leta 1899 Henschen prvič opisal t.i.
'športno srce'. Ocenil ga je kot povečano, a zelo zdravo srce, ki pa se pojavi le pri športnikih,
ki se ukvarjajo s športnimi zvrstmi, ki trajajo dlje časa, kot so npr. tek na dolge proge,
smučarski tek, kolesarjenje, veslanje … Gre za fiziološko prilagoditev srca, kar pomeni
znatno povečane sposobnosti. Športno srce je močnejše in večje in kot tako lahko deluje
počasneje, hkrati pa bolj učinkovito (Ulaga, 1980). Športnega srca pa ne povzročijo telesne
obremenitve, ki so bolj intenzivne in trajajo manj časa, kot so npr. tek na kratke proge,
dvigovanje uteži, skoki … Ulaga (1980) poudarja pomen aerobne telesne aktivnosti (tek na
dolge proge, planinarjenje, kolesarjenje, plavanje, veslanje, tek na smučeh) – pri tej je namreč
potreba po kisiku povečana, organizem pa tej potrebi sproti zadošča s poglobljenim dihanjem
in učinkovitejšim utripanjem srca.
Športni trening pa ne učinkuje le na srce, temveč na celotno ožilje. Glede na to, da je najbolj
pogost in najbolj značilen dejavnik nevarnosti za bolezni srca in ožilja povišan krvni pritisk,
imenovan tudi 'tihi morilec', se je pomembno zavedati, kakšen učinek ima na vrednost
krvnega pritiska telesna vadba. Trenutna dinamična obremenitev krvni pritisk zviša ali pa ga
ne spremeni; po prenehanju aktivnosti se krvni pritisk znatno zniža, kar lahko traja več ur.
Statična obremenitev pa je v nasprotju z dinamično lahko izredno škodljiva sploh za bolnike s
povečanim pritiskom, saj pritisk še dodatno skokovito povečuje. Zvišanje krvnega pritiska na
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zelo visoke vrednosti med vadbo kaže na bolezen zvišanega pritiska. Pritisk pri osebah, ki se
redno ukvarjajo s telesno vadbo, je pogosto nižji kot pri osebah, ki se z vadbo ne ukvarjajo.
Težko je natančno ugotoviti, kakšen je dejanski dolgotrajni učinek telesne vadbe na človekov
krvni pritisk, kajti rezultati študij si pogosto nasprotujejo. Mnogi avtorji, med njimi Palatini,
Gilders, Voner, Stamler, Cleroux in drugi, zastopajo stališče, da ni dovolj prepričljivih
dokazov, da telesna vadba znižuje pritisk. Je pa zagotovo, da osebe, ki imajo povišan krvni
pritisk, le s telesno vadbo te bolezni ne morejo omejiti ali odpraviti. V prvi vrsti je treba
zmanjšati morebitno povečano telesno težo in spremeniti način življenja, predvsem zmanjšati
stres. Bolniki s težkim zvišanjem srčnega pritiska se morajo telesni vadbi izogibati (MišigojDuraković idr., 2003).
Za športno vzdržljivost človeka je poleg srčno-žilnega sistema odločilnega pomena
sposobnost dihalnih organov. Organizem mora za kisik skrbeti sproti, ne more se z njim
založiti tako, kot npr. s hranilnimi snovmi. Ulaga (1980) v povezavi z dihanjem navaja, da
odrasel človek v mirovanju povprečno vdihne 16-krat na minuto in pri vsakem vdihu vdihne
približno 500 cm³ zraka. Med telesno aktivnostjo se potreba po kisiku znatno poveča, še
posebej, če se ukvarjamo s športom, kjer delajo mišice vseh štirih okončin (npr. tek na
smučeh). Frekvenca dihanja je odvisna od potrebe po kisiku in treniranosti dihal. Trenirani
športniki imajo namreč tako izurjene organe za dihanje, da se pri zmerno intenzivnem delu
sploh ne zasopejo. Sposobnost dihalnih organov in srčno-žilnega sistema je za vzdržljivost
športnika odločilnega pomena. Z rednim treniranjem lahko izboljšamo zmogljivost dihal, in
sicer:
o okrepimo dihalne mišice,
o prsni koš postane elastičen,
o poveča se njegova prostornina (sprejme lahko več kisika naenkrat),
o izpopolni se tehnika dihanja (v sodobni športni praksi se strokovnjaki zavzemajo za
čim bolj naravno dihanje – izdih pri naporu ali ko se sključimo),
o površina alveol se razširi,
o izboljša se sposobnost krvi, da lahko sprejema več kisika (povečata se število
eritrocitov in količina hemoglobina) (Ulaga, 1980).
Za razvijanje pljučne kapacitete so najbolj učinkovite vaje oz. aktivnosti, pri katerih je
intenzivnost enakomerna, srednje velika in dolgo trajajoča (kolesarjenje, plavanje, lahkoten
tek). Prilagodljivost dihalnih organov je največja v mladosti; pravilna in redna vadba
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izboljšuje dihalne organe, kar se kaže v znižanju frekvence dihanja v mirovanju, povečanju
globine dihanja in povečanju pljučne kapacitete (Ulaga, 1980).
Ob vsem tem Ulaga (1996) opozarja na dejstvo, da je kajenje dejavnik, ki v vseh pogledih
deluje proti zdravju. V tobačnem dimu je strupen plin ogljikov monoksid, ki iz pljuč izpodriva
kisik. Tako kadilec dobi z vsakim vdihom približno 10 do 15 % manj kisika, njegova
vzdržljivost pa je precej slabša. Profesor Prokop (v Ulaga, 1996, str. 73) je o kadilcih zapisal,
da so ''podobni dirkačem, ki dirkajo z zategnjeno ročno zavoro''.

2.3.3 Vpliv gibanja na mišice, okostje in sklepe
''Telesni napor pomeni hrano za okončine in mišice.'' (Hipokrat)
Gibalna dejavnost učinkuje na vse organe oz. na človeka na splošno, prav posebno pa poleg
dihal in ožilja tudi na gibalni aparat – skeletne mišice, okostje in sklepe. Ulaga (1980) navaja
6 sprememb, ki se zgodijo v mišičju človeka, ki se načrtno ukvarja s športno rekreacijo:
o mišice se odebelijo, postanejo bolj kvalitetne, sposobnejše,
o mišice začetnikov po prvih mesecih treniranja izgubijo odvečno tolščo,
o trenirane mišice bolj pametno, gospodarno izkoriščajo kisik,
o poveča se živčno-mišična občutljivost, kar pomeni, da mišice hitreje in pravilneje
reagirajo na vzburjenje,
o izboljšata se mišični tonus in
o kemična sestava mišic (poveča se količina glikogena, kreatina in drugih spojin).
Da bi kar najbolj mnogostransko okrepili mišice, moramo delati različne vaje za moč.
Pomembna je raznovrstna vadba, vključimo tudi vaje z orodjem. Obremenitev mišic mora biti
postopna. V manjši meri kot vaje za moč je pomembno redno izvajati tudi vaje za raztezanje
in sprostitev. Seveda bodo spremembe v mišicah postopno vplivale tudi na postavo in težo
človeka (Ulaga, 1980).
Telesna dejavnost vpliva tudi na rast in trdnost kosti. Sploh so gibalne aktivnosti pomembne v
letih telesnega razvoja, torej v otroštvu, ko so kosti še razmeroma mehke in prilagodljive.
Povečujejo namreč trdnost kosti, formirajo pravilno držo telesa in preprečujejo nastanek
deformacij različnih oblik. Z leti, ko nastopi proces kostenenja, pa lahko z vajami vplivamo le
še na sklepe: jih utrjujemo, povečujemo gibljivost in pospešujemo prehrano sklepnega
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hrustanca. S primerno vadbo se tako okrepijo sklepne vezi, mišice postanejo močnejše,
mišični tonus se poveča, kar dobro vpliva na trdnost sklepov. Tudi gibljivost sklepov je
odvisna od telesnih vaj, v tem primeru so potrebne predvsem ustrezne vaje za raztezanje. In
navsezadnje se tudi sklepna hrustančevina ohranja s telesno vadbo. Ta namreč pospešuje
prekrvavitev mišic, poleg tega pa tudi izločanje posebne sklepne tekočine, ki sklep maže in
hrani (Ulaga, 1980).
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ZDRAVSTVENE TEŽAVE
2.4.1 Nekatera pogostejša obolenja in zdravstvene težave

