UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

PETRA BOGATAJ IVANČIČ

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Specialna in rehabilitacijska pedagogika

ZDRAVJE SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH
PEDAGOGOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI

DIPLOMSKO DELO

Mentorica:

Kandidatka:

dr. Tjaša Filipčič, doc

Petra Bogataj Ivančič

Somentorica:
Jerneja Terčon, asist.

Ljubljana, junij, 2014

ZAHVALA

Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri nastanku tega diplomskega
dela, sploh pa kolegom specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, ki
poučujejo v Osrednjeslovenski regiji in njihovim ravnateljem, da so sodelovali
v raziskavi in tako pripomogli k nastanku mojega diplomskega dela.

Zahvaljujem se mentorici dr. Tjaši Filipčič, za vso prijaznost, pomoč in
strokovno vodenje ter pozitiven odnos, ki mi je pomagal, da sem svoje šolanje
pripeljala do konca.

Zahvaljujem se tudi somentorici Jerneji Terčon za prve popravke in nasvete pri
pripravi diplomskega dela.

Hvala Bojanu in Katarini za vse popravke in nasvete pri oblikovanju
diplomskega dela.
Hvala Mojci Bajc za lektoriranje.

Zahvaljujem se svojima staršema, ker sta vedno upoštevala moje odločitve in
me spodbujala pri vseh življenjskih podvigih, tudi pri študijskih.
Hvala vama za vso potrpežljivost in podporo.

Hvala Uroš, ker verjameš vame. Hvala Sara, David in Vasja, ker me
izpolnjujete. Brez vas ne bi šlo.

IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil raziskati zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki
poučujejo v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem z nižjim izobrazbenim standardom v
Osrednjeslovenski regiji. V raziskavi je sodelovalo 89 specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov, povprečno starih 37 let. Podatke smo zbrali za leto 2013 s pomočjo vprašalnika,
ki smo ga povzeli in za potrebe raziskave priredili po vprašalnikih Z zdravjem povezan
vedenjski slog (CINDI Slovenija, 2008) ter Profil stresa za učitelje (Youngs, 2001).

Osnovni cilji raziskave so bili ugotoviti, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi
ocenjujejo svoje zdravstveno stanje; koliko od njih je v prostem času redno športno dejavnih;
katere zdravstvene težave se pri njih pojavljajo; ali so pogosto pod stresom; ali premagujejo
stres tudi z redno športno dejavnostjo, če kdaj občutijo znake izgorelosti in kako zadovoljni
so s svojim delovnim okoljem.

Po podatkih, pridobljenih z raziskavo, je zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov
precej dobro, ocenjujejo tudi, da kar dobro skrbijo za svoje zdravje. Prehranjujejo se
uravnoteženo, v večini ne kadijo, največ jih spi od 6 do 7 ur na noč. V povprečju so bolniško
odsotni 8 dni na leto. V večini so redno športno dejavni v prostem času, četrtina ni nikoli
zmerno intenzivno športno dejavna, z zelo intenzivno športno dejavnostjo se ukvarja
manjšina. Med zdravstvenimi težavami, ki se pri njih bolj pogosto pojavljajo, so alergija,
glavobol, prebavne motnje in bolezni ter okvare hrbtenice. Pogosto je pod stresom približno
tretjina, vsaj enkrat mesečno imajo težave s kronično utrujenostjo, izčrpanostjo, glavoboli,
prebavnimi težavami in pogostimi prehladnimi obolenji, kar so vse telesni simptomi
izgorelosti, ki jo večina občuti na delovnem mestu. Stres zmanjšujejo tudi s športno
dejavnostjo. V večini imajo urejeno delovno okolje in so nasploh zadovoljni z njim.

Ključne besede: zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, športna dejavnost,
delovno okolje, stres

ABSTRACT

HEALTH OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS IN THE CENTRAL
SLOVENIA
The purpose of the thesis was to investigate the health of special education teachers who
teach in elementary special schools with lower educational standards in the Central Slovenia
region. 89 special education teachers participated in the study, average age 37 years. Data
were collected in 2013 through a questionnaire, which was summarized and organized
according to the needs of the study from questionnaires Health-related behavioral style
(CINDI Slovenia, 2008) and Stress profile questionnaire for teachers (Youngs, 2001).
The primary objectives of the research were to find out how special and rehabilitation
teachers assess their health; how many of them are regularly physically active in their free
time; determine which are the most common medical problems they face most frequently; are
they often under stress; if they tend to lower stress with regular physical activity; if they ever
feel any signs of burnout and how satisfied they are with their working environment.
According to data obtained by the survey, the special education teachers are in good health,
and they take good care of their health. They are eating in a balanced way, most of them are
non-smokers and sleep for about 6 to 7 hours per night. They are on sick leave for 8 days a
year, on average. They are regularly physically active in their free time, quarter of them is
never moderately intense physicaly active, they are in a minority engaged with very intense
physical activity. Allergies, headaches, digestive disorders, diseases and defects of the spine
are medical problems, that occur among them on regular basis. About a third of them are
often stressed out, they have, at least once a month, problems with chronic fatigue,
exhaustion, headaches, digestive problems and often colds, which are all physical symptoms
of burnout, that they percieve at work. They reduce stress with physical activity also.
Otherwise, they work in well arranged working environment and are satisfied with it in
general .

Key words: the health of special education teachers, physical activity, work environment,
stress
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1 UVOD

Zdravje in skrb za zdravje sta danes neprecenljivi vrednoti in nekaj, kar posamezniki
jemljemo kot povsem samoumevno, dokler seveda ne zbolimo. Vsak človek najbolje
deluje, kadar je zdrav, tako v fizičnem kot v duševnem smislu. Zdravje posameznikov
pogojujejo mnogi dejavniki, med drugim poleg samih genetskih predispozicij tudi skrb za
redno in zmerno športno dejavnost, ustrezno prehranjevanje, dovolj počitka in spanja,
izogibanje kajenju, pretirani uporabi alkohola in drugih škodljivih substanc, izogibanje
stresu in iskanje načinov spoprijemanja z njim.
Če za svoje zdravje ne skrbimo dobro, smo izpostavljeni kroničnim nenalezljivim
boleznim, med najbolj pogostimi so srčno-žilne bolezni, rak, debelost, sladkorna bolezen
tipa 2 in previsok krvni tlak.
K nezdravemu načinu življenja sodi tudi nezadostna športna dejavnost. Priporočila o
količini in težavnosti športne dejavnosti se iz leta v leto spreminjajo, kot se spreminjajo tudi
priporočila o zdravem prehranjevanju, vendar pa so v glavnem vsi strokovnjaki mnenja, da
zmerna in dovolj pogosta športna dejavnost pripomore k ohranjanju zdravja in pogosto celo
k njegovemu izboljšanju.
Dobro je, da živimo aktivno vsak dan, pešačimo, kolesarimo na delovno mesto, hodimo po
stopnicah, namesto da se vozimo z dvigali, se večkrat tedensko poslužujemo aerobne
gibalne dejavnosti, med katero sodijo: hitra hoja, tek, kolesarjenje, ples, planinarjenje,
smučanje, tek na smučeh, plavanje, aerobika, košarka, nogomet itd. Strokovnjaki
priporočajo takšno vadbo 3- do 5-krat na teden po 45 minut, najbolje pa vsak dan. Med
športne dejavnosti 2- do 3-krat tedensko vključujemo tudi vaje za gibljivost in vaje za moč.
Današnji sedeči življenjski slog, zaradi katerega se večina ljudi premalo giblje in preveč
dnevnega časa preživi v sedečem položaju, skupaj s preveliko dostopnostjo in uživanjem
hrane, ki je energetsko prebogata, vodi v debelost in preostale že naštete kronične bolezni.
Temu se ne izognejo tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi (v nadaljevanju SRP), ki bi s
svojim zgledom morali učencem privzgajati zdrave življenjske navade. Vendar se tudi SRP

-7-

pri svojem delu spopadajo s stresnimi dejavniki, ki jih pogosto ne obvladujejo, zaradi
preobilice dela pa jim zmanjkuje časa za redno športno dejavnosti in ohranjanje zdravja.
Delodajalci morajo svojim zaposlenim nuditi primerno delovno okolje, saj se le v takem
učno-vzgojni proces lahko odvija nemoteno in privede do zadovoljnih delavcev in otrok. V
osnovnih šolah s prilagojenim programom so vsaj v Osrednjeslovenski regiji delovni pogoji
zadovoljivi, mnogi mobilni SRP pa so podvrženi izredno slabim delovnim in prostorskim
pogojem, delu na več šolah obenem in zato pomanjkanju časa pri prevozu iz ene na drugo
šolo, kar je zanje zelo stresno.
Namen raziskave je preveriti zdravstveno stanje SRP, ki poučujejo v osnovnih šolah v
Osrednjeslovenski regiji in opozoriti na pomembnost in vpliv delovnih pogojev na bolezni
in zdravstvena stanja, ki se v tem poklicu pojavljajo. Spodbuditi želimo specialne in
rehabilitacijske pedagoge k bolj zdravemu preživljanju prostega časa in bolj pogostemu
športnemu udejstvovanju ter razmišljanju o tem, kaj lahko sami še postorijo za izboljšanje
svojih delovnih pogojev, seveda v sodelovanju z delodajalci.