ALERGIJA je skupina bolezni, ki nastanejo zaradi pretiranih reakcij imunskega sistema na
različne snovi, ki večini ljudi ne povzročajo težav, npr. delovanje kemikalij na kožo,
vdihavanje delcev prahu, vdihavanje peloda, določena hrana ... Alergična reakcija nastane
šele pri drugem stiku s to snovjo. Simptomi so lahko naslednji: srbeče otekline, izpuščaji,
kihanje, vnetje oči idr. Redka, a resna in smrtno nevarna, alergična reakcija je anafilaktični
šok. Pojavi se pri ljudeh, ki so skrajno občutljivi na določeno snov – najpogosteje nastane po
piku žuželke ali injekciji zdravila. Pri tem se žile razširijo, krvni tlak se nenadoma zniža,
zožijo se dihalne poti, jezik in grlo otečeta (Smith, 1998).
ANGINA PEKTORIS je bolečina v prsih zaradi pomanjkanja kisika, ki s krvjo prihaja v srce.
Navadno je povezana je s koronarno srčno boleznijo, pri kateri so zaradi maščobnih oblog na
stenah arterij le-te zožene, kar povzroči nezadostno preskrbo srca s krvjo. Angina pektoris je
zelo pogosta bolezen, ki pa se je ne da pozdraviti – z zdravili lahko samo odpravljamo njene
simptome. Za preprečitev koronarne srčne bolezni, ki je najpogosteje vzrok angine pektoris,
se priporočajo redne aerobne telesne vaje, saj te krepijo srčno mišico in izboljšujejo njeno
zmogljivost, poleg tega pa tudi zaščitijo telo pred razvojem ateroskleroze (Smith, 1998).
ARTRITIS je vnetje sklepov, za kar so značilne bolečine, oteklina in okorelost. Najpogostejša
oblika je osteoartritis, ki se razvije v srednjih letih in navadno nastane zaradi naravne obrabe
sklepa. Najresnejša vrsta vnetnega obolenja sklepov pa je revmatoidni artritis. Simptomi se
pojavijo že pri mlajših osebah, pogosteje pri ženskah. Gre za avtoimunsko bolezen, pri kateri
imunski sistem deluje proti lastnemu telesu – okvarja sklepe in mehka tkiva okoli sklepov,
zaradi česar ti postanejo izredno boleči, otrdeli in deformirani (Smith, 1998).
BOLEČINE V HRBTENICI so eden glavnih vzrokov za izgubljene delovne dni povsod po
svetu. K njim so najpogosteje nagnjene osebe, ki pri delu nosijo oz. dvigajo težka bremena,
dlje časa presedijo v istem položaju ali pa so sključeni v nenaravni drži. Za bolečine v
hrbtenici so bolj dovzetni ljudje s preveliko telesno težo. Bolečine lahko povzroči nategnjena
vez, natrgana mišica, poškodba sklepa ipd. Pomagamo si lahko s počitkom na trdi žimnici ali
deski, z analgetiki ali toplimi oblogami. Če bolečina ne pojenja, mora oseba k zdravniku. Ta
lahko z nadaljnjimi preiskavami ugotovi, da je vzrok bolečin npr. osteoartritis, osteoporoza,
kompresijski zlom, obremenitveni zlom, kostni rak … Bolečine v hrbtenici so večkrat tudi
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posledica duševnih težav, kajti skozi hrbtenico poteka osrednji živčni sistem, ki uravnava
napetost mišičja. Mišice se zato ob žalosti, stresu, jezi ali skrbeh krčijo in pritiskajo na živce.
Najpogosteje se takšna bolečina pojavi v ramenih ali zatilju (Smith, 1998; Timm, 1998).
BRONHIALNA ASTMA je običajna oblika astme, za katero so značilni napadi težkega
dihanja, spremlja pa jih piskanje v prsih, suh kašelj, pospešen srčni utrip. Povzročajo jo lahko
zunanji dejavniki (ekstrinzična bronhialna astma), to so različni alergeni (npr. pelod, hišni
prah, pršice, živalske dlake), druga oblika pa je intrinzična bronhialna astma, pri kateri
zunanjih dejavnikov ni mogoče ugotoviti. Druga se navadno razvije po okužbi dihal.
Pomemben dejavnik za astmo je dednost (Smith, 1998).
ČIR NA ŽELODCU/DVANAJSTNIKU je eden pogostejših vzrokov za bolečine v zgornjem
delu trebuha. Navadno se pojavijo uro ali dve po jedi, trajajo pa lahko nekaj dni. Če bolečina
postane stalna in zelo močna, je to znak, da je razjeda (čir) morda razžrla steno organa. Čir
povzroča okužba z bakterijo Helicobacter pylori (pogostejša v nerazvitih državah, pri ljudeh z
nižjim življenjskim standardom), nekatera agresivna zdravila, predvsem tista, ki se
uporabljajo za lajšanje bolečin v sklepih, pa tudi koncentriran alkohol, kava in močne začimbe
(Kojić, 2009).
DIABETES ali sladkorna bolezen je bolezen, za katero je značilno nezadostno izločanje
hormona inzulina iz trebušne slinavke. Ob pomanjkanju inzulina se nivo glukoze v krvi
močno zviša, kar povzroča izločanje velikih količin urina in zelo veliko žejo. Ker sladkor ne
prihaja v mišice, je bolnik pogosto utrujen. Hujša oblika diabetesa je tip 1 oz. od inzulina
odvisna sladkorna bolezen, ki se pojavi pri mlajših od 35 let – proizvodnja inzulina se pri njih
neha, saj obrambni sistem pomotoma uniči celice, kjer inzulin nastaja, bolnik brez rednih
injekcij le-tega lahko umre. Tip 2 imenujemo tudi od inzulina neodvisna sladkorna bolezen,
navadno se razvije pri ljudeh po 40. letu starosti. Bolezen lahko kontroliramo z ukrepi pri
prehrani, s hujšanjem in z zdravili. Lahko jo tudi preprečimo, če vztrajno pazimo na svojo
telesno težo in se ukvarjamo s športom (Smith, 1998; Timm, 1998).
GLAVOBOL je ena najpogostejših vrst bolečine, redko pa je simptom resne osnovne bolezni.
Ne prihaja iz možganov, ampak iz open, ki ovirajo možgane, iz lasišča in njegovih krvnih žil
in mišic. Številni glavoboli so le odgovor telesa na kakšen neugoden dražljaj, npr. na lakoto
ali spremembo vremena, dolga potovanja, prevelike količine alkohola, dolge ure dela na
računalniku, slabo držo, hrupno ali neprezračeno delovno okolje, razburjenje. Pogost je
'glavobol za konec tedna,' ki nastane, ko popusti poklicna napetost minulih dni. Posebno
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boleča in vztrajna oblika glavobola je migrena. Pogostejša je pri ženskah. Izzovejo jo lahko
duševni dejavniki, kot je velika količina stresa. Ta človeka začasno povsem onesposobi, poleg
tega pa se lahko pojavijo tudi motnje vida ali želodčne težave (Smith, 1998; Timm, 1998).
HIPERTENZIJA je nenormalno visok krvni tlak. Njegovo zvišanje je sicer normalen odgovor
na stres in telesno aktivnost. Oseba s hipertenzijo pa ima visok krvni tlak tudi v mirovanju. Ta
bolezen povečuje nevarnost možganske kapi in razvoja bolezni srca. Je zelo pogosta, ima jo
med 10 in 20 % odraslih Slovencev, pogostejša je pri moških, navadno se razvije v srednjih
letih ali kasneje. Huda hipertenzija včasih povzroča glavobole, kratko sapo, vrtoglavost in
motnje vida, blažja oblika pa ne povzroča simptomov in ostane skrita, dokler je pri rutinskem
pregledu ne odkrije zdravnik. Najboljši način za preprečitev hipertenzije je redno ukvarjanje s
športom, manj soljena hrana, omejena raba alkohola in nikotina in izogibanje stresu (Smith,
1998; Timm, 1998).
HRIPAVOST pogosto nastane zaradi čezmerne uporabe glasu, npr. pri učiteljih, pevcih,
igralcih, telefonistih idr. Oseba ima raskav, hripav ali škripajoč glas, ki ga povzroča moteno
delovanje glasilk v grlu. Napadi hripavosti se navadno umirijo sami, če govorne organe
ustrezno odpočijemo, v nasprotnem primeru lahko pride do trajne okvare. Najpogostejši vzrok
za hripavost so virusna vnetja grla, sledijo razne alergije, slabši sluh, zaradi katerega
govorimo glasneje, hormonske motnje, na glasu pa se odraža tudi psihično stanje človeka –
stres povzroča napenjanje glasilk. Za prožnost in elastičnost glasilk lahko poskrbimo tako, da
jih ne preobremenjujemo in zlorabljamo, pomembno pa je tudi, da dovolj pijemo, a ne
gazirane pijače (Smith, 1998; Hočevar Boltežar, 2000).
IZGUBA SLUHA je lahko popolna ali delna. Popolna gluhota je redka, navadno je prirojena.
Vzroki za delno gluhoto ali naglušnost so različni – ušesno maslo, vnetja srednjega ušesa,
poškodbe ušesnega bobniča ali srednjega ušesa, lahko je vzrok tudi pregosta kri, kar se zgodi
pri osebah s povišanim holesterolom ali pri sladkornih bolnikih. Pogosto naglušnost povzroči
tudi stres, saj se zaradi obremenitve izloča več adrenalina, ta oži krvne žile, kar pomeni, da
uho ni zadostno preskrbljeno s kisikom (Smith, 1998; Timm, 1998).
JETRNA CIROZA je bolezen, ki jo povzroči okvara jetrnega tkiva, pri tem pa se slabša
funkcija organa. Najpogostejši vzrok za to bolezen v razvitih državah je velika poraba
alkohola, povzroči jo lahko tudi hepatitis (vnetje jeter). Posebnih simptomov ni, včasih se
pojavi blaga zlatenica, edemi, duševna zmedenost in bruhanje krvi – največkrat cirozo jeter
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zato odkrije šele zdravnik pri rutinskem pregledu ali krvni preiskavi, odpravljeni zaradi drugih
razlogov (Smith, 1998).
KRONIČNA OBSTRUKTIVNA PLJUČNA BOLEZEN je kombinacija kroničnega
bronhitisa in emfizema. Trajno je moteno pretakanje zraka v pljuča in iz njih, značilna je
kratka sapa, kroničen kašelj in povečano nastajanje sluzi in izpljunkov. Nekateri bolniki
ohranjajo ustrezno količino kisika v krvi tako, da dihajo hitreje, drugi pa so zaradi
pomanjkanja kisika videti modrikasti (koža in ustnice). Napredujoča bolezen začne
obremenjevati tudi srce. Najpogostejši vzrok za kronično obstruktivno pljučno bolezen je
kajenje, sledi izpostavljenost prahu in kemikalijam, onesnažen zrak ter dim, ki nastaja pri
gorenju lesa (Smith, 1998; http://www.klinika-golnik.si/dejavnost-bolnisnice/opis-bolezni-inpreiskav/kronicna-obstruktivna-pljucna-bolezen.php, 5. 2. 2013).
MIOKARDNI INFARKT ali srčna kap je nenadno odmrtje dela srčne mišice. Značilna je
stalna, huda bolečina v prsnem košu. V Sloveniji vsako leto prizadene približno 2.000 ljudi in
je najpogostejši posamezni vzrok smrti v razvitih deželah. Pogosteje doleti moške in kadilce,
dejavniki tveganja so še višja starost, nezdrava prehrana, debelost, hipertenzija in sladkorna
bolezen. V blažjih primerih infarkt mine neopazno, pravimo, da je nem. Sicer pa so značilni
simptomi nenadna huda bolečina, oteženo dihanje, hladna in potna koža, osebo sili na
bruhanje ali celo izgubi zavest. Škoda na srčni mišici je lahko tolikšna, da takoj povzroči
srčno popuščanje, pogosta posledica je tudi aritmija (nenormalni srčni ritmi). Kdor je preživel
infarkt, je v večji nevarnosti, da bo v naslednjih letih doživel še enega (Smith, 1998).
MOŽGANSKA KAP se pojavi 'kot strela z jasnega,' vzrok zanjo so zamašene žile ali
krvavitve, zaradi česar določena območja možganov ne dobijo več kisika in odmrejo.
Nevarnost možganske kape stopnjujejo povišan krvni tlak, ateroskleroza, okvare srčnih
zaklopk, svež miokardni infarkt, sladkorna bolezen, kajenje ... Kap lahko povzroči motnje
govora in okvari telesno zaznavanje, gibanje. Okvara motoričnih središč v desni polovici
možganov povzroči šibkost ali ohromelost po levi strani telesa in obratno. Približno polovica
bolnikov po prvi kapi skoraj povsem okreva (Smith, 1998; Timm, 1998).
MULTIPLA SKLEROZA je bolezen osrednjega živčevja, pri kateri na različnih mestih
propada mielin. Posledice so omrtvelost in mravljinčavost, paraliza ali celo inkontinenca.
Bolezen se dramatično spreminja, tudi izboljšuje. Kadar so prizadeta živčna vlakna
možganskega debla, nastane neusklajenost, človek izgubi ravnotežje in vidi dvojno. Včasih je
pri bolnikih prizadet tudi vidni živec, pogosteje pa je prizadeta človekova hoja, ima občutek
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slabotnosti in eno nogo vleče za seboj. Navadno se multipla skleroza začne v odrasli dobi,
bolj pogosta je pri ženskah.
PREHLAD je virusna okužba, ki se kaže z zamašenim nosom, izcedkom iz nosu, včasih tudi
bolečim žrelom, glavobolom in splošnim slabim počutjem. Pozimi smo podvrženi velikim
temperaturnim spremembam in več časa preživimo v obljudenih prostorih, kar obremenjuje
naš obrambni sistem, zato smo takrat bolj dovzetni za viruse in bakterije. Večina prehladov se
pozdravi v enem tednu, zdravniški posvet je zato nujen le, če se to ne zgodi oz. če se je
bolezen razširila še drugam ali pa je prehlad povzročil poslabšanje kronične pljučne bolezni
ali bolezni ušes (Smith, 1998; Timm, 1998).
PSIHIČNA OBOLENJA:
o ANKSIOZNOST je neprijetno čustveno stanje, ki se razteza od blažjega neugodja do
hudega strahu. Človek čuti pretečo usodo, čeprav ni videti nobene očitne nevarnosti
zanjo – ima nenehen občutek, da se bo zgodilo nekaj hudega. Določena stopnja
anksioznosti je normalen pojav, simptom pa postane, ko začne zavirati mišljenje in
moti vsakodnevno dejavnost. Telesni simptomi tega psihičnega obolenja so močnejše
bitje srca, zbadajoče bolečine v prsih, potreba po pospešenem dihanju, mišična
napetost, bolečine v križu, nezmožnost sprostitve, nemir, tresenje rok (Smith, 1998).
o DEPRESIJA je najpogostejša duševna bolezen, za njo zboli 10 do 15 % ljudi. Je vzrok
za več kot ¾ samomorov. Za depresijo je značilna žalost brez vzroka, izguba
zanimanja za življenje, pesimizem. Pri tem sta prizadeta tudi človekovo vedenje in
telesno stanje. Simptomi bolnikov s hujšo depresijo so izguba teka, težave s spanjem,
občutek utrujenosti, izguba koncentracije, v hudih primerih občutek krivde,
ničvrednosti, halucinacije in misli na smrt (Smith, 1998).
o SHIZOFRENIJA je najpogostejša psihoza – bolnik ima motnje mišljenja, čustvovanja
in vedenja. Je dolgotrajna bolezen, skoraj vedno povzroči kronično bolehnost in
osebnostne spremembe. Določeno vlogo pri nastanku shizofrenije ima dednost, saj je
pri sorodnikih v prvem kolenu verjetnost bolezni kar 10 %. Pomembni simptomi
shizofrenije so blodnje in halucinacije (bolnik komentira svoje vedenje, omenja pa se
kot 'on' ali 'ona', torej v 3. osebi) – tovrstne slušne halucinacije se pojavljajo le pri
shizofreniji. Druge značilnosti so še zmeden in nepovezan govor ter nezmožnost
abstraktnega mišljenja (Smith, 1998).
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SRČNO POPUŠČANJE je nesposobnost srca, da bi črpalo potrebne količine krvi v telo. Po
navadi je desno- ali levostransko. Simptom srčnega popuščanja je utrujenost. Če se človek
spopada z levostranskim popuščanjem, bo imel večje težave z dihanjem, medtem ko je za
desnostransko popuščanje značilno otekanje gležnjev, povečanje jeter in slaba prebava.
Vzroki za srčno popuščanje so različni: zvišan krvni tlak, nepravilno delovanje ščitnice,
okvara srčne zaklopke, prirojena srčna napaka, lahko tudi koronarna srčna bolezen ali pa
miokardni infarkt (Smith, 1998).
TEŽAVE S PREBAVO se neugodno občutijo v zgornjem predelu trebuha. To je izraz za
simptome, kot so zgaga, trebušne bolečine, navzeja ali flatulenca (čezmerni vetrovi v želodcu
ali črevesu). Človek, ki ima težave, naj se izogiba hrani, ki izzove takšne simptome. Hranjenje
mora biti redno (4-krat na dan) in brez naglice (Smith, 1998).
TEŽAVE Z VIDOM delimo na kratkovidnost in daljnovidnost. Slednja najprej povzroča
težave pri gledanju bližnjih predmetov, nato pa prizadene tudi vid na daljavo. Prisotna je od
rojstva, a se simptomi navadno pokažejo šele pozneje. Osebe uporabljajo očala ali kontaktne
leče, ki ojačajo moč izostritve. Kratkovidnost pa je težava, pri kateri človek razločno vidi
bližnje predmete, oddaljeni pa so zabrisani. Pogosto je dedna, navadno se pojavi v puberteti.
Osebe uporabljajo konkavna očala ali kontaktne leče, ki izostrijo vid na daljavo.
Kratkovidnost se z novimi laserskimi postopki lahko tudi operira, daljnovidnost pa ne (Smith,
1998; Timm, 1998).
VNETJE SEČIL pogosto povzročajo spolno prenesene bolezni, mikroorganizmi ali pa kri, ki
lahko zanese okužbo v ledvice, kamni, tumor v mehurju ali prirojena hiba sečil (dvojna
ledvica na eni strani), in slabše praznjenje mehurja zaradi spine hrbteničnih poškodb. Okužbe
sečil delimo na vnetje sečnice, vnetje mehurja in vnetje ledvic. Preprečujemo jih z dobro
osebno higieno, pitjem zadosti tekočine in rednim praznjenjem mehurja (Smith, 1998).

2.4.2 Poklicne bolezni
Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Ur. list RS 85/2003) definira poklicno bolezen kot
''bolezen, povzročeno z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev
na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi
katere je oboleli zavarovan in je navedena v seznamu poklicnih bolezni''.
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Poklicne bolezni na podlagi pravilnika delimo v tri velike skupine:
o poklicne bolezni, povzročene z nevarnimi kemičnimi snovmi, fizikalnimi in
biološkimi dejavniki – med slednje uvrščamo npr. okvare sluha zaradi hrupa, razne
nalezljive bolezni, vibracijsko bolezen …
o poklicne bolezni po prizadetih organskih skupinah (bolezni kože, dihal, gibal …) in
o poklicne bolezni, ki jih povzročajo rakotvorne snovi, pripravki in energije.
V Sloveniji je letno odkritih manj kot 50 primerov poklicnih bolezni. Največ je bolezni
kostno-mišičnega sistema, in sicer 35 %, s po 14 % sledijo kožne bolezni in bolezni dihal. 13
% je poklicne naglušnosti, 8 % nevroloških bolezni, 5 % rakavih obolenj (http://www.ciliza
delo.si/default-20400.html, 1. 2. 2013).
Poleg poklicnih bolezni poznamo v Sloveniji tudi t.i. 'z delom povezane bolezni'. Definiramo
jih kot bolezni, katerih vir je obremenitev na delovnem mestu. Pri tem so vključeni
povzročitelji bolezni, ki jih ni na seznamu poklicnih bolezni (http://www.cilizadelo.si/default20300.html, 1. 2. 2013).
Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije je povprečna odsotnost z dela
v Sloveniji okrog 5 %, kar pomeni približno 18 izgubljenih dni na posameznega delavca.
Ločeno po spolu lahko rečemo, da je bolniški stalež pogostejši oz. višji pri ženskah. Razlika
nastaja zaradi nosečnosti ter bolezni gibal, duševnih in vedenjskih motenj, bolezni dihal in
neoplazem, zaradi katerih so ženske več odsotne z dela kot moški. Adamičeva idr. (1999) so
primerjali tudi povprečni odstotek odsotnosti z dela v posameznih regijah Slovenije – najvišji
odstotek beležijo v Celju, najmanjši pa v Kranju in Novi Gorici. Omembe vreden je tudi
podatek o poškodbah pri delu – delež poškodb pri delu je višji pri moških, mladi delavci do
20. leta starosti pa se poškodujejo kar dvainpolkrat pogosteje kot njihovi starejši sodelavci
(Markota, 2001).

2.4.3 Statistični

podatki

obolenj

ljudi,

zaposlenih

v

izobraževanju – izsledki drugih raziskav
V primerjavi s podatki o povprečni odsotnosti z dela v slovenskem merilu lahko na podlagi
raziskav, ki so jih opravile Mejačeva (2012), Boštjanova (2012), Čosićeva (2011), Kocjanova
(2012) in Ribnikarjeva (2012), trdimo, da je odsotnost pri učiteljih v povprečju nižja. Učitelji
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so v povprečju z delovnega mesta odsotni 4,67 dni na leto, nekoliko bolj odstopata Zasavska
in jugovzhodna regija, kjer je odsotnost 7,67 dni na leto.
Učitelji obiščejo zdravnika takrat, ko si sami ne morejo več pomagati ali pa ko potrebujejo
napotnico. Največ obiskov beležijo v zimskih mesecih, torej med novembrom in februarjem.
To lahko povežemo z dejstvom, da je zima obdobje pogostejših prehladov in virusnih obolenj.
Tudi največji delež odsotnosti z dela je v januarju, medtem ko se ta močno zniža ob vstopu v
tople mesece, kot sta april in maj. Takrat se začnejo ljudje manj zadrževati v zaprtih prostorih,
saj je vreme bolj prijetno in primerno za preživljanje časa v naravi, to pa pozitivno vpliva na
zdravje človeka. Več kot polovica (v Zasavju in jugovzhodni Sloveniji celo 60 %) anketiranih
učiteljev v vseh navedenih raziskavah ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot dobro, obenem pa
tudi meni, da za svoje zdravje dobro skrbijo (z zadostno količino gibalne aktivnosti in
primerno prehrano). Zadostno skrb za lastno zdravje pri slovenskih učiteljih kaže tudi
povprečni indeks telesne mase, ki se giblje med 23 in 24, kar predstavlja normalno hranjenost.
(Boštjan, 2012; Čosić, 2011; Kocjan, 2012; Petan, 2012; Ribnikar, 2012).
Kot dobro skrb za lastno zdravje lahko izpostavimo tudi nekajenje, pri čemer so raziskave
pokazale zelo pozitivne rezultate. Vsaj ¾ učiteljev ne kadi in ni nikoli kadilo. Še vedno jih v
večjem delu države kadi približno 15 %, odstopa pa osrednja Slovenija z le 6 % učiteljev, ki
se še vedno vdajajo tej nezdravi razvadi (Kocjan, 2012). Največjo ozaveščenost na področju
pasivnega kajenja je zaznati na Koroškem, kjer kar v 92,3 % stanovanj ne kadijo (Boštjan,
2012).
Med najpogostejše bolezni, ki so bile pri anketirancih potrjene s strani zdravnika ali
specialista, so se nesporno uvrstile različne alergije ter bolezni in okvare hrbtenice, tretja
najpogostejša bolezen pa je hipertenzija oz. povišan krvni tlak. Učitelji na splošno
najpogosteje tarnajo tudi nad različnimi težavami, kot so pogosti prehladi (kot že omenjeno
najpogosteje v zimskem času), hripavostjo, izčrpanostjo, utrujenostjo in glavoboli. Vse to
kaže, kako zahteven, stresen in naporen je učiteljski poklic (Boštjan, 2012; Čosić, 2011;
Kocjan, 2012; Petan, 2012; Ribnikar, 2012).
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OPREDELITEV PROBLEMA