2 PREDMET IN PROBLEM
Etični kodeks SRP Slovenije (2009) v 1. členu navaja, da je SRP »strokovnjak, ki proučuje,
razvija in izvaja edukacijo ter reedukacijsko, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z
otroki s posebnimi potrebami /…/ v vseh življenjskih obdobjih.«

SRP v osnovnih šolah s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom torej
pomagajo otrokom razvijati njihova močna področja in jih učijo kompenzacijskih tehnik, s
pomočjo katerih se lažje vključujejo v širše socialno okolje (Etični kodeks SRP Slovenije,
2009).
Za to pomembno in odgovorno nalogo morajo bili SRP primerno zdravstveno opremljeni,
da se lahko dnevno soočajo z zahtevami poučevanja otrok s posebnimi potrebami.

-8-

Danes se o pomenu zdravega načina življenja veliko govori, a kljub temu si premalo ljudi
vzame čas za osnovne potrebe po gibanju, preživljanju prostega časa na prostem, pravilnem
prehranjevanju, sprostitvi in počitku.
Mišigoj - Durakovićeva (2003) zagovarja, da redna ustrezna športna dejavnost, ki traja
dovolj časa, je dovolj intenzivna in pogosta povečuje sposobnost telesa, preprečuje
koronarne bolezni srca in povečuje delovno sposobnost.
Tvegana vedenja, ki škodijo zdravju in vodijo v resnejše bolezni pa so kajenje, prekomerno
uživanje alkohola, nezadostna športna dejavnost, nezdrav način prehranjevanja in stres
(Zaletel - Kragelj, Fras in Maučec - Zakotnik, 2004).

Youngs (2001) ugotavlja, da je učiteljski poklic eden najbolj stresnih poklicev in navaja
najbolj pogoste negativne stresorje pri pedagoškem delu, ki so povečane administrativne
naloge, dodatne zadolžitve zunaj okvirov poučevanja, nizke plače, soočanje s starši, apatija
učencev, disciplinski problemi, slabi odnosi s sodelavci, prenasičenost z delom in
pomanjkanjem časa za uresničevanje zastavljenih nalog. Kot učinkovito strategijo
odpravljanja posledic stresa na zdravje priporoča redno športno dejavnost in sproščanje.

Zanimalo nas je, kakšno je zdravje SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, in kako
njihovo poklicno delo vpliva nanj. Preverili smo tudi, koliko so redno športno dejavni, na
kakšen način se soočajo s stresom, ki ga dnevno doživljajo na delovnem mestu, in kako se
počutijo v svojem delovnem okolju.

2.1 ZDRAVJE
2.1.1 Definicije zdravja

Danes se s pojmom zdravja v vsakodnevnem življenju veliko ukvarjamo, zdravje postaja
pomembno področje znanstvenega raziskovanja, javnega in zasebnega življenja.
Na zdravje smo običajno bolj osredotočeni takrat, ko zaznamo njegovo 'odsotnost', saj je
takrat napadena tudi naša samopodoba, naše bistvo, ki ga bolezen ruši. "Telo je poleg
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instrumenta gibanja tudi utelešenje posameznikovih predstav o sebi, ki pa so obenem tudi
ponotranjene družbene predstave "(Toš, 2002, str. 4).
Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1946 definirala zdravje kot stanje popolne
telesne, duševne in socialne blaginje. Prvotno so zdravje označevali kot odsotnost bolezni
ali onemoglosti. Posamezne ravni zdravja so medsebojno odvisne: zdravje je torej
ravnovesje psihične, fizične in socialne ravni ter dejavnega odnosa človeka do okolja
(Hanžek in Turnšek, 1997). Svetovna zdravstvena organizacija v svoji Ustanovni listini iz
leta 1946 pojmuje zdravje kot celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem
vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in
poklicne funkcije in preprečevati bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt. Sodobna
zdravstvena organizacija opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za
produktivno in kakovostno življenje posameznika in skupnosti kot celote. Po tej definiciji
je zdravje ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki
se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. V tem smislu
zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, ampak celotne družbene skupnosti.
V današnji sodobni družbi stalno naraščajo zahteve po večji delovni storilnosti in
sposobnost za opravljanje dela se povezuje z zdravjem. Pomeni, da če smo zdravi, smo se
sposobni neomejeno prilagajati zahtevam na delovnem mestu, socialnim spremembam,
tehničnemu napredku in trenutni modi. Zdrav videz postaja družbena vrednota, naša
dolžnost pa je, da ga dnevno vzpostavljamo in vzdržujemo. Zdravje torej ni pomembno le
za nas same, temveč tudi kot sporočilo navzven: sem zdrav, sem sposoben za delo.

Hiter družbeni, gospodarski, socialni, ekonomski, znanstveni in tehnološki razvoj družbe v
zadnjih nekaj desetletjih je pomembno vplival na zdravje prebivalstva. Pojavili so se novi
zdravstveni problemi, ki so povezani s sodobnim sedečim načinom dela in preživljanja
prostega časa, saj se večino prostega časa preživi pred televizijskimi sprejemniki ali
računalniki. V preteklosti so človeštvo pestile nalezljive bolezni, sedaj pa so na udaru
kronične nenalezljive bolezni, poškodbe in samomori.
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2.1.2 Opisi nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni
Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje kronične nenalezljive bolezni kot
neozdravljive bolezni, napredujejo pa do smrti različno hitro. Med najbolj pogoste v Evropi
se uvrščajo rakava obolenja, srčna obolenja, bolezni dihal, diabetes in nekatere duševne
bolezni. Dejavniki tveganja za razvoj teh bolezni so poleg dednosti in okoljskih dejavnikov
ter osebnostnih značilnosti tudi vedenjski dejavniki, kot so kajenje, prekomerno uživanje
alkohola ali drugih škodljivih substanc, nezdravo prehranjevanje ter pomanjkanje športne
dejavnosti.
Starc (2007) navaja, da je skoraj polovica vseh smrti v Sloveniji srčno-žilnih in večina teh
bolezni je posledica koronarne ateroskleroze in njenih posledic, kot so srčni infarkt,
nenadna srčna smer, srčno popuščanje.
V preteklosti so aterosklerozo definirali kot kronični proces napredujoče zadebelitve in
zatrdline sten velikih arterij zaradi odlaganja maščob v notranjosti arterije, ki le-to zožujejo
(Starc, 2007, str. 167). Posledici procesa ateroskleroze sta neelastična, trda stena arterij in
zožitev svetline arterij. Aterosklerozo s posledicami na koronarnih arterijah imenujemo
koronarna bolezen ali ishemična srčna bolezen. Aterosklerozo danes pojmujejo kot kronični
vnetni proces v povezavi z zvišanimi vrednostmi maščob v krvi. Vzroka nastanka
ateroskleroze ne poznamo, so pa znani številni dejavniki tveganja, ki so dislipidemija,
kajenje, arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, visceralna debelost, psihosocialni
dejavniki, redno uživanje alkohola, nezadostno uživanje sadja in zelenjave in pomanjkanje
športne dejavnosti. S poznavanjem dejavnikov tveganja za aterosklerozo in njihovim
preprečevanjem lahko preventivno delujemo proti nastanku te zahrbtne bolezni (Starc,
2007).

Ena od civilizacijskih bolezni današnjega časa je tudi arterijska hipertenzija (povišan krvni
tlak), ki spada med najpomembnejše dejavnike tveganja za aterosklerozo in je povezana
tudi z višjo verjetnostjo možganske kapi in srčnega popuščanja (Starc, 2007). Posledica
nezdravljenega zvišanega krvnega tlaka so spremembe na tarčnih organih, in sicer na srcu
(zamašitev koronarnih arterij, srčni infarkt kot posledica), ledvicah (ledvična odpoved),
očeh

(krvavitev očesnega ozadja, slepota), možganih (motnje spomina, mini kapi ali

možganska kap) in na perifernih žilah okončin (bolečina v mečih po hoji, gangrena,
- 11 -

amputacija uda).

Dejavniki tveganja za nastanek arterijske hipertenzije so družinska

obremenjenost in pogostejše pojavljanje pri moškemu spolu, na kar ne moremo vplivati,
lahko pa vplivamo na druge dejavnike tveganja, kot so prekomerna telesna teža, telesna
nedejavnost, dosoljevanje hrane, prekomerno uživanje alkoholnih pijač in stres (CINDI,
2008).
Starc (2008) navaja, da med zelo pogoste bolezni spadajo tudi rakave bolezni ali
malignomi, ki pa so bolezni z zelo različno prognozo, ki jo lahko pomembno izboljšamo s
preventivnim delovanjem in presejalnimi testi (kolonoskopija, mamografija) ter zgodnjim
zdravljenjem bolezni. Rakava obolenja so lahko benigne ali maligne narave. Maligni
tumorji se razmnožujejo hitro in pri tem se rakave celice agresivno vraščajo v okoljska
tkiva in metastazirajo v oddaljena tkiva in organe.
Jakovljević (2013) ugotavlja, da za rakom v Sloveniji zboli vsako leto 10.000 ljudi, od tega
pa jih 6000 umre. Najpogostejše vrste raka v Sloveniji so pljučni rak in rak prostate pri
moških ter rak na dojki, kožni rak in rak debelega črevesa pri ženskah.

Kronična vnetna črevesna bolezen je bolezen prebavil s simptomi krvavih iztrebljanj, krči
prebavil, bolečinami v trebuhu, zvišano telesno temperaturo, slabokrvnostjo in hujšanjem,
za katero so značilni zagoni in vmesne umiritve stanja (Starc, 2008).

Sladkorna bolezen tipa dve je daleč najpogostejša oblika sladkorne bolezni, ki je posledica
izčrpavanja trebušne slinavke zaradi pojava neodzivnosti na inzulin in debelosti (Starc,
2008).
Jakovljević (2013) navaja, da je v Sloveniji 109.000 znanih sladkornih bolnikov, pri čemer
jih je še vsaj 27.000 neodkritih. Diabetes mellitus ali sladkorna bolezen je stanje stalno
povišane glukoze v krvi, kar ob pomanjkanju inzulina (sladkorna bolezen tipa 1) ali
odpornosti celic nanj (sladkorna bolezen tipa 2) povzroči motnje v presnovi ogljikovih
hidratov, beljakovin in maščob.

Debelost, ki po svetu in tudi pri nas dobiva razsežnost epidemije, se razvije zaradi
povečanega vnosa hrane, ki je običajno večji od porabljene energije, kar pa se dogaja daljše
časovno obdobje. Višek energije se skladišči v obliki maščevja, še posebej pa je za
nastanek srčno-žilnih bolezni nevaren visceralni ali trebušni tip debelosti. V sodobni družbi
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k debelosti veliko pripomore sedeči način življenja, tehnični napredek in povečana
proizvodnja ter dostopnost hrane, spremenil pa se je tudi način priprave hrane in uporaba
sladkorja pri njeni pripravi (Starc, 2007).
Jakovljević (2013) označuje debelost kot kronično nenalezljivo bolezen, zaradi katere so
motene telesne in presnovne funkcije organizma, kar posledično poslabša kakovost
življenja, poveča pojav drugih bolezni in skrajša življenjsko dobo.
Debelost je opredeljena z indeksom telesne mase (ITM), ki ga dobimo na podlagi izračuna
med telesno maso in kvadratom višine. Hkrati z obsegom trebuha lahko dobro ocenimo
tveganje za pojavnost bolezni srca in ožilja.

Depresija je motnja razpoloženja in čustvovanja s sočasnimi spremembami izgleda,
vedenja, mišljenja in drugih duševnih funkcij (Marušič in Temnik, 2009, stran 34). O
depresivni motnji govorimo, ko se pojavi nekaj ključnih znakov depresije in trajajo vsaj
dva tedna. Znaki bolezni so spreminjanje razpoloženja, motnje spanja, apetita in spolnosti,
izguba motivacije, utrujenost, upad življenjskega navdušenja, tesnoba, občutek notranje
praznine, obupanost, znižana strpnost, celo napadalnost, motnje koncentracije in spomina,
izguba zanimanja za svet in ljudi, zmanjšanje učinkovitosti pri delu (prav tam).

Osteoporoza je napredujoča bolezen skeleta, značilna zanjo pa je nizka mineralna gostota
kosti in porušena zgradba kosti (Jakovljević, 2013; Starc, 2008). Bolniki z osteoporozo so
podvrženi patološkim zlomom kosti in sesedanju hrbtenice. Starc (2008) navaja, da je
osteoporoza najpogostejša presnovna bolezen kosti in da jo ima do 80. leta vsaka tretja
ženska in vsak šesti moški. Kostna masa se povečuje v dobi odraščanja in je pri starosti 25
do 30 let največja, potem sta gradnja in razgradnja kosti v ravnovesju med starostjo 30 in
40 let, nato pa se po 40 letu starosti začne fiziološka razgradnja kostne mase, ki traja do
konca življenja. Na izgubo kostne mase pri ženskah, starih od 50 do 70 let, vpliva v
menopavzi manjše izločanje estrogenov, zaradi česar se kostno tkivo redči - osteoporoza
tipa 1. Osteoporoza tipa 2 pa se razvije po 70. letu, ko se stanjša tudi zunanji del kosti in
gobasti hrustanec v notranjosti kosti.
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2.1.3 Dejavniki tveganja za kronične nenalezljive bolezni

Kronične nenalezljive bolezni, zaradi katerih v Sloveniji in tudi v Evropski uniji
najpogosteje umiramo, so bolezni obtočil in rakave bolezni, pri čemer nastanek posameznih
bolezni povezujemo z različnimi dejavniki tveganja, ki so med seboj lahko povezani.
Kajenje je dejavnik tveganja za vrsto motenj in kroničnih bolezni, med drugimi bolezni
srca in ožilja (periferna žilna bolezen, možganska kap itd.), maligne neoplazme (pljučni
rak, rak ustne votline itd.), bolezni dihal (kronična obstruktivna pljučna bolezen, pri
otrocih, ki so pasivnemu kajenju dnevno izpostavljeni pa bronhitis, astma in pljučnica),
bolezni prebavil (ulkusna bolezen želodca ali dvanajstnika), bolezni ustne votline
(peridontalna bolezen) ter razne reproduktivne motnje (impotenca, ovulatorna disfunkcija
itd.).
Te bolezni so pogosto neposredni vzrok smrti rednih kadilcev, ki umirajo v svoji aktivni
dobi srednjih let, čeprav je kajenje eden izmed dejavnikov tveganja, ki jih je mogoče
popolnoma odpraviti (CINDI, 2008).

Nezdravo prehranjevanje je dejavnik tveganja za pojav bolezni srca in ožilja, maligne
neoplazme, previsokega krvnega tlaka, sladkorne bolezni tipa 2, debelosti, osteoporoze in
drugih bolezni ter motenj.
Pod nezdravo prehranjevanje se uvršča uživanje hrane neustrezne hranilne ali energijske
vrednosti (energetsko prebogata hrana, prepogosto uživanje hitro razgradljivih ogljikovih
hidratov in nasičenih in trans - nenasičenih maščobnih kislin, nezadostno uživanje sadja,
zelenjave, rib in hrane, bogate z vlakninami), nepravilna priprava hrane (hitra hrana,
preslana in premastna hrana, vnaprej pripravljeni obroki) in neustrezen ritem dnevnega
prehranjevanja (premajhno število obrokov ali manj kot tri na dan, preveliki obroki).
Raziskava "Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije"
leta 2001 je pokazala, da se pretežno nezdravo prehranjuje kar 46,5 % prebivalcev (CINDI,
2008).

Prekomerna telesna teža (ITM 25 - 29,9) in debelost (ITM 30 in več), kot drugi odstranljivi
vzrok umrljivosti pri odraslih, sta povezani s številnimi kroničnimi boleznimi, na primer s
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hipertenzijo, sladkorno boleznijo tipa 2, srčno - žilnimi boleznimi, možgansko-žilnimi
boleznimi, rakavimi boleznimi in vrsto drugih nenalezljivih bolezni.

Prekomerno uživanje alkohola je prav tako dejavnik tveganja, ki največ prispeva k
umrljivosti odraslega prebivalstva v Sloveniji, posledice dejavnika pa se kažejo tako na
zdravstvenem kot na psihosocialnem in ekonomskem področju.
Tvegano stresno vedenje je dejavnik tveganja, ki se povezuje z različnimi motnjami in
boleznimi, med drugim izpostavljanje dolgotrajnim stresnim dejavnikom dokazano
povzroča večjo dovzetnost za nalezljive bolezni, prebavne motnje in motnje presnove,
duševne motnje, motnje hranjenja, spanja, spomina in zaznavanja bolečine, kožne bolezni
in seksualno ter reproduktivno disfunkcijo. Dolgotrajno izpostavljenost stresnim
dejavnikom povezujejo tudi z boleznimi srca in ožilja, rakavimi boleznimi, imunskimi
motnjami, alergijami in drugimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi.