V svoji raziskavi želim ugotoviti, kakšen je zdravstveni status razrednih učiteljev in športnih
pedagogov Goriške regije. Zdravje je za kvalitetno življenje zelo pomembno, učitelji pa so pri
tem večkrat v zanimivem nasprotju, kajti njihova naloga je otroke navdušiti za ukvarjanje s
športnimi aktivnostmi, sami pa si pogosto za tovrstne dejavnosti ne vzamejo časa. Narava
učiteljevega dela lahko pusti na telesu določene nepopravljive posledice, zato je pomembno,
da se učitelji zavedajo, da morajo biti v prostem času fizično aktivni, saj bodo s tem omilili
posledice, ki bi jih na njihovem zdravju lahko pustilo hrupno delovno okolje, preglasno
govorjenje, izpostavljenost virusnim okužbam v hladnejšem delu leta in telesna drža. Po
napornem dnevu se mora človek sprostiti in si tako nabrati moči za naslednji delovni dan. V
diplomskem delu bom ugotavljala, koliko se anketirani učitelji ukvarjajo s športom in v kako
zdravem okolju živijo – ali so kadilci ali pasivni kadilci ali nič od naštetega. Zanimalo me bo,
katerim boleznim so najbolj podvrženi, koliko dni so bili povprečno odsotni z dela v zadnjem
letu dni ter kdaj, zakaj in katere zdravnike najpogosteje obiskujejo.
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3.0 CILJI RAZISKAVE
Skladno s predmetom in problemom sem postavila naslednje cilje raziskave:
-

ugotoviti, koliko ur na teden so učitelji Goriške regije v prostem času telesno aktivni;

-

ugotoviti, katerega zdravnika najpogosteje obiskujejo in v katerih mesecih so obiski
najpogostejši;

-

seznaniti se z vzrokom za obisk zdravnika;

-

ugotoviti, koliko dni so bili učitelji Goriške regije povprečno odsotni z dela v zadnjem
letu dni in v katerem delu leta je bila odsotnost z dela največja;

-

seznaniti se z mnenjem učiteljev o lastnem zdravstvenem stanju in skrbi zanj;

-

ugotoviti, kako pogosto se anketirani učitelji počutijo napete, pod stresom, pritiskom
in kako ta stanja obvladujejo;

-

ugotoviti, koliko učiteljev kadi aktivno ali pasivno v bivalnih prostorih;

-

ugotoviti, kakšen je povprečen indeks telesne mase anketiranih učiteljev in kako so
sami zadovoljni s svojo telesno težo;

-

ugotoviti, katere so najpogostejše bolezni in druge zdravstvene težave razrednih
učiteljev in športnih pedagogov Goriške regije;

-

seznaniti se z mnenjem razrednih učiteljev o vodenju športne vzgoje;

-

ugotoviti, v kolikšni meri so učitelji zadovoljni s svojim delovnim okoljem;

-

ugotoviti, ali učitelji med uro športne vzgoje govorijo glasneje kot sicer.
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4.0 HIPOTEZE
Glede na zgoraj postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze:
H1: Učitelji Goriške regije so v povprečju telesno aktivni več kot 3 ure na teden.
H2: Najpogosteje obiskujejo splošnega zdravnika, in sicer v zimskih mesecih.
H3: Učitelji najpogosteje obiščejo splošnega zdravnika takrat, ko si sami ne morejo več
pomagati in ko potrebujejo napotnico.
H4: Povprečno so učitelji v Goriški regiji z dela odsotni manj kot 4 dni na leto. Največjo
odsotnost beležimo v zimskih mesecih.
H5: Vsaj polovica učiteljev svoje zdravstveno stanje ocenjuje vsaj kot dobro in meni, da kar
dobro (ali zelo dobro) skrbijo za svoje zdravje.
H6: Več kot polovica anketiranih učiteljev vsaj občasno občuti stres.
H7: Manj kot tretjina anketiranih učiteljev je aktivnih kadilcev.
H8: Več kot polovica anketiranih učiteljev je zadovoljnih s svojo telesno težo.
H9: Najpogostejša bolezen med učitelji je alergija.
H10: Vsaj en anketiran učitelj ima kronično okvaro glasilk.
H11: Učitelje najbolj pogosto prizadenejo naslednje zdravstvene težave: hripavost, utrujenost,
prehlad in glavobol.
H12: Več kot polovica učiteljev vsaj občasno čuti bolečine v vratnem predelu hrbtenice.
H13: Učitelji radi poučujejo športno vzgojo, a se vsaj polovici anketirancev zdi ta pouk
včasih (ali bolj pogosto) naporen.
H14: Vsi anketirani učitelji vsaj med nekaterimi urami športne vzgoje govorijo glasneje.
H15: Več kot 70 % učiteljev vsaj občasno moti hrup v prostoru, kjer izvajajo športno vzgojo.
H16: S pogoji za delo so učitelji najbolj zadovoljni v kabinetu, kjer se pripravljajo na pouk.
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5.0 METODE DELA
5.1

VZOREC MERJENCEV

V raziskavi je sodelovalo 53 učiteljev razrednega pouka in športnih pedagogov zaposlenih na
osnovnih šolah v Goriški regiji. V regiji deluje 28 šol, na mojo prošnjo o sodelovanju pri
anketiranju se jih je odzvalo 18, in sicer:
OŠ Bovec

OŠ Cerkno

OŠ Col

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

OŠ Dobravlje

OŠ Dobrovo

OŠ Dornberk

OŠ Draga Bajca Vipava

OŠ Dušana Muniha Most na Soči

OŠ Franceta Bevka Tolmin

OŠ Idrija

OŠ Kanal

OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

OŠ Miren

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

OŠ Simona Kosa Podbrdo

OŠ Solkan

OŠ Šturje Ajdovščina

Največ sodelujočih učiteljev je bilo z OŠ Tolmin, in sicer 8, kar predstavlja 15,1 %
anketiranih učiteljev. Sledi OŠ Col s 6 sodelujočimi učitelji, to je 11,3 %. Izmed 53 učiteljev
trije niso napisali, na kateri osnovni šoli so zaposleni.

Graf 5.1.1: Spol

15,1 %

moški
ženski
84,9 %
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Na prošnjo po anketiranju se je odzvalo večje število žensk kot moških; slednjih je bilo 8, to
predstavlja približno 15 % vseh sodelujočih. Rezultat je pričakovan, saj vemo, da je učiteljski
poklic še vedno zelo feminiziran.
Kot navaja Jeraj (2008), je bilo leta 2003 v slovenskih osnovnih šolah le 3 % moških
razrednih učiteljev, do danes pa se je ta številka še zmanjšala, tako da moška populacija
predstavlja le dobra 2 %. Sicer je takšna spolna struktura podobna tudi v drugih evropskih
državah. Slovenijo sicer lahko uvrstimo med države z najnižjim deležem moških učiteljev,
primerjamo jo lahko z Litvo, kjer se ta delež prav tako giblje okrog 2 %, medtem ko je na
Danskem, Nizozemskem in Finskem zastopanost moških med učitelji razrednega pouka
precej večja, in sicer 25 % in več, v Luksemburgu celo okrog 40 %.

Graf 5.1.2: Porazdelitev anketirancev glede na letnik rojstva
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Najstarejši anketiranec je bil rojen leta 1953, najmlajši je letnik 1985. Starost anketirancev se
torej giblje med 28 in 60 let. Najbolj zastopana skupina anketiranih je bila tista z letnico
rojstva med 1970 in 1973, torej so stari med 40 in 43 let; teh je bilo 14 oz. več kot četrtina.
Največje število anketirancev, in sicer 6, je bilo rojenih leta 1972. Povprečna starost vseh
sodelujočih je približno 42 let.
V povezavi s starostjo učiteljev lahko govorimo tudi o njihovi delovni dobi. Povprečna
delovna doba anketiranih učiteljev je 16 let, najnižja je 1 leto, najvišja pa 37 let.
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Graf 5.1.3: Kombinacija zaposlitve
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Največ anketiranih učiteljev je pričakovano razrednih učiteljev, ki poučujejo v razredu. Le
učitelj razrednega pouka ima namreč znanje za poučevanje vseh predmetov od 1. do 5.
razreda, vključno s športno vzgojo, medtem ko je za delo v podaljšanem bivanju nabor
kandidatov lahko precej širši in zajema vse od razrednih učiteljev, športnih pedagogov,
pedagogov pa do socialnih delavcev idr.
Izmed 53 učiteljev, ki so izpolnili vprašalnik, jih na delovnem mestu razrednega učitelja v
razredu dela 35. Sledijo športni pedagogi z osmimi predstavniki, šest je razrednih učiteljev, ki
delajo v podaljšanem bivanju, odzval pa se je tudi en športni pedagog, ki dela v podaljšanem
bivanju. Tri osebe niso napisale, kakšno izobrazbo imajo in na katerem delovnem mestu so
zaposlene.
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Graf 5.1.4: Družbeni status
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Iz grafa 5.1.4 je razvidno, da se je več kot ¾ anketiranih učiteljev umestilo v srednji družbeni
status, in sicer 42 oseb. 10 učiteljev se je odločilo, da se po ekonomskih dobrinah, družbeni
moči in ugledu uvrščajo v višji srednji razred, 2 pa celo v zgornji razred. Vsi anketirani
učitelji so se opredelili o svojem položaju na družbeni lestvici, nihče pa ne meni, da spada v
delavski ali čisto spodnji razred.

5.2

VZOREC SPREMENLJIVK

Raziskavo sem izvedla s pomočjo anonimnega vprašalnika, ki je povzet po vprašalniku ''Z
zdravjem povezan življenjski slog'' in so ga pripravili pri CINDI Slovenija, za potrebe
diplomskega dela pa ga je priredila dr. Vesna Štemberger. Vprašalnik je v prilogi.
Vprašalnik je razdeljen na 3 dele, ki skupaj zajemajo 24 vprašanj. Vprašanja so večinoma
zaprtega tipa, nekaj pa jih je pol odprtega oz. odprtega tipa.
Vprašanja v prvem delu so splošnega značaja, z njimi želimo bolje spoznati anketirance –
njihov spol, letnico rojstva, število let delovne dobe, ime šole, na kateri so zaposleni,
izobrazbo in delovno mesto, družbeni status, kateremu po njihovem mnenju pripadajo, ter
podatke o njihovi telesni aktivnosti. V drugem delu se vprašanja nanašajo na zdravje ter
morebitne okvare, ki jih imajo anketirani učitelji, njihovo skrb za zdravje, počutje, telesno
višino in težo ter njihov odnos do slednje. V tretjem sklopu vprašanj pa učitelji odgovarjajo na
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vprašanja, povezana z njihovim odnosom do poučevanja športne vzgoje in zadovoljstvom z
delovnim okoljem.

5.3

ORGANIZACIJA MERITEV

Podatke za empirični del diplomskega dela sem začela zbirati v spomladanskih mesecih
šolskega leta 2011/2012, in sicer od februarja do aprila 2012. Ker nisem dobila zadostno
število vrnjenih vprašalnikov, sem jih zbirala tudi v jesenskih mesecih, v začetku šolskega leta
2012/2013, in sicer od septembra do novembra 2012.
Po predhodnem telefonskem dogovoru z ravnatelji goriških osnovnih šol sem vprašalnike
poslala po pošti ali po elektronski pošti. Vprašalnikom, poslanim po navadni pošti, sem
dodala kuverto z znamko in mojim naslovom. Dodana so bila tudi navodila za reševanje
vprašalnika.
Skupaj je bilo poslanih 160 vprašalnikov, vrnjenih in ustrezno izpolnjenih je bilo 53.

5.4

METODE OBDELAVE PODATKOV

Podatke z vrnjenih vprašalnikov sem vnesla v tabelo v programu Microsoft Excel. Nato smo
jih obdelali s statističnim programom SPSS 18.0 za Windows. Dobila sem osnovne statistične
podatke: frekvenčno in odstotkovno porazdelitev podatkov, aritmetično sredino ter najnižje in
najvišje vrednosti. Odgovore učiteljev na nekatera vprašanja polodprtega tipa sem vnesla v
program Microsoft Word in si z njimi pomagala pri razlagi rezultatov. Podatki so v
nadaljevanju prikazani v grafih.
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6.0 REZULTATI
V tem poglavju so predstavljeni rezultati vprašalnikov, in sicer s pomočjo grafov. Sledijo si v
enakem zaporedju kot vprašanja v vprašalniku, ki so ga reševali učitelji.

6.1

SPLOŠNI PODATKI
Graf 6.1.1: Športna dejavnost

9,6 %

športno dejavni
90,4 %

športno nedejavni

V prostem času je telesno aktivnih več kot 90 % vseh anketiranih učiteljev. To kaže na
dejstvo, da je vse več ljudi seznanjenih s pozitivnimi učinki gibanja na zdravje. Vprašanje pa
je, koliko ur na teden ljudje namenijo športni dejavnosti, kajti kot vemo, je po priporočilih
Svetovne zdravstvene organizacije nujnih vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti tedensko
za osnovno ohranjanje lastnega zdravja. Če želimo dodatne pozitivne učinke, moramo
količino vadbe podvojiti na 300 minut (tj. 5 ur), biti pa mora tudi intenzivnejša
(http://www.who.int/ dietphysicalactivity/ factsheet_ adults/en/index.html).
Dobljeni rezultati so presenetljivi in precej boljši od drugih raziskav, primerljivi pa so z
diplomskimi deli s podobno vsebino:
-

v Obalno-kraški regiji je telesno nedejavnih 13,8 % učiteljev (Lavrič, 2013),

-

v Koroški regiji je odstotek nižji, in sicer znaša le 8 % (Boštjan, 2012),

-

na Gorenjskem 7,2 % (Alič, 2012),

-

v osrednji Sloveniji pa samo 7 % (Kocjan, 2012).

- 45 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Nina Kobentar; diplomsko delo

Druge raziskave med prebivalstvom kažejo slabše stanje glede telesne aktivnosti v prostem
času. Petanova (2012), ki je opravljala raziskavo na območju celotne Slovenije, je odkrila
18,1 % učiteljev, ki niso telesno aktivni, kar je podoben rezultat kot v raziskavi ''Z zdravjem
povezan življenjski slog'' iz leta 2011 (Poličnik). V slednji so namreč odkrili vsaj 20 %
Slovencev, ki so nezadostno telesno aktivni. Tudi v raziskavi ''Gibalna/športna aktivnost za
zdravje,'' opravljeni v letih 2002/03, se je pokazal podoben rezultat glede telesno neaktivnih
odraslih prebivalcev Slovenije – ta je znašal 16 %.
Že omenjena raziskava ''Z zdravjem povezan življenjski slog'' je leta 2004 potekala na
nacionalni in tudi regijski ravni. Tako imamo na voljo tudi podatke za Goriško regijo, kjer so
med odraslimi prebivalci, starimi med 25 in 65 let našli kar 36 % ljudi, ki niso zadostno
telesno aktivni, med njimi 22 % tistih, ki za to nimajo opravičila v obliki bolezni ali
nezmožnosti za gibalno aktivnost (http://www.zzv-go.si/fileadmin/pdfdoc2008/40_rezultati.
pdf, 6. 3. 2013). V primerjavi s tem lahko rečem, da sem v svoji raziskavi dobila precej dober
rezultat glede neaktivnosti učiteljev Goriške regije, ki je skoraj 3-krat nižja od stanja
neaktivnosti odraslih prebivalcev na splošno v tej regiji.

V spodnjem grafu lahko vidimo, koliko ur na teden so učitelji športno dejavni in ali količina
aktivnosti ustreza priporočilom.
Graf 6.1.2: Število ur športne dejavnosti na teden
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Kot lahko razberemo iz grafa 6.1.2, je približno polovica učiteljev zmerno telesno aktivna le
toliko, da ohranja zdravstveno stanje (43,4 %), ali pa je celo neaktivna (9,6 %). Druga
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polovica pa se s športom ukvarja več kot le osnovne 3 ure na teden. Največ učiteljev, 14, je
športno aktivnih 2 uri na teden. Povprečno se anketirani učitelji Goriške regije s športno
dejavnostjo ukvarjajo 4,02 ure na teden. Podatek je kar razveseljiv, saj kaže na to, da so
učitelji večinoma dobro ozaveščeni o pomenu gibanja za zdravo življenje. Ker je učitelj
učencem najboljši zgled, bo s svojim zdravim življenjskim slogom za to lahko motiviral tudi
njih.

6.2

ZDRAVSTVENE TEŽAVE IN OKVARE

Obiski zdravnikov v zadnjem letu dni
Graf 6.2.1: Obisk zdravnikov v zadnjih 12-ih mesecih
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Graf 6.2.1 prikazuje, koliko odstotkov anketiranih učiteljev je v zadnjih 12-ih mesecih
obiskalo navedene zdravnike. Po pričakovanjih so najbolj pogosto obiskani splošni zdravniki,
le malo pa zaostajajo zobozdravniki, kajti več kot polovica učiteljev jih je obiskala v zadnjem
letu dni. Tudi ginekologi so kar dobro obiskani, upoštevati moramo, da je v raziskavi
sodelovalo tudi 8 moških, ki ginekologa zagotovo niso obiskali, torej ga je obiskalo 22 od 45
učiteljic.
37,6 % anketiranih učiteljev je obiskalo vsaj enega specialista, med njimi več kot 11 % dva.
Navedli so naslednje: ortoped (8 učiteljev), pulmolog (4), okulist (3), nevrolog (2),
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dermatolog (2), ginekolog - pregled prsi, otorinolaringolog, gastrolog, radiolog, oftalmolog,
alergolog, kirurg, internist in diabetolog.
Lahko rečem, da je obiskov zdravnikov kar precej, iz česar pa ne moremo sklepati o
zdravstvenem stanju anketirancev, kajti obiski so lahko tudi samo preventivne narave.
Po podatkih Petanove (2012) so razredni učitelji v Sloveniji v zadnjih 12-ih mesecih
največkrat obiskali zobozdravnika, in sicer v 72-ih odstotkih, s 67 % so sledili splošni
zdravniki, prav tako pa je več kot polovica žensk obiskala ginekologa. Podobne rezultate
navaja tudi Boštjanova (2012), ki je prav tako prišla do ugotovitve, da koroški učitelji večkrat
obiščejo zobozdravnika (76 %) kot splošnega zdravnika (62,5 %).
Raziskava ''Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije 2008
– Z zdravjem povezan vedenjski slog'' je pokazala, da je v zadnjem letu splošnega zdravnika
ali pa specialista vsaj enkrat obiskalo 78,6 %, zobozdravnika pa 63,5 % vseh vprašanih.
Najredkejši obisk splošnih zdravnikov in specialistov beležijo v osrednji Sloveniji, in sicer je
ta za 2 % nižji kot v zahodnem oz. vzhodnem delu države. Zanimivo pa je, da so
zobozdravniki najbolj obiskani v osrednji Sloveniji, vsaj enkrat na leto jih obišče 66,2 %
prebivalcev, najmanj pa v vzhodni (61,3 %) (Djomba, Fras, Hlastan Ribič, Maučec- Zakotnik
in Zaletel-Kragelj, 2010).
V primerjavi z omenjenimi raziskavami ugotavljam, da goriški učitelji na splošno zaradi
lastnih potreb (tj. ne zaradi otrok ali drugih družinskih članov) manjkrat poiščejo pomoč
zdravnika. Prav tako je nižji tudi odstotek v primerjavi z obiskom zdravnikov vseh odraslih
prebivalcev v zahodnem predelu Slovenije.
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Graf 6.2.2: Obisk zdravnikov – časovna porazdelitev
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Iz grafa 6.2.2 je razvidno, da so obiski splošnih zdravnikov najpogostejši v februarju,
septembru in januarju, najredkejši pa v poletnih mesecih, med junijem in avgustom, ko imajo
učenci, kot tudi učitelji, poletne počitnice. Pogostost obiskov začne naraščati že v oktobru in
novembru, vrhunec pa doseže februarja, ko je splošnega zdravnika obiskalo kar 22,6 %
vprašanih. Vzrok za najpogostejše obiske zdravnika v zimskih mesecih so prav gotovo
različna virusna obolenja oz. zimski prehladi, ki se hitro prenašajo med ljudmi, sploh pa v
hladnih mesecih, ko se večinoma zadržujemo v zaprtih ogrevanih prostorih. Iz tega razloga je
zelo pomembno, da učitelji v razredu skrbijo za redno higieno, zračijo prostore, poudarjajo
pomembnost gibanja na svežem zraku ter tako sebi kot tudi učencem poskušajo zagotoviti čim
več hrane, bogate z vitaminom C. Nihče od anketiranih učiteljev ni obiskal splošnega
zdravnika julija in aprila, kar morda kaže na to, da se začnejo ljudje v spomladanskih in
poletnih mesecih spet več gibati zunaj, na svežem zraku, kar pa pozitivno vpliva tudi na
človekov imunski sistem.
Obiski zobozdravnikov so bili najpogostejši v oktobru in februarju, in sicer je na pregled v
vsakem izmed naštetih mesecev odšlo 13,2 % vprašanih učiteljev. Dokaj visok obisk
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beležimo tudi v pomladnih mesecih, med marcem in majem, in sicer 9,4 %, kar pomeni 5
učiteljev v vsakem mesecu. Težko je razložiti, zakaj najpogostejši obisk beležimo v februarju,
je pa verjetno, da je prav tako povezano z zimskimi temperaturami, kajti zobje so lahko v tem
času še posebej občutljivi.
Ženske obiskujejo ginekologa dokaj enakomerno, preko celega leta, zanimivo pa je, da največ
obiskov beležimo v približno enakomernih razmakih, in sicer v mesecih junij, oktober, januar
in april. Tudi specialiste so učitelji obiskovali preko celotnega obdobja zadnjih 12-ih
mesecev.

Graf 6.2.3: Vzroki za obisk splošnega zdravnika
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Glede na to, da so med najbolj obiskanimi splošni zdravniki, smo učiteljem zastavili tudi
vprašanje, kdaj običajno obiščejo svojega splošnega zdravnika. Največ učiteljev, in sicer 34
oz. 64,2 % vprašanih, obišče splošnega zdravnika takrat, ko si sami ne morejo več pomagati.
Ta podatek kaže na dejstvo, da vse več ljudi poskuša vsaj določene lažje zdravstvene težave
odpraviti s pomočjo zdravil oz. pripravkov iz domače lekarne.
Najnižji odstotek je zato, razumljivo, dobil odgovor, da gredo k splošnemu zdravniku ob
prvih znakih bolezni. Le dobrih 15 % učiteljev je takšnih, ki pomoč pri zdravniku poiščejo
takoj, ko opazijo spremembo pri svojem zdravju. Res pa je, da je pri težjih boleznih zelo
dobro, da se k zdravniku odpravimo čim prej, saj jo na ta način lahko ustrezno hitro
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diagnosticirajo, predpišejo primerno zdravljenje, v kolikor pa z obiskom zdravnika čakamo
predolgo, se lahko hitro zgodi, da je za uspešno zdravljenje bolezni prepozno.
Drugi odgovor po pogostosti izbire med anketiranimi učitelji je odgovor, da gredo k
zdravniku takrat, kadar potrebujejo napotnico. Ta podatek je pričakovan, kajti če želimo na
brezplačni pregled k specialistu, moramo dobiti napotnico, to pa nam izda splošni zdravnik.
Zanimivo je, da le slabih 21 % vprašanih, kar pomeni 11 od 53 anketiranih učiteljev, hodi na
redne, preventivne preglede. Podatek je primerljiv z drugimi raziskavami, in sicer je
Kocjanova (2012) v osrednji Sloveniji odkrila le 12,4 % takšnih učiteljev, ki redno obiskujejo
splošnega zdravnika, Boštjanova (2012) na Koroškem 19,2 % ter Lavričeva (2013) v Obalnokraški regiji 16,3 %. Rezultat je pričakovan, kajti večina ljudi obišče zdravnika takrat, ko
potrebuje pomoč pri določeni zdravstveni težavi oziroma bolezni; preseneča me celo dokaj
visok delež tistih, ki hodijo na redne preglede.

Odsotnost z dela v zadnjem letu dni
Začasna zadržanost z dela zaradi bolezni, poškodb, nege drugega družinskega člana ipd. je
ena izmed pravic vsakega zaposlenega. V tem času ima delavec pravico do denarnega
nadomestila. Bolniški stalež je pomemben kazalec negativnega zdravja prebivalstva. Več dni
bolniškega staleža pomeni slabše zdravstveno stanje ljudi (http://www.zzv-go.si/fileadmin/
bs/sm_bs2010.pdf, 21. 5. 2013).
Vzroki za odsotnost z dela so lahko različni; poleg bolezni in poškodb lahko učitelj kakšen
dan izostane z dela zaradi razmer doma, težav z otroki, morebitne smrti v ožjem družinskem
krogu. Toda v vprašanju smo izpostavili, da sprašujemo le po odsotnostih zaradi osebnih
zdravstvenih težav.
V grafu 6.2.4 bom prikazala, v katerih mesecih so bili anketirani goriški učitelji zaradi bolezni
ali poškodbe odsotni z dela v preteklih 12-ih mesecih. Več kot polovica anketirancev, 58,8 %,
je bila na delu prisotna vse delovne dni. Najdaljša zabeležena odsotnost z dela je 52 dni, in
sicer je bil tako dolgo odsoten en učitelj. Povprečna odsotnost z dela vseh anketiranih
učiteljev je bila 3,09 dneva. Ta podatek je rahlo varljiv, kajti če med anketiranci ne bi bilo
učitelja, ki je bil odsoten približno 2 meseca, bi povprečna odsotnost znašala 2,16 dneva.
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Največ učiteljev je bilo z dela odsotnih v mesecu februarju, in sicer šest, decembra so bili
odsotni štirje učitelji. Te podatke lahko povežemo tudi z grafom 6.2.2, ki predstavlja, v
katerih mesecih so bili najpogosteje obiskani splošni zdravniki – ponavljajo se zimski meseci,
torej meseci, ko smo ljudje posebej dovzetni za različna virusna obolenja, ki se hitro širijo
predvsem v zaprtih prostorih.
Graf 6.2.4: Odsotnost z dela - porazdelitev po mesecih
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Tudi v raziskavi ''Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije
2008 – Z zdravjem povezan vedenjski slog'' (Djomba idr., 2010) so spraševali po številu dni
odsotnosti z dela v zadnjem letu. 70,3 % vprašanih ni bilo odsotnih niti en sam dan, nekaj več
kot 10 % pa manj kot en teden. Po geografskih regijah so podatki pokazali, da so najmanj z
dela odsotni v vzhodni Sloveniji, za približno 4 % več so odsotni v zahodni Sloveniji.
Raziskave, ki so se prav tako osredotočale na zdravje učiteljev, so pokazale naslednje
podatke:
-

povprečna odsotnost vseh anketiranih v osrednji Sloveniji je bila 0,52 dni, največ
učiteljev je bilo z dela odsotnih januarja (Kocjan, 2012),

-

v zahodni Sloveniji, in sicer v Obalno-kraški regiji, je bila povprečna odsotnost 6,4
dni, najpogosteje v mesecih december in februar (Lavrič, 2013),

-

v vzhodni Sloveniji, v Koroški regiji, pa je bila povprečna odsotnost v zadnjem letu
5,5 dni, izostanki so bili najbolj pogosti v mesecu januarju (Boštjan, 2012).
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Iz zgornjih podatkov lahko sklepamo, da je splošna nezmožnost opravljanja običajne delovne
obveznosti med učitelji največkrat prisotna v zimskih, hladnejših mesecih, med decembrom in
februarjem, najpogosteje januarja. Vidimo pozitivno povezanost med izostanki z dela in
obiski splošnega zdravnika, ki se pojavljajo v istih mesecih leta.

Trenutno zdravstveno stanje in skrb zanj
Graf 6.2.5: Ocena trenutnega zdravstvenega stanja
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Skoraj polovica vprašanih učiteljev je s svojim zdravstvenim stanjem zadovoljna oz. je
mnenja, da je njihovo zdravje dobro. Kar 30 % jih ocenjuje svoje stanje kot zelo dobro, kar je
presenetljivo visok delež. Več kot ¾ učiteljev se v svoji koži počuti vsaj dobro, če ne zelo
dobro. Se pa ti podatki povezujejo s tistimi o športni aktivnosti učiteljev, kjer smo prav tako
lahko razbrali, da je več kot polovica telesno aktivnih 4 ure na teden ali več. Jasno je, da več
kot se človek giblje, boljše je njegovo zdravje, počutje, bolj je sproščen in ima več energije za
delo.
Ob 20. obletnici razglasitve samostojne države Slovenije je izšla publikacija z naslovom
''Sloveniji za 20. rojstni dan,'' v kateri so tudi statistični podatki o zdravstvenem stanju
Slovencev na splošno. 62 % vprašanih je svoje zdravje označilo za dobro ali zelo dobro, 27 %
kot srednje, ostalih 11 % pa kot slabo ali zelo slabo (Hren, 2011). Tudi v raziskavi Djombe s
sodelavci (2010) imamo podatek o oceni zdravstvenega stanja posameznikov v naši državi.
Skupaj okrog 50 % vprašanih ocenjuje svoje zdravje kot zelo dobro ali dobro, veliko se jih je
odločilo za odgovor srednje, in sicer skoraj 40 %. V primerjavi z omenjenima raziskavama
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lahko rečem, da se goriški učitelji očitno zelo dobro počutijo v svoji koži in je njihovo počutje
glede na ostalo slovensko populacijo boljše. Upamo lahko, da se odgovori pri tem vprašanju
skladajo tudi s pogostostjo oz. nepogostostjo zdravstvenih obolenj, težav.

Graf 6.2.6: Skrb za zdravje
3,8 %
24,5 %
zelo
kar dobro
bolj malo, premalo
71,7 %

skoraj nič
ne vem, kaj bi rekel/a

Skladni z odgovori na prejšnje vprašanje o oceni zdravstvenega stanja so tudi odgovori na
vprašanje ''Kako skrbite za svoje zdravje?''. Graf 6.2.6 prikazuje, da več kot 70 % vprašanih
kar dobro skrbi za svoje zdravje – 80 % vprašanih pa svoje zdravje ocenjuje kot dobro ali zelo
dobro. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da je torej treba za dobro zdravstveno stanje, počutje
tudi ustrezno poskrbeti. Skrb za lastno zdravje vključuje ustrezno količino športne dejavnosti,
pravilno prehrano, dovolj časa za sprostitev, dejavnosti, ki nas veselijo, pa tudi za sam
počitek. Nihče izmed anketiranih ni odgovoril, da skoraj nič ne skrbi za svoje zdravje, prav
tako nihče ni bil v dilemi, ko ne bi vedel, kateri odgovor obkrožiti. ¾ vprašanih je odgovorilo,
da bolj malo oz. premalo skrbi za svoje zdravje. Že samo zavedanje, da njihov prispevek k
zdravemu načinu življenja ni zadosten, lahko obrodi sadove, kajti najprej se je treba zavedati
težave, ki jo imamo, da jo lahko potem začnemo uspešno reševati.
Raziskava ''Z zdravjem povezan življenjski slog'' iz leta 2004 za Goriško regijo kaže, da ''med
anketiranimi 59 % ocenjuje svoje zdravje kot dobro oz. zelo dobro, 34 % srednje, 7 % pa
slabo ali zelo slabo. 56 % za svoje zdravje skrbi dobro oz. zelo dobro, 34 % malo ali premalo,
4 % skoraj nič'' (http://www.zzv-go.si/fileadmin/pdfdoc2008/40_rezultati.pdf, 18. 3. 2013).
Rezultati so slabši kot pri moji raziskavi, kar zopet kaže na boljše zdravstveno stanje ljudi,
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zaposlenih v izobraževanju. Ti se verjetno bolj zavedajo, kaj prinaša nezdrav način življenja,
kar je zelo pomembno tudi z vidika njihovega poklica, kajti z dobrim zgledom lahko zelo
učinkovito vplivajo tudi na svoje učence.