Raziskava "Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije" je
leta 2001 pokazala, da je tvegano stresno vedenje pogostejše pri ženskah starostne skupine
40 - 49 let, aktivno zaposlenih, visoko izobraženih, prebivalcih primestnega in mestnega
okolja vzhodne in osrednje Slovenije (CINDI, 2008).
Športna dejavnost je varovalni dejavnik zdravja, saj vpliva na telesno in duševno zdravje
ter na kakovost življenja posameznikov. Pozitivni učinki redne in zmerne športne
dejavnosti za zdravje so očitni in se kažejo v povečani psihofizični sposobnosti telesa,
okrepljenih mišicah in kosteh, okrepljenem imunskem sistemu, zmanjšanih negativnih
učinkih stresa, povečanju samozaupanja in varovanju pred vrsto kroničnimi nenalezljivimi
boleznimi. Današnji sedeči način življenja in nezadostna športna dejavnost sta vedenjska
dejavnika tveganja, ki resno ogrožata zdravje aktivnega prebivalstva in sta posreden ali
neposreden vzrok za večino bolezni srca in ožilja.
Raziskava "Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije" je
leta 2001 pokazala, da je nezadostno telesno dejavnih 16,4 % prebivalstva, pri čemer je
zaskrbljujoč podatek, da je več nezadostno telesno dejavnih žensk, mlajših odraslih
(skupini od 25 - 39 let), aktivno zaposlenih, prebivalcih osrednje Slovenije in višje ali
visoko izobraženih, iz česar lahko sklepamo, da so tudi SRP, ki so zajeti v vzorcu
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raziskave, premalo športno dejavni, saj to populacijo sestavljajo v večini visoko izobražene
ženske (prav tam).
Jakovljević (2013) navaja, da je nezadostna telesna dejavnost eden največjih zdravstvenih
problemov 21. stoletja, čeprav je že dolgo dokazano, da redna telesna dejavnost pripomore
k izboljšanju zdravstvenega stanja človeka in zmanjša verjetnost pojava nenalezljivih
kroničnih bolezni. Le tretjina prebivalcev zahodnega sveta je dovolj telesno aktivna, da
pripomore k svojemu boljšemu zdravju. Za Evropo velja, da nezadostna telesna dejavnost
kot dejavnik tveganja pripomore k 10 % smrti na leto in skoraj dve tretjini prebivalstva,
starejšega od 15 let, ne dosega priporočenega nivoja telesne dejavnosti (30 minut na dan
večino dni v tednu). 34 % Evropejcev, mlajših od 15 let, se zadosti giblje, vendar po
petnajstem letu telesna dejavnost začne upadati pri obeh spolih, tako da stroški telesne
nedejavnosti znašajo od 150 do 300 evrov letno na prebivalca Evrope.

Srčno-žilne bolezni:
- koronarna srčna bolezen
- kardiomiopatija
- hiperholesterolemija
- popuščanje srca
- ateroskleroza
- visok krvni tlak
Presnovne
motnje:
- debelost
- sladkorna
bolezen

Rak:
- pljuč
- dojk
-prostate
- debelega črevesa

TELESNA
NEDEJAVNOST

Pljučne bolezni:
- emfizem
- kronični
bronhitis
- astma

Mišično-skeletne
motnje:
- bolečina v križu
- osteoartroza
- osteoporoza
- poškodbe kosti in
mehkih tkiv

Duševne
motnje:
- depresija
- zaskrbljenost
- razpoloženje

Slikovni prikaz 1: Posledice telesne nedejavnosti in sedečega načina življenja (povzeto po
Jakovljević, 2013, stran 240)
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Tudi v Sloveniji se zdravstveno stanje prebivalstva ne razlikuje močno od stanja v ostalih
evropskih državah. Jakovljević (2013) navaja, da so glavni vzroki umrljivosti med Slovenci
bolezni srca in ožilja (50 %) in rakava obolenja (26 %). V Sloveniji se povečuje tudi pojav
drugih kroničnih nenalezljivih bolezni, kot na primer debelost (čezmerno prehranjenih je
kar 54,6 % Slovencev, debelih odraslih Slovencev pa je 15 %), diabetes tipa dve (4,3 %
odraslih v Sloveniji), osteoporoza, zvišana vrednost sladkorja v krvi (6 % prebivalcev),
zvišan holesterol v krvi (60 % odraslih prebivalcev) in povišan krvni tlak.

Raziskava CINDI Dejavniki tveganja za kronične nenalezljive bolezni pri odraslih
prebivalcih Slovenije (2008) je pokazala, da so zaradi nezdravega življenjskega sloga v
Sloveniji nadpovprečno ogrožene ženske:
- stare od 25 do 49 let,
- z dokončano najmanj štiriletno srednjo šolo ali gimnazijo,
- aktivno zaposlene,
- iz spodnjega, srednjega ter višjega sloja,
- iz mestnega in primestnega okolja,
- iz zahodnega ali osrednjega dela Slovenije,
kar zajema tudi vse značilnosti vzorca naše raziskave.

Največje tveganje za zdravje danes torej predstavlja tako imenovani sedeči način življenja,
ki ga sestavlja vedno več poklicnih opravil v sedečem položaju (administrativna dela itd.),
preživljanje prostega časa je danes bolj kot v preteklosti namenjeno računalnikom,
televiziji, prav tako se opušča gibanje tudi v funkciji transporta, saj se danes na delovno
mesto vozimo z avtomobili.
Telesne spremembe pri športno nedejavnih ljudeh so zmanjšanje mišične mase za 20-40 %
in s tem tudi mišične zmogljivosti, povečanje maščevja v trebušni votlini, zmanjšanje
aerobne zmogljivosti, zmanjšanje kostne gostote, zmanjšanje občutljivosti na inzulin, slabši
občutek za ravnotežje in oslabljena propriorecepcija (Jakovljević, 2013).
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2.2 ŠPORTNA DEJAVNOST IN ZDRAVJE
2.2.1 Športna dejavnost skozi čas

Danes se gibamo veliko manj, kot nekoč. Gibanje je bilo v preteklosti za človeka
pomembno predvsem z vidika preživetja, saj človek ni bil na vrhu prehranjevalne verige,
kasneje pa je za pridelavo hrane porabil veliko več energije z gibanjem, kot to počne danes.
Danes zaradi procesov elektrifikacije, avtomatizacije in informatizacije praktično ne
poznamo več trdega fizičnega dela, kar ob nespremenjeni količini vnesene hrane
predstavlja problem za zdravje. Spremenilo se je ravnovesje med vneseno in porabljeno
energijo, ki ga lahko uravnamo s pravilnim prehranjevanjem in zadostno dnevno športno
dejavnostjo.

Strokovni izrazi, kot so na primer športna dejavnost, telesna ali gibalna dejavnost, so se v
preteklosti različno opredeljevali, prav tako so se spreminjala priporočila za vrsto,
intenzivnost in količino športne dejavnosti, s katero posameznik lahko ohranja zdravje. Prvi
uradni dokument, ki opredeljuje pomen športne dejavnosti za ohranjanje kondicije in
zdravja odraslih, je iz leta 1978 z naslovom "Opredelitev o količini in kakovosti vadbe za
razvoj in ohranjanje kondicije odraslih" (American College of Sports Medicine, 1978). V
tem dokumentu je zapisano priporočilo za ohranjanje oziroma izboljšanje telesne kondicije
z aerobno vadbo od 3- 5 krat na teden po 15- 60 minut pri 50-80 odstotkih maksimalne
porabe kisika. Z leti se je priporočilo dopolnjevalo in leta 1998 so mu dodali še priporočilo
za vadbo pri 55- 90 odstotkov maksimalne srčne frekvence (Starc in Sila, 2007).

V Sloveniji so tako kot drugje po svetu priporočila za športno dejavnost podobna in
poudarjajo, da je za ohranjanje zdravja pomembno razmerje med zdravim prehranjevanjem
oziroma vnosom energije v telo in športno dejavnostjo oziroma energijsko porabo, saj
oboje skupaj v dobršni meri vpliva na pojav kroničnih nenalezljivih bolezni (Starc in Sila,
2007).
Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) zagovarjajo tezo, da je

za

ohranjanje zdravja in preprečevanje nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni dovolj že pol
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ure zmerne športne vadbe, ki traja večino dni v tednu in skozi celotno življenjsko obdobje
(Institut za varovanje zdravja, 2006).
Športna dejavnost, ki naj ima pozitiven vpliv na človekov organizem, naj bo torej redna,
prilagojena vsakemu posamezniku in primerno intenzivna (Pišot, Završnik in Kropej,
2005).

2.2.2 Strokovne opredelitve športne dejavnosti
Gibanje je kakršnokoli telesno premikanje, ki ga proizvedejo mišice skeleta in ima za
rezultat porabo energije (Caspersen, Powell in Christenson, 1985; Jakovljević, 2013).
Pomembno je za preživetje, zdravje ter dobro fizično in psihično počutje.
Izraz gibalno-športna dejavnost opredeljuje individualno telesno dejavnost, kamor sodijo
prostočasne dejavnosti, dejavnosti pri delu in dejavnosti z namenom transporta. Športna
dejavnost je običajno strukturirana, njen namen je ohranjanje ali izboljšanje zdravja
posameznika (Završnik in Pišot, 2005a).
Ločimo torej gibalno-športno dejavnost, ki je vsako gibanje, ki ga človek opravi in s tem
porablja energijo, in športno dejavnost, ki jo opredeljujejo namensko načrtovane aktivnosti,
katerih cilj je izboljševanje telesne pripravljenosti ali ohranjanje zdravja v celostnem
smislu, saj povečuje samozaupanje in samozavest posameznika, varuje njegovo zdravje
pred nastankom kroničnih nenalezljivih bolezni, krepi kosti in vzdržuje mišično strukturo
skeleta, povečuje telesno kondicijo, zmanjšuje negativne učinke stresa in nasploh krepi
duševno zdravje, pomaga pa tudi pri vzpostavljanju socialne mreže posameznika (Završnik
in Pišot, 2005b).

Dejavnosti, ki so koristne za ohranjanje zdravja Klajnšček (2003) deli na tri oblike:
- Športna rekreacija (tek, smučanje, košarka, ples, plavanje itd.). Tu gre za športno
dejavnost, ki poteka v prostem času posameznika in za katero se vsak posameznik
prostovoljno odloča na osnovi svojih želja in potreb, glede na svoje sposobnosti in
zmožnosti okolja, v katerem biva.
- Transportne oblike gibanja (pešačenje, hoja po stopnicah, vožnja s kolesom na delovno
mesto itd.). Tu gre za gibalno dejavnost, za katero se posameznik odloča po svojih
potrebah, željah in zmožnostih v povezavi s transportom v vsakdanjem življenju.
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- Delovno-rekreativne dejavnosti (pomivanje oken, kidanje snega, vrtnarjenje itd.).
Posamezniki se odločajo za te gibalne dejavnosti v skladu s potrebami po opravljanju
nekega opravila.

Vsaka telesna dejavnost, ki se je posameznik loti, ni tudi športna dejavnost, čeprav prav
tako pozitivno vpliva na počutje in zdravje človeka. Hoje po stopnicah, pometanja itd. ne
moremo enačiti s športno dejavnostjo, saj vsaka gibalna dejavnost ne vključuje športa, pri
čemer pa je vsaka športna dejavnost tudi gibalna.
Športna dejavnost je torej dejavnost, ki jo izvajamo v prostem času z določenim namenom
in je naprej načrtovana, sistematična in nadzirana (Završnik in Pišot, 2005a).
2.2.3 Redna športna dejavnost

Jakovljevič (2013) in Caspersen, Powell in Christenson (1985) navajajo, da je redna telesna
dejavnost vsako premikanje telesa s pomočjo krčenja skeletnih mišic, pri katerem se poveča
poraba energije nad nivojem v mirovanju, kar torej vključuje vse gibanje, ki ga dnevno
opravimo. Telesno dejavnost deli na običajno, ki vsebuje rekreativno telesno dejavnost, ki
se izvaja glede na interes in potrebe človeka v prostem času, in poklicno telesno dejavnost,
ki je povezana z opravljanjem poklica, ter telesno dejavnost za krepitev zdravja, ki prinaša
koristi zdravju brez tveganja in škode.
Energijo in sposobnost za izvajanje različnih telesnih dejavnosti imamo ali dosežemo, ko
smo v dobri telesni pripravljenosti, ki pa vključuje s spretnostjo povezano telesno
pripravljenost (spretnost, moč, hitrost, ravnotežje in koordinacijo) ter z zdravjem povezano
telesno pripravljenost, ki vključuje tudi lastnosti funkcijske zmogljivosti, potrebne za
zdravje.
Telesna pripravljenost, ki je povezana z zdravjem po Jakovljeviću (2013, vključuje:

- morfološko telesno pripravljenost (zgradba kosti in telesa, količina maščobe in njena
porazdelitev),
- mišično-kostno pripravljenost (mišična zmogljivost, gibljivost in motorična pripravljenost
za nadzor drže),
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- srčno-dihalno pripravljenost (sposobnost kardiovaskularnega in dihalnega sistema za
oskrbo mišic s kisikom med vadbo) in
- presnovno pripravljenost (presnova ogljikovih hidratov in maščob).

Telesna dejavnost, z zdravjem povezana telesna pripravljenost in zdravje so tesno povratno
povezani, nanje pa vpliva še dednost in drugi dejavniki okolja. Med druge dejavnike okolja
spadajo življenjski slog (navade prehranjevanja, kajenje, uživanje alkohola, spanje), osebne
značilnosti (starost, spol, socialno-ekonomski položaj, osebnostne lastnosti itd.), fizično
okolje (od vremenskih razmer, kakovosti zraka, do podlage pri vadbi) ter družbeno okolje
(kulturno, politično, ekonomsko stanje). Dednost vpliva na vse tri komponente sistema, saj
so različni genotipi, torej vsi geni v nekem organizmu, različno podvrženi tveganju za
nastanek določene bolezni (Jakovljević, 2013).

DEDNOST

TELESNA
PRIPRAVLJENOST
 prosti čas
 delo
 druga opravila

Z ZDRAVJEM
POVEZANA TELESNA
PRIPRAVLJENOST
 morfološka
 mišična
 motorična
 srčno dihalna
 presnovna





ZDRAVJE
celostno dobro
počutje
obolevnost
umrljivost

DRUGI DEJAVNIKI
 življenjski slog
 osebne značilnosti
 fizično okolje
 družbeno okolje

Slikovni prikaz 2: Odnosi med telesno dejavnostjo, z zdravjem povezano telesno pripravljenostjo in
zdravjem (povzeto po: Jakovljević, 2013, str. 239)
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2.2.4 Koristi redne športne dejavnosti za zdravje

Športna dejavnost in srčno-žilne bolezni

Jakovljević (2013) navaja, da sta tveganje za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni in telesna
nedejavnost recipročno povezana. Tako pri moških kot ženskah se tveganje za smrt s
telesno dejavnostjo zmanjša za 20 do 50 %. Pomembno je, da je športna dejavnost dnevno
odmerjena in ni manjša od porabe 200 kcal na dan, vadilo pa naj bi se večino dni v tednu.

Warburton in Nicol (2006) ugotavljata, da je tveganje za smrt pri ženskah, ki so telesno
dejavne manj kot eno uro na teden, večje za 52 %, tveganje za smrt zaradi srčno-žilnih
bolezni je podvojeno in imajo 29 % večjo možnost, da zbolijo za rakom, kot njihove
vrstnice, ki so telesno dejavne. Ugotavljata celo, da so ljudje, ki so telesno "fit", a so
podvrženi preostalim dejavnikom tveganja za srčno-žilne bolezni, manj podvrženi tveganju
za prezgodnjo smrt kot ljudje, ki sicer nimajo tveganj za srčno-žilne bolezni, so pa telesno
nedejavni.
Tudi ljudje, ki že imajo različne srčno-žilne bolezni in so jim v preteklosti odsvetovali
gibanje, lahko veliko naredijo za svoje zdravje, če se pričnejo ukvarjati s telesno vadbo. Že
majhno povečanje redne telesne dejavnosti izjemno izboljša zdravstveni status bolnikov.

Športna dejavnost in telesna teža

Športna dejavnost pomembno uravnava telesno maso in je pri obeh spolih povezana z
nižjim odstotkom maščobe v telesu (Završnik in Pišot, 2005b).

Ihan (2014) povezuje visceralno debelost, ki se ob telesni neaktivnosti kopiči, z inzulinsko
toleranco, aterosklerozo in povečano pojavnostjo tumorjev.
Preprečevanje debelosti zahteva spremembe vedenja, spremembe prehranjevanja (skupaj z
dostopnostjo cenovno ugodnih in zdravih živil) in spremembo življenjskega sloga iz manj
sedečega v bolj aktivnega. Jakovljević (2013) zagovarja, da je preprečevanje debelosti še
vedno ekonomsko in zdravstveno najbolj učinkovit pristop, saj je zdravljenje debelosti
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precej neuspešno pa tudi zdravstvene posledice v večini ostanejo kljub zmanjšanju telesne
teže.