Obvladovanje stresa
V izobraževanju se prepleta veliko različnih poklicev, toda poklic učitelja je zagotovo eden
tistih, ki je najpogosteje podvržen stresu. Ta se pojavi, kadar so zahteve, ki so postavljene
pred učitelja, prevelike, da bi jih lahko izpolnil. Učitelj se čuti nemočnega, pod velikim
pritiskom, takšno počutje pa je lahko tudi vzrok za razvoj raznih bolezni. Veliko učiteljev
razmišlja tudi o tem, da bi zapustili trenutno delovno mesto. Slivar (2009) je na podlagi
raziskave med najbolj stresne situacije v šolstvu uvrstil sodelovanje s starši, problematično
vedenje učencev, nasilje nad učitelji, dodatne administrativne naloge. V omenjeni raziskavi
SVIZ-a je kar 84 % učiteljev označilo svoj poklic kot zelo stresen, če ne celo izjemno stresen.
Omeniti je potrebno, da so sodelovali tudi predmetni in srednješolski učitelji – bolj stresno
kot poučevanje na razredni stopnji se zdi delo s starejšimi učenci.
Graf 6.2.7: Kako pogosto se učitelji počutijo napete, pod stresom ali velikim pritiskom
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Graf 6.2.7 kaže, v kolikšni meri se s stresom spopadajo goriški učitelji, ki poučujejo tudi
športno vzgojo. Nihče izmed vprašanih ni odgovoril, da se nikoli ne počuti napetega, pod
stresom ali velikim pritiskom. Vsi sodelujoči učitelji so torej izpostavljeni stresnim
situacijam, večina izmed njih občasno (64,1 %). Zaskrbljujoče je, da je kar 10 učiteljev
- 55 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Nina Kobentar; diplomsko delo

odgovorilo, da so pod stresom pogosto (8) ali kar vsak dan (2). Slednji bi si morali poiskati
pomoč, pri tem bi lahko pomagala tudi šola z organizacijo seminarjev ali delavnic s tematiko
spoprijemanja s stresom.
Učitelj, ki se spopada z velikimi pritiski in podleže stresnemu načinu dela in življenja, je
precej manj učinkovit kot pa tisti, ki omenjenih težav nima oziroma jih ima bolj redko. Tudi
sami učitelji se morajo zavedati pomembnosti sprostitve po napornem delavniku, odpraviti se
morajo v naravo, si s telesno aktivnostjo nabrati novo energijo in si vzeti dovolj časa za
hobije, ki jih veselijo. Življenja ne smejo popolnoma podrediti poklicu, ampak morajo vsak
dan najti košček časa, ki ga bodo namenili aktivnostim, ki jih razbremenijo.

Graf 6.2.8: Kako učitelji obvladujejo napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljajo v življenju
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Glede na to, da je več kot 80 % učiteljev pod stresom vsaj občasno, če že ne pogosto ali celo
vsak dan, je zanimivo in hkrati razveseljivo, da nihče izmed anketiranih nima hujših težav pri
spoprijemanju s stresnimi situacijami. Prav tako nihče ne meni, da bi bilo njegovo življenje
zaradi neobvladovanja napetosti neznosno. Večina (38) učiteljev obvladuje napetosti, stres in
pritiske z nekaj truda, 6 celo zlahka. Očitno je, da so v današnjem času, ko v medijih in tudi v
vsakdanu pogovor velikokrat nanese na temo hitrega tempa življenja in pomembnosti
sprostitve in skrbi za svoje telo, ljudje s tem že dobro seznanjeni in se tudi poslužujejo raznih
metod za zmanjševanje posledic stresa. Dovolj je že, če se zavedajo, koliko k zmanjševanju
stresa pripomore redna telesna vadba in skrb za zdravo prehranjevanje. Pomembno pa je tudi,
da se znajo po napornem delavniku odmakniti od službenih nalog in brez pritiskov zaživeti
tudi v domačem okolju, med prijatelji in znanci.
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Kajenje
Najpogostejši vzroki umrljivosti v današnjem času so bolezni srca in ožilja, rak, kronične
bolezni dihal in poškodbe ter bolezni prebavil. Nanje vplivajo življenjske okoliščine – poleg
nezdravih prehranskih navad, premalo gibanja in posledično prekomerne telesne teže je
močan dejavnik tveganja tudi kajenje. Najbolj pogosti obolenji zaradi kajenja sta rak pljuč in
bolezen srca, drugi, manj znani in manjkrat omenjeni učinki na telo kadilca pa so: izguba las,
pogostejše bolezni oči, zgodnejše staranje kože, izguba sluha, propadanje zob, efimizem
(uničenje najbolj nežnih delov pljuč, kjer poteka izmenjava plinov), osteoporoza, rane na
želodcu, luskavica (http://tobak-zveza.si/default.asp ?lang=sl&tip=vsebina&str=119, 4. 4.
2013) … Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije vsakih 6,5 sekund umre ena oseba
zaradi kajenja. Vsako leto povzroči 6 milijonov smrtnih primerov, kot kažejo napovedi, pa naj
bi se do leta 2030 število smrtnih žrtev zaradi kajenja povišalo na 8 milijonov letno
(http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_ NMH_TFI_11.3_eng.pdf, 4. 4. 2013).
Zaradi kajenja pa niso ogroženi le kadilci, temveč tudi nekadilci, ljudje, ki se zadržujejo v
bližini tobačnega dima in ga vdihavajo. To so pasivni ali neprostovoljni kadilci. Pasivni
kadilci prav tako vdihavajo tobačni dim, ki vsebuje veliko strupenih sestavin. Akutni vplivi
tobačnega dima na pasivnega kadilca so občutljivost na smrad ter draženje oči in zgornjih
dihalnih poti. Tudi pasivni kadilci so podvrženi raku na pljučih in boleznim srca (http://tobakzveza.si/default.asp?lang=sl&tip=vsebina&str=168, 4. 4. 2013).
Raziskava ''Z zdravjem povezan življenjski slog (2004)'' je na območju Goriške regije odkrila
19 % rednih kadilcev, izmed njih jih četrtina pokadi več kot 20 cigaret na dan. Bivših
kadilcev je bilo med anketiranimi 28 %, 30 % pa je takšnih, ki ne kadijo, a preživijo vsaj eno
uro na dan v prostoru, kjer kadijo drugi.
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Graf 6.2.9: Ali učitelji oz. drugi člani njihovih družin kadijo v stanovanju ali bivalnih
prostorih

5,7 %

da
ne
94,3 %

Skoraj 95 %, kar pomeni 50 od 53-ih anketiranih učiteljev, ne kadi in ne živi v stanovanju,
kjer bi kadili njihovi družinski člani. Očitno se ljudje dandanes že dobro zavedajo škodljivosti
kajenja, k temu pa je prav gotovo pripomogel tudi zakon, ki prepoveduje kajenje na javnih
mestih in v zaprtih prostorih, sprejet leta 2007.
Rezultat o pasivnem kajenju goriških učiteljev je razveseljiv in je precej boljši od povprečja
slovenskih razrednih učiteljev in športnih pedagogov. Petanova (2012) je na področju celotne
države namreč odkrila 12,5 % učiteljev, ki kadijo ali pa so izpostavljeni tobačnemu dimu iz
okolja, ker kadijo njihovi družinski člani.
Graf 6.2.10: Ali anketirani učitelji kadijo
3,8 %
24,5 %
ne kadim in nikoli nisem
71,7 %

sedaj ne kadim, prej pa sem
sedaj kadim
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Glede na to, da je le 5,7 % anketiranih učiteljev pasivnih kadilcev, sem pričakovala prav tako
nizek rezultat pri številu učiteljev, ki kadijo. Izmed 53-ih sta takšna le dva (3,8 %), 38 pa jih
ne kadi in tudi nikoli prej niso kadili.
Vemo, da je učitelj učencem vzor, po teh rezultatih pa lahko vidimo, da so goriški učitelji
svojim učencem dober zgled. Veliko ljudi si danes zaradi natrpanega in stresnega delovnika
poišče zadoščenje v nezdravih razvadah, kot sta kajenje in alkohol, a lahko z veseljem trdim,
da učitelji, ki so sodelovali v moji raziskavi, najdejo drugačne poti za odpravo napetosti in
pritiskov v svojih življenjih.

Telesna višina in teža
Graf 6.2.11: Porazdelitev anketiranih učiteljev glede na telesno višino
3,8 %
5,6 %

5,6 %

5,6 %
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15,1 %

160-163 cm
18,9 %

164-167 cm
20,8 %

168-171 cm
172-176 cm
177-180 cm

24,6 %

181-184 cm
185-188 cm

Anketirani učitelji so v povprečju visoki 169,3 cm, najvišji ima 188 cm, najnižji pa 156 cm.
Najpogosteje zastopana je skupina učiteljev, visoka med 168 in 171 cm, in sicer lahko tja
uvrstim kar 13 oseb. To je tudi skupina, v katero spada povprečna višina vseh vprašanih.
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Graf 6.2.12: Porazdelitev anketiranih učiteljev glede na telesno težo
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Na vprašanje, pri katerem so učitelji morali zapisati svojo telesno težo, en anketiranec ni
odgovoril. Povprečna telesna teža vprašanih učiteljev Goriške regije je 67,2 kg, najlažji učitelj
tehta 50 kg, najtežji pa 90 kg. Najpogosteje zastopana je skupina 65–70 kg, vanjo se uvršča
tudi izračunana povprečna teža vseh učiteljev.
Z uporabo vrednosti telesne višine in teže lahko izračunamo ITM – indeks telesne mase. To je
številka, ki relativno dobro oceni delež maščobe v telesu. Z njo lahko ocenimo podhranjenost
ali debelost odrasle osebe, uporabljal naj bi se pri starejših od 19 let. Ne smemo ga uporabljati
kot natančen izračun, saj je le-ta odvisen tudi od spola, starosti in treniranosti. Ženske imajo
že na splošno v povprečju večji delež maščobe kot moški, prav tako starejše osebe v
primerjavi z mlajšimi. Trenirani športniki imajo veliko mišične mase in malo maščobnega
tkiva, a bo vrednost izračunanega indeksa precej visoka zaradi večje mase mišičnega tkiva,
kar

pa

ne

pomeni,

da

so

'debeli'

(http://www.osebnitrener.com/index.php?option

=com_chronocontact&Itemid=94, 5. 4. 2013).
ITM izračunamo tako, da telesno težo v kilogramih delimo s kvadratom telesne višine v
metrih. Vrednost, ki jo dobimo pri izračunu, nas uvršča v eno izmed orientacijskih skupin:
manj kot 18,5

podhranjenost

18,5–24,9

normalna hranjenost

25,0–29,9

prekomerna telesna masa

30,0–34,9

debelost 1. stopnje

35,0–39,9

debelost 2. stopnje

40,0 ali več

visoka debelost (3. stopnja)
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Povprečni ITM anketiranih goriških učiteljev je 23,4 – normalna hranjenost. Vrednosti do 25
so za večino ljudi še sprejemljive, čeprav se velikokrat že nad 21,5 začnejo pojavljati bolezni,
ki so posledica debelosti.
Petanova (2012) je v raziskavi zdravja razrednih učiteljev in športnih pedagogov v Sloveniji
ob izračunu ITM dobila podoben rezultat – 23,3. Slabše rezultate so dobili v raziskavi ''Z
zdravjem povezan življenjski slog (2004)'' v Goriški regiji. Odkritih je bilo kar 51 %
anketiranih s previsoko telesno težo, od tega 14 % z ITM nad vrednostjo 30, kar pomeni
debelost prve stopnje. Povprečno je bilo z raziskavo ''Dejavniki tveganja za nenalezljive
bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije 2008 – Z zdravjem povezan vedenjski slog'' po
celotni državi najdenih skoraj 60 % ljudi s preveliko telesno težo, je pa opaziti, da je večje
število debelih oz. predebelih v vzhodni Sloveniji (63 %).
Kot kaže primerjava med različnimi raziskavami, so učitelji tisti, ki so bolj dovzetni za skrb
za lastno zdravje, verjetno tudi zato, ker se morajo, tako kot na drugih področjih, tudi na tem
izobraževati in truditi, da bi na pot zdravega življenja usmerili tudi svoje učence. Le-ti pa
bodo sporočilo učitelja lažje in bolje usvojili, če bo on sam kazal takšno sliko, ne pa o tem le
govoril.

Graf 6.2.12: Odnos do telesne teže

5,7 %

vseeno mi je

41,5 %
52,8 %

zadovoljen/na sem s svojo
telesno težo
rad/a bi bil/a bolj suh/a
rad/a bi bil/a bolj debel/a

Več kot polovica anketiranih učiteljev je s svojo telesno težo zadovoljnih, pričakovano ni
nikogar, ki bi želel svojo telesno težo povečati. Nasprotno je 28 od 53 učiteljev mnenja, da bi
morali shujšati oz. bi bili radi bolj suhi. Verjetno je, da se posebej tisti, ki si želijo izgubiti
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telesno težo, bolj pazijo, da živijo po načelih zdravega življenja, se ustrezno prehranjujejo in
gibajo.
Če oseba sama pride so spoznanja, da želi shujšati, bo to tudi lažje dosegla, saj ve, s kakšnim
namenom to počne. V vadbo je ne bo treba siliti, ker jo bo po poti vodila želja po dosegi
zastavljenega cilja. Tako je v svojem delu omenila tudi Mišigoj-Durakovičeva s sod. (2003),
ki meni, da je najpomembnejše sprejetje programa vadbe. Če se oseba s programom strinja in
se vanj vključi prostovoljno, potem bo imela od njega večjo korist. Pri vadbi bo vztrajala dlje
časa in si s tem zagotovila tudi večje in zanesljivejše učinke.