Športna dejavnost in rakava obolenja

Jakovljević (2013) navaja, da več kot tretjino smrti za rakom povzročijo dejavniki, ki so
povezani z življenjskim slogom, pri čemer so ogrožajoči predvsem debelost, energijsko
prebogata in z vitamini prerevna hrana, sedeč način življenja in kajenje ter prekomerno
uživanje alkohola. Redna telesna dejavnost dokazano zmanjša tveganje za pojav raka na
debelem črevesu za 40 %, pri redno telesno aktivnih ženskah pa se zmanjšanje tveganja za
pojav raka dojke zmanjša za približno 30 %, ne glede na dedno obremenjenost (Jakovljević,
2013; Warburton in Nicol, 2006).

Tudi Ihan (2014), ki je preučeval vpliv redne telesne dejavnosti na imunski sistem,
ugotavlja, da redna športna dejavnost zmanjša pojavljanje nekaterih vrst raka (rak debelega
črevesa, dojk pri ženskah po menopavzi, rak endometrija, pljuč in trebušne slinavke). Tako
tudi on postavi športno dejavnost kot pomemben preventivni dejavnik pri nastanku te
zahrbtne bolezni.

Športna dejavnost in zdravje kosti

Jakovljević (2013) navaja, da so dejavniki za največjo kostno maso dednost (50 - 80 %
najvišje dosežene kostne mase je odvisno od dednosti), prehranski dejavniki (zadosten vnos
vitamina D, kalcija in beljakovin), mehanski dejavniki (telesna teža in športna dejavnost) in
hormonski dejavniki (vpliv spolnih hormonov). Med mehanske dejavnike spada športna
dejavnost, predvsem vadba pod obremenitvijo teže lastnega telesa ali vadba z utežmi ima
velik vpliv na maksimalno kostno gostoto v vseh starostnih obdobjih. Redna športna
dejavnost preprečuje izgubo maksimalne kostne gostote in zlome kosti, izboljša pa se tudi
sama koordinacija in ravnotežje, zaradi česar je tudi manj padcev in posledično mehanskih
poškodb kosti (Jakovljević, 2013; Warburton in Nicol, 2006).
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Starc (2008) zagovarja, da je za vzdrževanje zdravih kosti in njihove primerne gostote
potreben reden dražljaj, ki pa je po njegovem mnenju redna športna dejavnost, kot na
primer dvigovanje in prenašanje bremen, vaje z utežmi, in ne samo hoja, s čimer bi morale
sploh mlade ženske pričeti čim prej in bi na ta način lahko ohranile zdravje kosti.

Warburton in Nicol (2006) opozarjata, da je treba vrsto telesne vadbe pri boleznih kosti
potrebno izbrati previdno, zagovarjata na primer, da je tek zelo koristna telesna vadba pri
ohranjanju kostne gostote, vendar le, če tečemo 24 - 32 km na teden, tek na daljše razdalje
pa povezujeta z zmanjšanjem kostne gostote.

Športna dejavnost in uravnavanje krvnega sladkorja

Redna telesna dejavnost zniža tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 zaradi več
mehanizmov, kot je na 'primer izboljšan prevoz in povečan privzem glukoze, višja
občutljivost na inzulin in boljša funkcija endotelija krvnih žil v mišicah, znižanje vnetja in
izboljšanje funkcije vegetativnega živčevja' (Jakovljević, 2013, stran 249).
Warburton in Nicol (2006) ugotavljata, da sta se izkazali kot koristni tako aerobna vadba
kot vadba proti uporu, pri čemer je vadba za moč koristnejša pri uravnavanju glukoze v
krvi.

Mednarodna diabetološka zveza (IDF) za ljudi z moteno toleranco na glukozo priporoča
redno športno dejavnost, ki naj traja vsaj 30 minut na dan, saj takšna vadba zmanjša
tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 za 4 %. Posebej pa za osebe s presnovnimi
motnjami poleg aerobne vadbe priporočajo tudi anaerobno vadbo, kot je vadba z utežmi, saj
naj bi po novejših spoznanjih takšna oblika dejavnosti dvakrat tedensko po 20 minut
pripomogla k zmanjševanju in celo odpravljanju presnovnih motenj (Drev, 2009).

Športna dejavnost in duševno zdravje

Redna športna dejavnost ugodno vpliva tudi na dobro razpoloženje, saj se med vadbo
sproščajo endorfini in serotonin, ki delujejo kot naravne protibolečinske snovi in
antidepresivi in se v telesu zadržujejo še nekaj dni po vadbi. Razpoloženje pa se med
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športno dejavnostjo izboljša le, če ne presežemo intenzivnosti vadbe, ki smo je navajeni,
povečevanje obsega in intenzivnosti vadbe pa razpoloženje praviloma poslabša
(Jakovljević, 2013).

Zanimivi so izsledki 10 let trajajoče raziskave med 170.000 zaposlenimi v 14 evropskih
državah, kjer so raziskovali vpliv stresa na delovnem mestu, saj so rezultati pokazali, da
kroničen stres vpliva na zmanjšanje športne dejavnosti, saj organizem za vzpostavljanje
homeostaze porabi preveč energije in te zmanjka za izpolnjevanje preostalih potreb, kot so
potreba po gibanju. Športna dejavnost se človeku, ki je v stresu, zdi manj bistvena za
njegovo življenje, kar pa privede le do še večjega razočaranja zaradi neizpolnjenih gibalnih
potreb, tako da je še bolj v stresu, ki prevzame vso njegovo bit. Športna nedejavnost je po
njihovih zaključkih posledica stresa in tako stresa ne moremo reševati s povečanjem
športne dejavnosti, temveč z reševanjem stresne situacije in odpravljanjem vzrokov za
stres. Ko pa se spet vzpostavi homeostaza z odpravo stresnih dejavnikov, se človeku povrne
energija in z njo interes za izpolnjevanje drugih potreb kot tudi potrebe po gibanju. Tako bi
z dodatnim obremenjevanjem človeka, ki je v stresu, tvegali le povečanje stresnih
dejavnikov in še poslabšali njegovo zdravstveno stanje (Fransson idr., 2012).
Športna dejavnost deluje zaščitno tudi pri degenerativnih boleznih osrednjega živčevja in
živčno-mišičnih boleznih, tako da zmanjša na primer tveganje za nastanek demence, saj se
med vadbo poveča pretok krvi in s tem kisika skozi možgane, poveča se nivo rastnega
faktorja, ki pripomore k razvoju novih celic, poveča pa se tudi nivo kemičnih spojin, ki
izboljšujejo spoznavne sposobnosti (Jakovljević, 2013).

Jakovljević (2013) navaja, da se je redna aerobna vadba in vadba z utežmi izkazala za zelo
učinkovito tudi pri zdravljenju pacientov z že razvito obliko depresije, izboljšanje stanja se
je pokazalo pri 88 % oseb. Čeprav mehanizmi antidepresivnega delovanja športne
dejavnosti niso znani, pa je dokazan pozitiven učinek dejavnosti na zmanjšanje somatskih
učinkov psihičnega stresa. Slednje Ihan (2014) zanika in pravi, da je premalo dokazov, da
je športna dejavnost zdravilo za depresivnost, in navaja, da je telesna nedejavnost le
simptom, da človek zaradi stresa ne obvladuje več svojega življenja in ne udejanja svojih
potreb.
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Športna dejavnost in imunski sistem

Zelo intenzivna športna dejavnost na kratki rok oslabi imunski sistem. Takšna začasna
imunodepresija po enkratnem večjem naporu traja običajno 3 - 24 ur in ima za posledico
največkrat okužbo zgornjih dihal (Ihan, 2014). Skrajni treningi tako zdravju ne prinesejo
koristi, temveč oslabijo imunski sistem.
V nasprotju s škodljivostjo prevelikih telesnih naporov pa ima redna, zmerna športna
dejavnost dokazane pozitivne učinke na zdravje, saj na daljši rok med drugim deluje
protivnetno na telo. 'Vsaka telesna vadba nad 60 % maksimalne obremenitve sproži
kratkotrajni (24 urni) vnetni odziv, ki ob rednih ponovitvah vadbe povzroči povečano
protivnetno uravnavanje imunskega odziva' (Ihan, 2014, str. 164). Med drugim navaja, da
se pri prej nedejavnih ljudeh, ki se začnejo zmerno gibati, že po nekaj tednih zmanjša
pogostost obolevanja zaradi okužb zgornjih dihal. Če smo torej dobro telesno pripravljeni
in brez težav zmoremo tudi večje telesne napore, naše telo kljub različnim fizičnim in
psihičnim obremenitvam ne bo zbolelo. Z večanjem telesne kondicije pa se veča tudi
mišična masa. Mišice so glavna zaloga hranil med boleznijo in s svojo dejavnostjo
preprečujejo spremembe v organizmu, ki so med boleznijo najbolj neprijetne (slabosti,
slabo počutje, pretirana šibkost). Natrenirano telo torej kasneje zboli kot telo nedejavnega
človeka, poleg tega pa lažje prenaša bolezen, ko do nje pride (Ihan, 2012).

2.2.5 Priporočila za redno športno dejavnost

Športna dejavnost, če je zmerna in redna, torej dokazano prispeva k boljšemu zdravju in
kakovosti življenja v telesnem in psihosocialnem pogledu.

Pendl Žalekova (2004) navaja, da se najhitreje pokažejo dobrobiti športne dejavnosti pri
ljudeh, ki iz popolnoma neaktivnega življenjskega sloga pričnejo z zmerno intenzivnimi
dejavnostmi. Že 30 minut zmerne telesne dejavnosti dnevno, kot je na primer hitra hoja,
koristi zdravju odraslega človeka.
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Završnik in Pišot (2005a) zagovarjata, da je za ohranjanje zdravja primerna redna zmerna
športna dejavnost, ki traja najmanj pol ure, vsaj petkrat tedensko in pri naporu na ravni 40 60 odstotkov aerobne kapacitete.
Jakovljević (2013) opredeljuje kot zdravju koristno redno športno dejavnost, ki naj bi se
izvajala večino dni v tednu v obliki lahke vadbe, ki traja vsaj 30 minut/dan; vsaj pet dni v
tednu v obliki srednje naporne vadbe, trajajoče vsaj 30 minut/dan; in vsaj tri dni v tednu v
obliki zelo naporne vadbe, ki traja 20 - 60 minut/dan. Za ohranjanje primerne telesne
sestave z zadosti mišičja in manj maščevja v trebušni votlini ter čim višjo kostno gostoto je
pomembna kombinacija različnih športnih dejavnosti s komponentami aerobne vadbe in
vadbe proti uporu. Seveda mora biti zahtevnost vadbe zmerna, postopno je treba povečevati
zahtevnost vadbe in se izogibati sunkovitim obremenitvam, ki bi lahko privedle do
poškodbe (prav tam).

Količina redne športne dejavnosti in njena korist za zdravje sta tesno povezani, vendar pa
mora biti dejavnost redna in zmerne narave, saj zelo intenzivna športna dejavnost ni vedno
povezana s pozitivnimi zdravstvenimi učinki (Završnik in Pišot, 2005b).

V skladu s priporočili, strnjenimi v spodaj prikazani piramidi telesne dejavnosti, je dobro,
da živimo aktivno vsak dan, pešačimo, kolesarimo na delovno mesto, hodimo po stopnicah,
namesto, da se vozimo z dvigali in se večkrat tedensko poslužujemo aerobne gibalne
dejavnosti, med katero sodijo: hitra hoja, tek, kolesarjenje, ples, planinarjenje, smučanje,
tek na smučeh, plavanje, aerobika, košarka, nogomet itd. Strokovnjaki priporočajo takšno
vadbo 3- do 5-krat na teden po 45 minut, najbolje pa vsak dan. Ko se pomikamo navzgor
po piramidi telesne dejavnosti, med gibalne-športne dejavnosti 2

do 3 krat tedensko

vključujemo vaje za gibljivost in vaje za moč. Med vaje za gibljivost sodijo raztezne vaje,
kot so na primer predklon, dotikanje prstov na nogah, dvigovanje rok nad glavo, počepi ter
joga itd. Vaje za moč pa vključujejo vaje z bremeni ali utežmi, sklece in vadbo v fitnesu.
Čisto na vrhu piramide so dejavnosti, ki izključujejo gibanje in ki bi se jih morali čim bolj
izogibati: gledanje televizije, uporaba računalnika in preostale dejavnosti, ki jih izvajamo
sede.
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ČIM MANJ:
sedenja pri miru,
daljšega od 30
minut, gledanja
TV, sedenja pred
računalnikom itd.

2 - 3 KRAT
TEDENSKO:
vaje za gibljivost
in moč mišic

3 - 5 KRAT
TEDENSKO:
zmerne aerobne
dejavnosti,
trajajoče od 30 do
60 minut dnevno

VSAK DAN
BODI
AKTIVEN
vsakodnevna
hoja, delo doma
in na vrtu,
stopnice namesto
dvigala,
kolesarjenje na
delovno mesto
itd.
Slikovni prikaz 3: Piramida gibanja (povzeto po: http://blog.imokillyphysio.com/2012/07/physicalactivity-pyramid/)

Završnik in Pišot (2005b) zagovarjata pozitivne učinke športne dejavnosti za zdravje po
naslednjih smernicah:
1. Vrsta športne dejavnosti: priporočata aerobne ritmične dejavnosti, kot so na primer
hitra hoja, počasen tek, hitrejše kolesarjenje, igre z žogo, zmerno težka domača opravila,
zmerno hitro plavanje, pri katerih so vključene večje mišične skupine in se izvajajo
neprenehoma z intenzivnostjo, kot jo občutimo pri hitri hoji. Splošno priporočilo, ki velja,
je, da športno dejavnost razdelimo na 50 odstotkov aerobnih dejavnosti, 25 odstotkov vaj za
moč in 25 odstotkov vaj za gibljivost.
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2. Intenzivnost športne dejavnosti: naj bi vadili v območju od 50 - 85 %
posameznikovega srčnega utripa, torej v območju 47 kcal/ min.

3. Pogostost gibalne dejavnosti: sodobne smernice priporočajo vsakodnevno športno
dejavnost.

4. Trajanje športne dejavnosti: sodobne smernice priporočajo vsakodnevno nepretrgano
gibanje od 30 do 40 minut ali večkrat dnevno po 10 - 15 minut, v skupnem trajanju do 40
minut na dan.

2.3

POKLIC

SPECIALNEGA

IN

REHABILITACIJSKEGA

PEDAGOGA
2.3.1 Zaposlitev SRP

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) in v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno področje, tudi področje osnovnošolskega izobraževanja.

SRP je lahko zaposlen in izvaja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami po
naslednjih vzgojno-izobraževalnih programih (5. člen, ZUOPP-1, 2011):
– programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo,
– prilagojenem programu za predšolske otroke - razvojni oddelki,
– vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo,
– prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim
standardom,
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– prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom
(PPNIS),
– posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo
v duševnem razvoju in drugih posebnih programih (PPVI),
– vzgojnih programih domov za učence s posebnimi potrebami.
Profili strokovnih delavcev specialno - pedagoške izobrazbe so različni:
- SRP, ki dela z otroki z motnjami v duševnem razvoju, z gibalno oviranimi otroki, z otroki
z učnimi težavami in tistimi s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
- tiflopedagog dela z otroki, ki so slabovidni ali slepi,
- surdopedagog dela z gluhimi ali naglušnimi otroki,
- logoped pa dela z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami.

V naši raziskavi smo zajeli vzorec SRP, ki so zaposleni zgolj v osnovnih šolah s
prilagojenim

programom

z

nižjim

izobrazbenim

standardom

na

območju

Osrednjeslovenske regije.
Ti SRP se delijo glede na to, v katerem programu izvajajo vzgojno-izobraževalno delo, in
sicer se delijo na "stacionarne" SRP, ki so v večini razredniki, učitelji ali logopedi v
prilagojenem (v nadaljevanju PPNIS) in posebnem programu (v nadaljevanju PPVI) vzgoje
in izobraževanja in v večini delajo v skupini (PPNIS in PPVI) ali individualno (logopedi),
ter na mobilne SRP, ki delajo individualno na različnih večinskih šolah, kjer izvajajo
dodatno strokovno pomoč (DSP).