Bolezni in zdravstvene težave
Graf 6.2.13: Koliko učiteljev ima navedene bolezni ali stanja, ki jih je potrdil zdravnik
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Največ anketiranim učiteljem je zdravnik ugotovil oz. potrdil alergijo; takšnih je 8 učiteljev,
kar predstavlja 15,1 % vprašanih. Med odgovori so se znašle alergija na cvetni prah, pršice,
čebelji pik, mačjo dlako ter na različno hrano, eden izmed vprašanih je posebej omenil
alergijo na lešnike.
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Na drugem mestu so bolezni in okvare hrbtenice, šest učiteljev se spopada z navedeno težavo,
sledijo artritisi in artroze, diabetes, bronhialna astma in kronična okvara glasilk. Po en učitelj
se spopada s srčnim popuščanjem, delno ali popolno izgubo sluha ter eno izmed avtoimunskih
bolezni.
Kar devet učiteljev pa ima bolezensko stanje, ki ni bilo opredeljeno med odgovori, zato so to
zapisali pod točko 'drugo'. Ta stanja so: zmanjšano delovanje ščitnice (hipotiroidizem),
povišan holesterol, venska tromboza, fibromialgija, občasna slabokrvnost, obraba hrustanca
(vratno vretence), očesni pritisk, krčne žile in slaba drža, mravljinčasti prsti ter bolečine v
vratu.
Rezultat najpogostejših bolezni je delno primerljiv z odgovori na vprašanje, katere specialiste
so anketiranci obiskali v zadnjem letu dni; na prvem mestu najdemo ortopeda, in sicer je
pomoč pri njem poiskalo kar 8 učiteljev.
V raziskavi ''Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije
2008 – Z zdravjem povezan vedenjski slog'' je 12,3 % vprašanih odgovorilo, da so imeli v
preteklem mesecu težave z alergijo. Ta podatek nam ne pove veliko, saj ima človek lahko
alergijo na določeno snov, a če se ji izogiba, ne bo občutil negativnih posledic na svojem
telesu. Boljšo primerjavo z goriškimi učitelji bi dobili, če bi vprašanje spraševalo, ali imajo
potrjeno alergijo s strani zdravnika.
V že omenjeni raziskavi je več kot ¼ vprašanih zdravnik potrdil bolezen ali okvaro hrbtenice.
Še pogostejša bolezen med Slovenci je zvišan krvni tlak (hipertenzija) – ima jo skoraj 28 %
ljudi; bolj pogosta je pri moških, in sicer se najbolj razmahne po 60. letu. Zanimivo je, da
nihče izmed anketirancev v naši raziskavi nima težav s povišanim krvnim tlakom. Tudi to je
lahko posledica zdravega načina življenja in primerne telesne teže, kar so anketiranci v nekaj
prejšnjih vprašanjih že potrdili. Precej razširjen je tudi povišan holesterol, ki je bil med
anketiranimi goriškimi učitelji prisoten le v slabih 2 %, medtem ko je na področju Slovenije v
24,5 %. Tudi ta večkrat spremlja moške kot ženske.
Ščitnica je majhna žleza z notranjim izločanjem na sprednjem delu vratu, tvori hormone in jih
oddaja v krvni obtok. V normalnem stanju meri 5 cm in jo s tipanjem težko občutimo.
Hormoni potujejo po telesu in prenašajo informacije in signale, ki kontrolirajo delovanje in
dejavnost celic. Vplivajo skoraj na vsa tkiva in pospešujejo presnovo maščob, ogljikovih
hidratov in beljakovin. Če pride do napak v delovanju ščitnice na katerikoli stopnji, pride do
- 63 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Nina Kobentar; diplomsko delo

motenj, ki jim pravimo povečano ali zmanjšano delovanje ščitnice. Anketirani učitelj je
zapisal, da je njegova zdravstvena težava hipotiroidizem, kar pomeni zmanjšano delovanje
ščitnice (premalo hormonov). Simptomi hipotiroidizma so lahko zamenljivi z depresijo, kajti
vsa dogajanja v telesu se upočasnijo, zato človek deluje brezvoljno, z napol spuščenimi
vekami, pomanjkanjem apetita, v rokah občuti mravljinčenje, na obrazu ima otopel izraz in je
bolj občutljiv na mraz (Fiala, 2005; Smith, 1988).
Venska tromboza je težava, pri kateri se bolniku vene delno ali popolno zamašijo s strdki. V
Sloveniji se pojavi pri 3 tisoč ljudeh letno in je pomemben vzrok smrti in invalidnosti. V
polovici primerov privede do pljučne embolije, izmed njih pa 10 % bolnikov zaradi te bolezni
tudi umre. Do venske tromboze najpogosteje pride v spodnjih udih. Vzrok zanjo je združen v
treh dejavnikih: poškodba žilne stene ter motnje v strjevanju in pretoku krvi. Vensko
trombozo se do neke mere da preprečiti z zdravim življenjskim slogom, ki vključuje veliko
gibanja, zdravo prehranjevanje in vzdrževanje telesne teže (Podnar, 2008; Smith, 1988).
Fibromialgija je kronični mišično-skeletni sindrom, za katerega je značilna bolečina, ki se
pojavi najprej na enem mestu, nato pa se razširi. Bolnike muči utrujenost, pogosti so
glavoboli, bolečine v trebuhu. Drugi simptomi so še motnje spomina, občutek oteklosti,
otrdelosti, težave s sečili in motnje zbranosti in spomina. Vzrok zanjo naj bi bila
preobčutljivost centralnega živčnega sistema, zaradi česar je človek preobčutljiv za različne
dražljaje (Smith, 1988).
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Graf 6.2.14: Koliko učiteljev ima vsaj občasno zdravstvene težave, ki so posledica delovnega
okolja in poklica
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Iz grafa 6.2.14 lahko vidimo, da se učitelji Goriške regije največkrat spopadajo z naslednjimi
zdravstvenimi težavami: najpogosteje jih pesti utrujenost, sledijo prehladi, glavoboli in
hripavost. Naštete štiri težave so tiste, ki od ostalih po pogostosti kar znatno odstopajo in se
pri več kot ¾ anketiranih učiteljih pojavljajo vsaj občasno, od tega jih med 10 in 20 %
učiteljev občuti celo bolj pogosto.
Z veliko manjšim odstotkom anketirancev, ki imajo te težave občasno, pogosto ali zelo
pogosto, sledijo izčrpanost, bolečine v križu in v vratnem predelu hrbtenice, nespečnost,
bolečine v kolku in izguba glasu. Prisotnosti ostalih težav ne beležimo tako pogosto, približno
¾ ali celo več anketiranih učiteljev se z njimi v zadnjem šolskem letu sploh ni srečala.
Utrujenost, glavobol, nespečnost in izčrpanost so pogosti simptomi stresa. Učitelji se morajo
zavedati, od kod te težave izvirajo, kajti le tako jih bodo lahko tudi uspešno odpravili oz.
zmanjšali njihovo prisotnost. Ugotovili smo že, da je kar 80 % učiteljev vsaj občasno pod
stresom, pritiskom, počutijo se napete. Tu lahko vidimo povezavo med zdravstvenimi
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težavami, ki so prav tako vsaj občasno prisotne pri več kot 70 % učiteljev, nespečnost pa pri
34 %.
Glavobol je lahko večkrat tudi posledica prehlada ali drugega virusnega obolenja, s katerim se
60,4 % učiteljev sreča občasno, sklepamo lahko, da to pomeni vsaj enkrat v šolskem letu. 15,1
% ima prehlade pogosto, 5,7 % pa zelo pogosto. Prehladimo se zaradi izpostavljenosti
virusom in bakterijam; že samo nekaj virusov je dovolj, da se okužimo in zbolimo. Večja
možnost za to je, kadar smo utrujeni ali pod stresom oz. kadar imamo oslabljen imunski
sistem. Kot smo že ugotovili, so prehladi pogost spremljevalec učiteljev predvsem v zimskih
mesecih.
Druga najpogostejša bolezen med goriškimi učitelji (graf 6.2.13) so bolezni in okvare
hrbtenice (6 učiteljev). Najpogosteje obiskani specialist (graf 6.2.1) v preteklem letu dni je bil
ortoped (8 učiteljev). Skladni s tem so tudi podatki o številu učiteljev (graf 6.2.14), ki imajo
bolečine v hrbtenici – v vratnem predelu ali v križu. Nekaj manj kot polovica anketiranih
učiteljev ima vsaj občasne bolečine v omenjenih predelih. Pogoste bolečine v vratnem predelu
hrbtenice ima 6 učiteljev, zelo pogoste 2. V križu imajo 4 učitelji pogoste in 4 zelo pogoste
bolečine. Sklepamo lahko, da so med omenjenimi učitelji s pogostimi ali zelo pogostimi
bolečinami v tem delu telesa tisti, ki so tudi poiskali pomoč pri specialistu ortopedu in jim je
zdravnik potrdil bolezni in okvare hrbtenice.
Pedagoški delavci kot osnovo za svoje delo potrebujejo glas. Glasilke so zelo majhen organ,
in lahko tistim, ki zanje ne skrbijo in jim ne privoščijo počitka, pošteno nagajajo. 56,6 %
goriških učiteljev je občasno hripavih, 18,9 % pogosto. Ti podatki kažejo, da je le četrtina
učiteljev takšnih, ki z glasilkami nima nobenih težav. Hripavost je znak, da je z njimi nekaj
narobe. Do nje pride, ko se poruši ravnovesje med obremenitvami in zmogljivostjo grla.
Hočevar-Boltežarjeva (2000) pravi: ,,Do glasilk imamo preveč mačehovski odnos. Ko smo
hripavi, jih moramo razbremeniti. Učitelji pogosto delajo prehlajeni, hripavi, napenjajo se in
tako utirjajo napačno, napeto govorjenje. To lahko privede do resnejših težav. Vsaka
hripavost, ki traja več kot teden, zahteva obisk pri zdravniku.'' Za glasilke je treba skrbeti
vsakodnevno. Na njihovo prožnost in elastičnost ne moremo neposredno vplivati, lahko pa
smo previdni, da jih ne preobremenjujemo in zlorabljamo. Izogibati se moramo hitrim
temperaturnim spremembam, suhemu zraku, ne uživajmo alkohola in gaziranih pijač, moramo
pa piti veliko tekočine, kot sta voda in čaj. Hripavost je posledica notranjega pritiska na grlo –
glas pa je pravilno potrebno izoblikovati v oboku ustne votline. Učitelji nimajo šolanega
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glasu, kajti za to ni dovolj le seminar, temveč kar šola retorike. Za takšno izobraževanje mora
poskrbeti vsak učitelj sam, saj šole oz. delodajalci na to ne polagajo posebne skrbi. Bi pa
slednji vsaj z delnim sofinanciranjem takšnega dodatnega izobraževanja lahko primaknili
pomemben košček v mozaik.
Tudi Petanova (2012) je ugotovila, da so na splošno med učitelji v Sloveniji najpogosteje
prisotne zdravstvene težave utrujenost, glavobol, prehladi, izčrpanost in hripavost. 72,7 %
slovenskih učiteljev ima vsaj občasno težave s hripavostjo. Zelo visok delež, kar 90 %
anketiranih v njeni raziskavi, je vsaj občasno, sklepamo lahko, da vsaj enkrat letno,
prehlajenih.
Podobne rezultate navajajo tudi Kocjanova (2012), Boštjanova (2012) in Lavričeva (2013), in
sicer so se tudi v njihovih raziskavah med najpogostejše zdravstvene težave pri razrednih
učiteljih in športnih pedagogih uvrstile hripavost, prehladi, izčrpanost, glavoboli in utrujenost.

6.3

DELOVNO OKOLJE IN POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE

Graf 6.3.1: Kako hrupni so prostori, v katerih se na delovnem mestu zadržujejo učitelji
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Anketirani goriški učitelji so najbolj zadovoljni z delovnimi razmerami v kabinetih in
zbornicah, več kot 60 % jih je v obeh primerih odgovorilo, da hrup ni prevelik in lahko
govorijo z običajno močjo glasu. Približno ½ učiteljev hrup občasno moti v prostorih, kot so
jedilnica in šolski hodniki ter v učilnicah. Najbolj nezadovoljni glede hrupnosti v delovnem
okolju pa so v prostorih, kjer se izvaja športna vzgoja.
Učitelje najbolj moti hrup v prostorih, kjer se zadržujejo tudi učenci, medtem ko je v
zbornicah in kabinetih večinoma dovolj tiho, da jim ni treba govoriti glasneje kot običajno.
Na primerni jakosti govorjenja je učence najtežje držati na hodnikih, na poti na malico, v
jedilnici, v garderobi. Učenci se želijo izven sten učilnice sprostiti, kar pa učitelj velikokrat
težko nadzoruje. Ker so učenci glasni, svoj glas povzdigne tudi učitelj, saj meni, da bo s tem,
ko bo učence preglasil, naredil red.
Na hrup v razredu ima velik vpliv način dela, ki ga za določeno učno uro izbere učitelj.
Zagotovo je hrup večji, če učencem omogočimo delo po skupinah, sodelovalno učenje in
podobne oblike dela, pri katerih gre za to, da si učenci med seboj pomagajo ali pa skupaj
iščejo rešitve, kot pa, če je na sporedu individualno delo. Učitelj mora s svojo avtoriteto
poskrbeti za to, da se z učenci v razredu sporazumeva z običajno močjo glasu. Če mora
kričati, s tem le po nepotrebnem obremenjuje svoje glasilke, posledično pa se spopada s
hripavostjo, ki je ena pogostejših zdravstvenih težav učiteljev.
32,1 % anketiranih učiteljev ni odgovorilo na vprašanje o hrupu v kabinetu, ker poučujejo
bodisi na podružnicah ali manjših šolah, kjer kabinetov sploh nimajo. Na pouk se tako
verjetno pripravljajo v zbornici, v kateri pa lahko zaradi velikega števila učiteljev hitro
postane preglasno. Glede na to, da podružnične šole velikokrat nimajo telovadnice, kar je ena
izmed učiteljic tudi pripisala, pouk športne vzgoje lahko poteka tudi v učilnici ali drugem
prostoru, v toplih spomladanskih in jesenskih dneh pa tudi zunaj.
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Graf 6.3.2: Ali so učitelji zadovoljni s svetlobo v prostorih, kjer poteka njihovo delo
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Učitelji so s svetlobo na delovnem mestu zadovoljni, saj je več kot ½ učiteljev za vse prostore
odgovorila, da je svetloba primerna. Kot najbolje primerno svetle prostore so označili prostore
za športno vzgojo, sledijo učilnice. Tudi pri tem vprašanju več kot tretjina učiteljev ni
odgovorila, kakšno je stanje v kabinetih, saj je veliko anketiranih zaposlenih na podružničnih
šolah, kjer kabinetov sploh nimajo. Prav tako več podružničnih šol nima telovadnice, kar
pomeni, da pouk velikokrat poteka kar v učilnici ali pa v drugem večnamenskem prostoru, v
kolikor ga šola ima. Učitelji, ki menijo, da svetloba na delovnem mestu ni primerna, imajo
več težav s tem, kako zagotoviti dovolj svetlobe, torej morajo uporabljati luči.
Primerna svetloba v prostoru vpliva na zdravje (oči) in kakovost dela. Najpomembnejša je
naravna osvetlitev, zato je dobro, da imajo prostori velika okna, da je takšne svetlobe čim več.
Če je le-te premalo, jo kombiniramo z umetno svetlobo, torej uporabljamo luči.
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Poučevanje športne vzgoje
Graf 6.3.3: Ali anketirani učitelji radi poučujejo športno vzgojo
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47 od 53 anketiranih goriških učiteljev ima do poučevanja športne vzgoje zelo pozitiven
odnos in ta predmet radi poučujejo. 5 učiteljev je odgovorilo, da ne poučujejo radi športne
vzgoje, en pa, da ta predmet poučuje srednje rad.
Od učiteljev nismo pričakovali razlag, zakaj jim je poučevanje športne vzgoje pri srcu ali
obratno, je pa verjetno, da je ta predmet precej priljubljen tudi zato, ker se odvija v drugem
prostoru kot večina ostalega pouka, torej v telovadnici. Na nekaterih podružničnih šolah
telovadnice žal nimajo na razpolago, zato tudi pouk športne vzgoje poteka kar v razredu ali pa
v drugem večnamenskem prostoru, v kolikor je na voljo.
Tudi narava učiteljevega dela je nekoliko drugačna, saj več časa posveti demonstraciji,
učencem pomaga, jih varuje. Prav ta vidik nekatere učitelje tudi straši in jih odvrača od
poučevanja tega predmeta.
Pomembno je, da ima učitelj, ki izvaja pouk športne vzgoje v nižjih razredih, do nje pozitiven
odnos in da predstavlja dober zgled učencem, kajti prav v prvih letih šolanja so otroci še v
fazi, ko lahko najhitreje in najbolj intenzivno razvijejo temeljne gibalne sposobnosti in
usvojijo osnovno raven športnega znanja, kar je pozneje težko nadoknaditi.
V nadaljnjih grafih bomo videli, kako naporen se učiteljem zdi pouk športne vzgoje, ali
govorijo glasneje kot v razredu, in če bi te ure raje prepustili v izvajanje športnim pedagogom
ter zakaj.
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Graf 6.3.4: Ali se učiteljem zdi pouk športne vzgoje naporen
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Iz grafa 6.3.4 lahko razberemo, da je za kar 60,4 % učiteljev pouk športne vzgoje vsaj
občasno naporen, od tega za 17 %, kar pomeni 9 učiteljev, večkrat oz. bolj pogosto.
En učitelj je pod odgovor drugo navedel, da je med poukom športne vzgoje ves čas v strahu,
da bi se učenci poškodovali, kar za sabo prinese pritožbe s strani staršev. Opozarja tudi na to,
da so učenci vedno manj spretni, ne znajo poskrbeti za varnost, tečejo in se lovijo brezglavo.
Vse to povečuje pritisk na učitelja, ki športno vzgojo izvaja. Učenci se po velikem prostoru
razkropijo, počutijo se svobodne in govorijo bolj glasno, večkrat celo kričijo. Učitelj nima
takšnega nadzora nad učenci, kot bi ga imel, če bi pouk potekal v učilnici in bi učenci sedeli
na stolih, zato mora v izvedbo kakovostne učne ure vložiti še več truda. Posledično so seveda
učitelji po takšnih urah tudi bolj utrujeni.

Športna vzgoja v osnovni šoli je nenehen proces bogatenja znanja, ki si ga je otrok pridobil v
predšolskem obdobju, ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti. ''Z redno in
kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega
človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih
navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih
življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako
lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.'' (Kovač, 2011, str.
4)
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V naših osnovnih šolah v prvi triadi športno vzgojo poučuje razredni učitelj, razen v primerih,
ko starši financirajo športnega pedagoga, ki pomaga pri poučevanju njihovih otrok. Razredni
učitelj poučuje svojo skupino otrok pri vseh predmetih, dobro jih pozna in tudi bolj obvlada
delo z mlajšimi otroki kot športni pedagog. Vendar pa je v razredih, kjer je poleg razrednega
učitelja še športni pedagog, pouk športne vzgoje kakovostnejši. Ob sodelovanju obeh učiteljev
je pomembna prednost izmenjava izkušenj, od česar imata oba korist (Burja, 2008).
Graf 6.3.5: Ali bi učitelji ure športne vzgoje raje prepustili športnim pedagogom
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Skoraj polovica učiteljev ur športne vzgoje ne bi prepustila športnim pedagogom zaradi
različnih razlogov, po katerih nismo spraševali.
Pod točko drugo pa je 9 anketiranih učiteljev zapisalo, kakšen pouk športne vzgoje bi si želeli.
Odgovori so bili naslednji:
-

Pouka športne vzgoje raje ne bi prepustila športnemu pedagogu.

-

Občasno bi ure športne vzgoje prepustila športnemu pedagogu, da bi učence naučil
pravilno izvajati določeno težjo aktivnost (2 učitelja).

-

Ure športne vzgoje bi športnemu pedagogu prepustila za obravnavo nekaterih težjih
tem, ki jih sama ne obvladam dovolj, in za ocenjevanje.

-

Zadnja leta bi ure športne vzgoje prepustila športnemu pedagogu, prej pa ne (2
učitelja).

-

Športni pedagog vodi eno uro na teden. Tako letos že izvajamo in se je izkazalo za
dobro odločitev (2 učitelja).

- 72 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-

Nina Kobentar; diplomsko delo

Menim, da učenci med šestim in desetim letom niso primerni za športno vzgojo po
principu treninga. Športni pedagogi niso dovolj poučeni o psihofizičnih sposobnostih
mlajših otrok, zato tudi njihov način poučevanja ni primeren.

Zanimivo je tudi razmerje med tem, koliko učiteljev rado poučuje športno vzgojo (88,7 %) in
koliko jih dejansko želi poučevati ta predmet oz. noče prepustiti ur športnemu pedagogu (47,2
%). Rezultat lahko kaže tudi na to, da se učitelji ne počutijo dovolj usposobljene za
poučevanje tega predmeta in bi v dobro učencev in njihove varnosti raje imeli ob sebi še
športnega pedagoga. Na ta način je na nekaterih osnovnih šolah v Goriški regiji pouk že
organiziran in po odzivih učiteljev sklepamo, da je kombinacija dveh strokovnjakov v večini
primerov optimalna rešitev.

Graf 6.3.6: Ali je med uro športne vzgoje jakost učiteljevega glasu večja kot sicer
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Zadnje vprašanje v anketi se je nanašalo na jakost učiteljevega glasu med poučevanjem
športne vzgoje. 64,2 % učiteljev je odgovorilo, da včasih govorijo glasneje kot sicer, dodatnih
26,4 % pa, da vedno govorijo glasneje. To dejstvo pomembno vpliva tudi na to, koliko težav
imajo učitelji z glasilkami oz. hripavostjo. Normalno je, da je hrup v telovadnici večji kot v
razredu, še posebej ob uporabi različnih športnih pripomočkov, predvsem žog. Učitelji se
morajo naučiti biti slišani brez kričanja. V ta namen lahko uporabljajo različne kretnje, na
katere morajo biti učenci pozorni, ali pa piščalko.
Dva učitelja sta poleg vprašanja zapisala tudi obrazložitev k odgovoru. Eden izmed njiju že
uporablja piščalko, s čimer da učencem vedeti, da se je potrebno umiriti in prisluhniti na
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nadaljnja navodila. Drugi pa je zapisal: ''Odgovor včasih pomeni večkrat, ne pa vedno.
Akustika telovadnice je slaba. Ko otroci dobro sledijo in so pozorni, lahko govorim normalno,
a se večkrat zgodi, da malo 'znorijo'. Takrat moram več truda vložiti v to, da na drugačen
način pritegnem njihovo pozornost, saj bi glas sicer preveč trpel.''
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7.0 RAZPRAVA
Namen diplomskega dela je bil raziskati, kakšno je zdravstveno stanje razrednih učiteljev in
športnih pedagogov, ki poučujejo na osnovnih šolah v Goriški regiji. Sodelovalo je 53
učiteljev iz 18-ih osnovnih šol. Odzivnost na moje prošnje po anketiranju je bila presenetljivo
nizka in imela sem kar precej težav, da sem uspela pridobiti dovolj velik vzorec. Anketiranje
je zato potekalo v dveh časovnih obdobjih, saj mi v prvem ni uspelo zbrati dovolj rešenih
anketnih vprašalnikov, in sicer od februarja do aprila 2012, kasneje pa še od septembra do
novembra 2012.
Cilji moje raziskave so bili ugotoviti, koliko ur na teden so učitelji Goriške regije v prostem
času telesno aktivni, katerega zdravnika najpogosteje obiskujejo, v katerih mesecih in zakaj,
koliko dni so bili povprečno odsotni z dela v zadnjem letu dni, kakšno mnenje imajo o
lastnem zdravstvenem stanju in skrbi zanj, kako pogosto se počutijo napete, pod stresom,
pritiskom in kako ta stanja obvladujejo, koliko učiteljev kadi aktivno ali pasivno v bivalnih
prostorih, kakšen je povprečen indeks telesne mase anketiranih učiteljev in kako so sami
zadovoljni s svojo telesno težo ter katere so najpogostejše bolezni in druge zdravstvene
težave, ki jih pestijo. Poleg tega sem učitelje spraševala tudi po njihovem mnenju o vodenju
športne vzgoje, ali med uro športne vzgoje govorijo glasneje kot sicer ter v kolikšni meri so
zadovoljni s svojim delovnim okoljem.

Vzporedno s postavljenimi cilji sem opredelila 13 hipotez, ki jih lahko, glede na dobljene
rezultate, potrdim ali ovržem.
o Hipoteza 1: Učitelji Goriške regije so v povprečju telesno aktivni več kot 3 ure na
teden.
Hipoteza je potrjena. Povprečno so namreč učitelji telesno aktivni 4,02 ure na teden. Izmed
53 vprašanih učiteljev jih je 90 % redno telesno aktivnih.
o Hipoteza 2: Najpogosteje obiskujejo splošnega zdravnika, in sicer v zimskih mesecih.
Hipoteza je potrjena. V zadnjem letu je splošnega zdravnika obiskalo 62,3 % anketiranih
učiteljev. Obiski so bili najpogostejši v naslednjih mesecih: februar, september in januar. Dva
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izmed treh mesecev, v katerih so obiski splošnega zdravnika najpogostejši, sta zimska
meseca. Iz tega razloga lahko hipotezo potrdim.
o Hipoteza 3: Učitelji najpogosteje obiščejo splošnega zdravnika takrat, ko si sami ne
morejo več pomagati in ko potrebujejo napotnico.
Tudi tretjo hipotezo lahko potrdim. S 64,2 % prednjači odgovor, da splošnega zdravnika
obiščejo, ko si sami ne morejo več pomagati, s 43,4 % pa sledi situacija, ko od splošnega
zdravnika potrebujejo napotnico za specialista.
o Hipoteza 4: Povprečno so učitelji v Goriški regiji z dela odsotni manj kot 4 dni na
leto. Največjo odsotnost beležimo v zimskih mesecih.
Povprečna odsotnost z dela v Goriški regiji je bila 3,09 dni. Med anketiranci je izstopal
učitelj, ki je bil zaradi bolezni/poškodbe odsoten kar 52 dni, in prav on je povprečno vrednost
premaknil tako visoko. Če njega ne bi upoštevali, bi bila povprečna odsotnost v zadnjem letu
dni 2,16 dneva. Največ učiteljev je bilo z dela odsotnih v mesecu februarju, in sicer šest, štirje
pa so bili odsotni decembra. Hipotezo 4 na podlagi zgornjih podatkov oz. rezultatov lahko
potrdim, saj so bili goriški učitelji odsotni manj kot 4 dni na leto, največja odsotnost pa je
bila prav v dveh izmed treh zimskih mesecev, in sicer februarja in decembra. V primerjavi z
raziskavami o bolniški odsotnosti z dela na območju Slovenije na splošno je podatek o
odsotnosti učiteljev izredno nizek. V letu 2010 je bil v Sloveniji namreč povprečni bolniški
stalež 14,9 dni, na območju Nove Gorice pa nekoliko manjši, in sicer 13,5 dni letno
(http://www.zzv-go.si/fileadmin/bs/sm_bs2010.pdf, 21. 5. 2013). Bolezni in poškodbe
predstavljajo večino razlogov za odsotnost z dela, pri tem pa se poraja vprašanje, ali je
zdravstveno stanje učiteljev res tako dobro v primerjavi z ostalimi poklici, ali pa se trudijo
delati tudi, ko njihovo zdravje ni najboljše, da v šolah ne prihaja prepogosto do težav z
zamenjavami in nadomeščanji.
o Hipoteza 5: Vsaj polovica učiteljev svoje zdravstveno stanje ocenjuje vsaj kot dobro
in meni, da kar dobro (ali zelo dobro) skrbijo za svoje zdravje.
49,1 % učiteljev meni, da je njihovo zdravstveno stanje dobro, dodatnih 30,2 % ga ocenjuje
kot zelo dobro. Vzporedno s tem je 71,7 % učiteljev mnenja, da kar dobro skrbijo za svoje
zdravje, 3,8 % pa, da zanj skrbijo zelo dobro. S tem lahko potrdim hipotezo 5, saj je kar 79,3
% anketiranih goriških učiteljev v dobrem ali zelo dobrem zdravstvenem stanju, poleg tega pa
jih več kot ¾ meni, da za svoje zdravje skrbijo vsaj dobro ali pa celo zelo dobro.
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o Hipoteza 6: Več kot polovica anketiranih učiteljev vsaj občasno občuti stres.
Hipoteza je potrjena. 64,1 % učiteljev stres, pritiske in napetosti občuti občasno, 15,1 %
pogosto, 3,8 % (dva učitelja) pa kar vsakodnevno. Skupaj je torej kar 83 % učiteljev vsaj
občasno podvrženo stresnim situacijam.
o Hipoteza 7: Manj kot tretjina anketiranih učiteljev je aktivnih kadilcev.
Trenutno sta izmed 53 anketiranih učiteljev le 2 aktivna kadilca, torej 3,8 % vseh vprašanih.
Hipotezo 7 lahko potrdim. Približno četrtina anketiranih (24,5 %) je takšnih, ki so včasih
kadili, a so se sčasoma tej razvadi uspešno zoperstavili in danes ne kadijo več.
o Hipoteza 8: Več kot polovica anketiranih učiteljev je zadovoljna s svojo telesno težo.
Hipoteza je potrjena, saj je 52,8 % učiteljev odgovorilo, da so s svojo težo zadovoljni. Tudi
povprečni indeks telesne mase kaže na normalno hranjenost (23,4), je pa res, da so v
povprečju skriti tudi učitelji, katerih telesna masa je prevelika in bi morali v prihodnje nekaj
več časa in energije vložiti v zmanjšanje le-te, če si ne želijo bolezni, povezanih z debelostjo
ali prekomerno telesno težo. Prekomerna hranjenost se sicer po vrednostih ITM začne pri 25.
o Hipoteza 9: Najpogostejša bolezen med učitelji je alergija.
Kar 8 učiteljev ima alergijo, in sicer na različne snovi, med drugim so izpostavili čebelji pik,
cvetni prah, pršice, mačjo dlako in različno hrano. S tem lahko hipotezo 9 potrdim. Sledijo
bolezni in okvare hrbtenice, s katerimi se spopada 6 učiteljev.
o Hipoteza 10: Vsaj en anketiran učitelj ima kronično okvaro glasilk.
Dva učitelja sta odgovorila, da imata s strani zdravnika diagnosticirano kronično okvaro
glasilk. Hipoteza 10 je s tem potrjena.
o Hipoteza 11: Učitelje najbolj pogosto prizadenejo naslednje zdravstvene težave:
hripavost, utrujenost, prehlad in glavobol.
Zgornje štiri zdravstvene težave so zares tiste, ki učitelje Goriške regije najbolj pogosto
prizadenejo, a ne v tem vrstnem redu, kot sem jih sama predvidela. Kot najbolj pogosto
težavo so učitelji izpostavili utrujenost, sledijo prehlad, glavobol in hripavost. Hipotezo kljub
temu lahko potrdim.
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o Hipoteza 12: Več kot polovica učiteljev vsaj občasno čuti bolečine v vratnem predelu
hrbtenice.
Bolečine v vratnem predelu hrbtenice ima vsaj občasno (ali bolj pogosto) 43,4 % učiteljev,
kar je manj kot polovica anketiranih. Hipoteza 12 je s tem ovržena.
o Hipoteza 13: Učitelji radi poučujejo športno vzgojo, a se vsaj polovici anketirancev
zdi ta pouk včasih (ali bolj pogosto) naporen.
Hipotezo 13 lahko potrdim. 88,7 % učiteljev rado poučuje športno vzgojo, a se kar 60,4 %
zdi pouk ŠVZ včasih ali pa kar večkrat naporen.
o Hipoteza 14: Vsi anketirani učitelji vsaj med nekaterimi urami športne vzgoje
govorijo glasneje.
Ker pouk športne vzgoje navadno poteka v telovadnici ali pa zunaj, otroci so pri tem bolj
svobodni, poleg tega pa nastaja tudi hrup zaradi uporabe različnih pripomočkov, sem
predvidevala, da vsi učitelji med urami športne vzgoje govorijo glasneje kot sicer. Odgovori
so bili predvidljivi, le en izmed učiteljev (športni pedagog) je odgovoril, da nikoli ne govori
glasneje. Zato moram hipotezo ovreči.
o Hipoteza 15: Več kot 75 % učiteljev vsaj občasno moti hrup v prostoru, kjer izvajajo
športno vzgojo.
Pri pouku športne vzgoje 49,1 % učiteljev občasno moti hrup, 23,1 % pa jih zelo moti. Skupaj
je 72,2 % učiteljev 'nezadovoljnih' s hrupom v prostorih za športno vzgojo (telovadnice,
večnamenski prostori …), kar pa je za skoraj 3 % manj od pričakovanega. Hipoteza 15 je
ovržena.
o Hipoteza 16: S pogoji za delo so učitelji najbolj zadovoljni v kabinetu, kjer se
pripravljajo na pouk.
Učitelji so na vprašanje o tem, kako so zadovoljni s pogoji za delo v različnih prostorih na
šoli, odgovorili, da so najboljši pogoji za delo v kabinetih ter v zbornicah, kjer se pripravljajo
na pouk. To je seveda razumljivo, kajti kabineti so navadno namenjeni le nekaj učiteljem, zato
v njih ne nastaja prevelik hrup in le-ti lahko v miru delajo. Hipoteza je potrjena.
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8.0 SKLEP
Vloga učitelja se je s časom močno spremenila. Medtem ko je bil v začetkih učitelj le
nekakšen stroj, ki je kot po tekočem traku uril vse učence po enakem programu in sistemu,
tiste, ki temu niso bili kos, pa avtomatično še enkrat poslal v isti razred, je danes njegovo delo
precej drugačno, predvsem pa zahtevnejše in bolj kompleksno. Osrednja novost je zagotovo
preusmeritev od poučevanja k učenju, izvajati mora diferenciacijo in individualizacijo, torej
prilagajati pouk vsakemu posamezniku. Raznolikost učiteljevega dela pa ne pomeni le
vodenja pouka, temveč so tu še dodatne administrativne zadolžitve, ki jih je iz leta v leto več,
sodelovanje z drugimi delavci na šoli in s starši, dodatna izobraževanja. Ker se od učiteljev
veliko pričakuje, so ti zelo pogosto izpostavljeni pritiskom in stresnim situacijam. Če želijo
svoje delo še naprej dobro opravljati, se morajo znati s takšnimi situacijami spoprijeti, ne pa
jim podleči. Učitelj mora vedeti, kdaj odložiti delo in si vzeti čas zase, se sprostiti in si nabrati
nove energije za nove podvige. Če si tega časa ne vzame, lahko hitro začuti posledice
preobremenjenosti. Posledično se slabša tudi kvaliteta njegovega dela, česar pa si v šolstvu ne
želimo.
Glede na rezultate vprašalnikov, na katera so odgovarjali učitelji iz Goriške regije, lahko
rečemo, da živijo dokaj zdravo življenje. Večinoma so primerno pogosto telesno aktivni, zelo
malo je takšnih, ki kadijo, na dobro zdravstveno stanje kaže tudi nizek povprečni bolniški
stalež. Najpogostejše težave, ki jih učitelji imajo, so prehodnega značaja, to so različni
prehladi ali virusna obolenja, ki so predvsem posledica nenehnega stika z večjo skupino otrok
v zaprtih prostorih, kjer se virusi še hitreje širijo, glavoboli, utrujenost in hripavost, ki je
posledica nepravilne rabe glasu. Pod drobnogled bi bilo potrebno vzeti mesec februar, ki
izstopa tako pri obiskih splošnih zdravnikov kot tudi pri največjem bolniškem staležu. V
zimskih mesecih je namreč telo še posebej občutljivo, zaradi vremenskih razmer in temperatur
pa ljudje kar hitro pozabimo, kako pomembno je gibanje na svežem zraku in povečana skrb za
odpornost telesa.
Zanimivi so rezultati telesne aktivnosti goriških učiteljev v primerjavi s prebivalci regije na
splošno. Med učitelji je 9,6 % učiteljev, ki so telesno neaktivni, na splošno pa je v Goriški
regiji kar 36 % takšnih ljudi. Takšne razlike sama nisem pričakovala in zanimivo bi bilo
vedeti, iz česa izhaja – ali so učitelji res bolj izobraženi, bolj zavedni o pomenu zdravega
načina življenja, gibanja za ohranjanje zadovoljivega zdravstvenega stanja? Tudi bolniški
stalež učiteljev je zelo nizek, povprečna odsotnost z dela v zadnjem letu dni je bila le dobre 3
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dni. Kje iskati vzrok za takšen rezultat? Je zdravje učiteljev res tako dobro, da večina ne
potrebuje niti dneva odsotnosti z dela? Prehladi so ena izmed najbolj pogostih zdravstvenih
težav med učitelji – jih prebolijo kar tako, med potjo na delovno mesto? Ne bi bilo morda
bolje, da bi si kdaj vzeli dan počitka in si napolnili notranje baterije, prišli nazaj bolj čili,
spočiti in pripravljeni na nove izzive? Je situacija v šolstvu in v sami državi pripeljala do tega,
da si učitelji morda celo ne upajo vzeti dneva bolniške? Vsekakor na tem mestu ni moja
naloga, da sodim o tem, bi pa bilo zanimivo izvedeti tudi odgovore na ta vprašanja, ki se jih
sama v diplomskem delu nisem dotaknila.
Pomembno je, da se vodstvo šole oz. vsi nadrejeni zavedajo, kako pomembno je imeti v
razredu zdravega učitelja. Le takšen bo namreč lahko delal dobro in uspešno ter s svojim
zgledom vplival na učence. Naloga šol bi morala biti tudi organizacija različnih športnih dni
za učitelje, kot kompenzacija vsem uram, ki jih učitelji presedijo med poukom, na sestankih,
konferencah, seminarjih … Zdrav in dobro razpoložen učitelj je najboljši vzgojitelj, saj vzgaja
s svojim zgledom in z osebnostjo; tako pravi Polona Brcar Štrukelj (Senčar, 2000). Glede na
to, koliko se v zadnjem času govori o zdravi prehrani in gibanju, bi bilo smiselno podobne
raziskave ponovno narediti čez nekaj let, da bi videli, ali se je zdravstveno stanje dejansko
izboljšalo in kakšen vpliv imajo novodobne kampanje za zdravo življenje.
Tudi za tiste, ki še niso prišli do spoznanja, kako pomembno je gibanje, še ni prepozno. Nikoli
ni prepozno. Morda je koga izmed anketiranih k temu spodbudilo že reševanje ankete.
Vsekakor upam, da je bilo takšnih čim več in da bi jih bilo še več v prihodnje. Želim si, da bi
se vsi zavedali, kako pomembna je skrb za lastno zdravje. Pri tem pa ni vse le v gibanju,
temveč mora biti to v kombinaciji z drugimi dejavniki: s prehrano, sprostitvijo in prostim
časom, življenjskim slogom, stresom, ki mu je vsak podvržen idr.
Namen mojega diplomskega dela je spodbuditi vse, ki ga bodo dobili v roke, da nikdar ni
prepozno, da spremenimo slabe navade v dobre in svoj nezdrav življenjski slog v nekaj, kar
nam bo dajalo več pozitivne energije in motivacije za nadaljnje delo. Obenem naj bo to tudi
poziv šolam, kjer učitelji preživijo dobršen del svojega življenja, naj poskrbijo za zdravo
prehrano na delovnem mestu ter organizirajo razne aktivnosti in druženja v naravi, s tem pa
pripomorejo k zdravim zaposlenim v njihovi izobraževalni ustanovi.
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10.0 PRILOGE

Spoštovani učitelj/ica razrednega pouka!
Moje ime je Nina Kobentar. Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni
pouk. Ob zaključku študija v okviru diplomskega dela opravljam raziskavo na področju
športa pri predmetu Teorija športa z didaktiko športne vzgoje. Tema raziskave so bolezni,
okvare, poškodbe, nastale kot posledica opravljanja učiteljskega dela. Mentorica
diplomskega dela je dr. Vesna Štemberger.
Vprašalnik, ki je pred Vami, je namenjen razrednim učiteljem in športnim pedagogom. Vsak
vprašalnik, ki ga izpolnite in vrnete, je dragocen. Z večjim številom odgovorjenih
vprašalnikov se bosta pomembno zvečala zanesljivost rezultatov raziskave in njen pomen.
Prosim vas, da pri vprašanjih, kjer ni posebej naveden način izpolnjevanja, preprosto
obkrožite ustrezen odgovor.
Za sodelovanje in vaš dragoceni čas se Vam najlepše zahvaljujem.
Nina Kobentar
Jesenice, 25. 2. 2012

I. SPLOŠNI PODATKI
Prosim, obkrožite ali vpišite podatek.
Spol

M

Leto rojstva

_________

Delovna doba

______ let

Ime šole

Ž

_______________________________________________________________

Obkrožite kombinacijo zaposlitve, ki velja za vas (poklicna izobrazba in delovno mesto):
a) razredni učitelj, poučujem v razredu
b) razredni učitelj, delam v podaljšanem bivanju
c) športni pedagog, delam v telovadnici
d) športni pedagog, delam v podaljšanem bivanju
Kako bi ocenili vaš družbeni status?
Družbeni status je povezan z ekonomskimi dobrinami (dohodek, bogastvo), družbeno močjo
ter stopnjo ugleda in spoštovanja, ki ju družba pripisuje določenemu položaju in osebi na tem
položaju.
a) čisto spodnji
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b) delavski
c) srednji
d) višji srednji
e) zgornji
f) ne vem
Obkrožite trditev, ki velja za vas.
a) V prostem času sem športno dejaven/na ______ ur na teden.
b) V prostem času nisem športno dejaven/na.

II. ZDRAVSTVENE TEŽAVE IN OKVARE
1.) Ali ste v zadnjih 12-ih mesecih obiskali katerega od zdravnikov (vprašanje velja
samo za vas, ne upoštevajte obiska zdravnika zaradi otrok ali drugih družinskih članov
– velja za vsa vprašanja)?
- splošnega zdravnika
- zobozdravnika
- ginekologa
- specialista (1), dopišite katerega:_______________
- specialista (2), dopišite katerega:_______________
-drugo: ________________________________________

DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE

2.) Če ste v obdobju zadnjih 12-ih mesecev obiskali katerega od naštetih zdravnikov,
prosim obkrožite, v katerem mesecu (mesecih) je to bilo.
splošni
zdravnik
zobozdr
avnik
ginekolo
g
specialis
t (1)
specialis
t (2)
Drugo

JUN.
JUN.
JUN.
JUN.
JUN.
JUN.

JUL
.
JUL
.
JUL
.
JUL
.
JUL
.
JUL
.

AVG. SEPT
.
AVG. SEPT
.
AVG. SEPT
.
AVG. SEPT
.
AVG. SEPT
.
AVG. SEPT
.

OKT.
OKT.
OKT.
OKT.
OKT.
OKT.

NOV
.
NOV
.
NOV
.
NOV
.
NOV
.
NOV
.

DEC
.
DEC
.
DEC
.
DEC
.
DEC
.
DEC
.

JAN. FEB
.
JAN. FEB
.
JAN. FEB
.
JAN. FEB
.
JAN. FEB
.
JAN. FEB
.

MAR
.
MAR
.
MAR
.
MAR
.
MAR
.
MAR
.

3.) Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika? Možnih več odgovorov.
a) hodim na redne, preventivne preglede
b) ob prvih znakih bolezni
c) tedaj, ko si sam/a ne morem več pomagati
d) tedaj, ko sem zelo hudo bolan/a, poškodovan/a
e) kadar potrebujem napotnico
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4.) Koliko dni ste bili v zadnjih 12-ih mesecih zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela
oziroma nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti? Če se ne spomnite točno,
vpišite približno število dni.
Število dni: ________
5.) Obkrožite, v katerih mesecih v tem šolskem letu, ste bili zaradi bolezni ali poškodbe
odsotni z dela oziroma nezmožni opravljati običajne delavne obveznosti.
SEPTEMBER
FEBRUAR

OKTOBER NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
MAREC
APRIL
MAJ

6.) Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje?
a) zelo dobro
b) dobro
c) srednje
d) slabo
e) zelo slabo
7.) Kako skrbite za svoje zdravje?
a) zelo
b) kar dobro
c) bolj malo, premalo
d) skoraj nič
e) ne vem, kaj bi rekel/a
8.) Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom?
a) nikoli
b) zelo redko
c) občasno
d) pogosto
e) vsak dan
9.) Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v življenju?
a) Zlahka jih obvladujem.
b) Z nekaj truda jih obvladujem .
c) Z večjim naporom jih obvladujem.
d) S hudimi težavami jih še obvladujem.
e) Ne obvladujem jih, moje življenje je skoraj neznosno.
10.) Ali vi ali katerikoli drug član vaše družine kadi v stanovanju ali v bivalnih
prostorih?
DA

NE
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11.) Ali sedaj kadite?
a) ne kadim in nikoli nisem kadil-a
b) sedaj ne kadim, a prej sem kadil-a
c) sedaj kadim
12.) Vpišite podatke
Telesna višina: ___ cm
Telesna teža: ____ kg
13.) Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teže?
a) Vseeno mi je.
b) Zadovoljen/na sem s svojo telesno težo.
c) Rad/a bi bil/a bolj suh/a.
d) Rad/a bi bil/a bolj debel/a.
14.) Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil oziroma potrdil
zdravnik? (Prosim, naredite križec pri vseh odgovorih, ki se nanašajo na vas.)
zvišan krvni tlak (hipertenzija)
sladkorno bolezen (diabetes)
prebolelo srčno kap (miokardni infarkt)
bolečino v prsih pri mirovanju ali med telesno dejavnostjo (angina pektoris)
srčno popuščanje
možgansko kap in njene posledice
bolezni in okvare hrbtenice
bolezni in okvare sklepov (artritisi in artroze)
kronično obstruktivno pljučno bolezen
bronhialno astmo
čir (ulkus) na želodcu ali dvanajstniku
jetrno cirozo
kronično okvaro glasilk
alergijo, (na kaj): ______________________________________
delna, popolna izguba sluha
katero od avtoimunskih bolezni (hepatitis, multipla skleroza, revmatoidni artritis …)
psihična obolenja (depresija, shizofrenija, anksioznost ipd.)
drugo, (ni zgoraj našteto): _____________________________________________________

15.) Kako pogosto se v enem šolskem letu srečujete s katero od spodaj naštetih težav in
menite, da so posledica vašega delovnega okolja oziroma poklica, ki ga opravljate?
Občasno pomeni enkrat v šolskem letu, pogosto večkrat v šolskem letu in zelo pogosto
pomeni vsaj enkrat mesečno.
Zdravstvena težava

Nikoli

hripavost
izguba glasu
prehlad
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težave s sluhom
utrujenost
izčrpanost
glavobol
vnetje sečil
bolečine v vratnem predelu hrbtenice
bolečine v križu
bolečine v kolku
bolečine v kolenu
bolečine v zapestju
bolečine v komolcu
bolečine v ramenskem sklepu
bolečine v želodcu
težave s prebavo
težave z vidom
nespečnost

III. DELOVNO OKOLJE IN POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE
3.) Radi poučujete športno vzgojo?
a) da
b) ne
c) drugo: _____________________________________________________________

4.) Se vam zdi pouk športne vzgoje naporen?
a)
b)
c)
d)
e)

da, večkrat
včasih
redko
ne, nikoli
drugo: _____________________________________________________________

5.) V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem?

delovni prostor

učilnica, v kateri
poteka pouka
zbornica

hrup
sploh me občasno
ne moti; v me moti
prostoru je
večinoma
dovolj tiho,
da lahko
govorim z
normalno
močjo
glasu

zelo
me
moti;
v
prostoru je
pogosto
tako glasno,
da moram
govoriti
glasneje kot
sicer
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premalo
svetlobe,
pogosto
moramo
uporabljati
luči

Svetloba
primerna
svetloba,
luči
uporabljamo
ob slabem
vremenu
oziroma ko
je
zunaj
temno

preveč
svetlobe,
nenehno
moramo
zastirati
okna
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kabinet, kjer se
pripravljam na
delo
ostali
šolski
prostori, kjer se
zadržujete
(hodnik,
jedilnica…)
prostor,
kjer
izvajate športno
vzgojo

6.) Bi ure športne vzgoje raje prepustili športnim pedagogom?
a) da
b) ne
c) drugo: _____________________________________________________________

7.) Ali je med uro športne vzgoje jakost vašega govora veliko večja kot sicer?
a)
b)
c)
d)
e)

vedno
včasih
redko
nikoli
drugo: _____________________________________________________________

Hvala za sodelovanje!
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