Narava dela SRP je zelo različna že med samimi programi, je pa velika razlika v delu
specialnih pedagogov tudi glede na lokacijo samega dela.
SRP, ki delajo v PPNIS, delajo v razredih, ki so običajno kombinirani, saj je čistih razredov
iz leta v leto manj zaradi povečane integracije otrok s posebnimi potrebami v redne
osnovne šole. Imajo vse klasične naloge SRP, ki smo jih opredelili v naslednjem
podpoglavju, njihovo delo je zelo odvisno od težavnosti motenj in razvojnih značilnosti, ki
jih imajo učenci v razredu, sodelovanja s starši in preostalimi strokovnjaki na šoli.
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SRP, ki delajo v PPVI, tudi delajo v razredih oziroma oddelkih, ki so pogosto kombinirani,
vanje komisija usmeri otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, ki imajo
pogosto pridruženo gibalno oviranost, motnje avtističnega spektra in/ali preostale motnje,
kar pomeni, da mora SRP v razredu redno izvajati vaje senzomotorike, fizioterapevtske
vaje in druge dejavnosti, za katere je usposobljen in mora biti tako tudi sam v precej dobri
fizični kondiciji.

Logopedi delajo z učenci iz PPNIS in PPVI, delo poteka individualno, na obravnave pa
hodijo otroci, ki imajo različne govorno-jezikovne težave. Njihovo delo temelji na tesnem
sodelovanju s SRP, ki so razredniki otrok, in pa s starši otrok, saj brez vsakodnevne vaje
logopedska obravnava ne obrodi sadov dela.

Mobilni SRP delajo ponavadi na eni ali več rednih osnovnih šolah, kjer izvajajo dodatno
strokovno pomoč. Običajno je delo individualno ali pa v paru, včasih se izvaja kot pomoč v
razredu, odvisno od odredbe v odločbi, ki jo prejme otrok. V Odločbi o usmeritvi otroka s
posebnimi potrebami v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo so opredeljeni tudi obseg dodatne strokovne pomoči in način njenega
izvajanja ter strokovni delavec, ki jo lahko izvaja.
Mobilni SRP si morajo ponavadi prostor v rednih šolah poiskati sami, visoko morajo biti
usposobljeni na področju timskega dela, saj morajo stalno dobro in tesno sodelovati z
učitelji posameznega učenca in šolsko svetovalno službo.

Problemi, ki se pri izvajanju dela mobilnega SRP pojavljajo, so pereči. Na primer učna
obveznost mobilnega SRP je 22 ur tedensko, kot je za preostale SRP, vendar je ta številka
absolutno previsoka in je pri večini še višja, zato se delo z vidika prevozov z ene šole na
drugo težko izvaja in predstavlja za SRP velik stresni dejavnik. Materialni in prostorski
pogoji za delo so pogosto zelo slabi in neustrezni, za službene namene uporabljajo lastna
prevozna sredstva, lastne telefone in računalnik. Kljub temu da delajo z otroki s posebnimi
potrebami, niso upravičeni do defektološkega dodatka pa še prostorski pogoji so na
nekaterih šolah povsem nemogoči in neprimerni za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.
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So pa tudi prednosti mobilne službe v redni osnovni šoli, z vidika otroka, ki rabi specialno pedagoško pomoč, je ta nujna. Tako dobi individualno obravnavo z vsemi ustreznimi
diagnostičnimi postopki in metodami, spodbujena so njegova močna področja in uči se ga
strategij dela pri njegovih šibkih področjih. Učitelji lahko izredno dobro sodelujejo z
mobilnimi SRP, saj ti seznanjajo učitelje z naravo motenj učencev, jim svetujejo, kakšne
metode dela naj uporabijo in kako naj posredujejo znanje ter vrednotijo izdelke učencev s
posebnimi potrebami. Mobilni SRP nudijo pomoč učitelju v razredu v obliki asistence in
ustvarjajo bolj pozitivno klimo med sošolci učenca s težavami. V sodelovanju s starši so
SRP tudi na redni šoli nepogrešljivi, saj seznanjajo tudi starše z naravo učenčevih težav,
jim nudijo svetovanje in pomoč pri uravnavanju otrokovega delovanja, tako da je tudi
mobilna specialno - pedagoška služba lahko vir zadovoljstva SRP.

2.3.2 Vloge in naloge SRP

SRP mora biti pri opravljanju svojih nalog in svoje vloge v družbi izjemno prilagodljiv in
vsestranski.
Pri svojem delu poskuša vsakodnevno zadovoljiti pričakovanja učencev, vodstva,
sodelavcev, staršev, strokovnjakov zunanjih institucij, zakonskih predpisov in širše družbe.
Pri tem njegove naloge določa zakonodaja (ZOFVI, 2008), bolj podrobno pa akt o
sistematizaciji delovnega mesta učitelja. V njem so določene delovne obveznosti SRP, ki
določajo naloge neposrednega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela (izvajanje pouka,
interesnih in drugih dejavnosti, vodenje oddelčne skupnosti, samostojnega učenja učencev,
jutranjega varstva itd.), izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo (sestava in
oblikovanje letnega delovnega načrta učitelja, oblikovanje letnih priprav za pouk in
preostale dejavnosti, oblikovanje individualiziranih programov za posamezne učence v
sodelovanju s strokovno skupino in starši, oblikovanje dnevnih priprav za vzgojnoizobraževalno delo, oblikovanje programa za vodenje aktivov, sodelovanje s starši itd.) ter
opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom (opravljanje nalog
razrednika, sodelovanje v strokovnih timih strokovnih delavcev šole, sodelovanje s
strokovnimi institucijami izven šole, organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev
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šole, spremstvo učencev, varstvo učencev pred začetkom pouka in med odmori, opravljanje
mentorstva študentom na pedagoški praksi, hospitacijski nastopi, urejanje kabinetov itd.).
SRP torej poleg neposrednega dela z učenci sodeluje tudi s starši, sodelavci in z drugimi
strokovnimi delavci (fizioterapevti, logopedi, socialnimi delavci, zdravniki, psihologi itd.),
poleg tega pa se še strokovno izobražuje in izpopolnjuje.
Obseg nalog SRP je danes izredno širok, poleg samega izvajanja vzgojno-izobraževalnega
dela izvajajo še vrsto drugih aktivnosti.

Pri delu SRP je pri neposrednem izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela resnično zelo
pomembno, da je vešč v metodični pripravi na pouk in da pri tem obenem upošteva
obsežne učne načrte ter različne sposobnosti otrok s posebnimi potrebami. Poleg
vsakodnevnih učnih priprav na delo si mora pripravljati materiale in aplikacije za delo, v
večini za vsakega otroka posebej prilagojene naloge, in pri tem mu veliko časa vzame tudi
vsako leto obsežnejša pedagoška dokumentacija, ki postaja tudi pravno vse bolj zahtevna.
Zaradi sprememb v sodobni družbi se vloge SRP zelo hitro spreminjajo, tudi pričakovanja
staršev so vsako leto večja, na SRP pogosto prelagajo večino vzgojnih nalog, ki bi jih kot
starši morali opraviti sami, pa zaradi službenih obveznosti ne najdejo časa. Tako so pritiski
na SRP pogosto visoki, njihov obseg nalog vsako leto večji. Nenehno prilagajanje
spremembam večini SRP predstavlja obremenitev, zaradi katere potem pogosto težko
poskrbijo še za svoj profesionalni razvoj in izobraževanje.

Youngs (2000) navaja, da je strokovna avtoriteta učitelja v domačem okolju danes veliko
manjša. Ob poplavi informacij, internetu, spremembah v družbi in spremenjeni lestvici
vrednot danes učitelj ni več cenjen in kompetenten profesionalec, ki uživa poseben ugled v
svojem okolju, ampak je pogosto zelo bombardiran z zahtevami nadrejenih in /ali staršev,
ki pogosto s svojimi željami in zahtevami posegajo v prostor avtonomije učitelja, kar velja
seveda tudi za SRP.

Vsi učitelji, ki vodijo svoje učence v vzgojno-izobraževalnem procesu, morajo imeti veliko
znanja in izkušenj, kot pedagogi pa morajo biti razmišljujoči, odgovorni in energični, za kar
se morajo nenehno strokovno in osebnostno razvijati (Youngs, 2000). Samo delo z učenci
je izjemno odgovorno in zahtevno, sodelovanje s starši in drugimi strokovnjaki pa mora biti
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premišljeno in usmerjeno k čim optimalnejšemu razvoju otroka, zato je problematično, da
se učiteljem nalaga vedno več obrobnih nalog, ki povzročajo njihovo prezaposlenost, saj se
tako težko osredotočajo na ključne stvari, ki se tičejo njihovih vizij poučevanja. Tako delo
učitelje izčrpava in povzroča občutek nemoči in neusposobljenosti za samo poučevanje,
reševanje disciplinskih primerov, izpolnjevanje zahtev staršev in urejanje dokumentacije
(Youngs, 2000).

Učitelji v času študija pridobijo znanja, ki jim v praksi ne zadoščajo za kvalitetno
opravljanje vseh nalog, ki se od njih pričakujejo, zato se morajo ves čas izpopolnjevati na
področju metod, organizacije pouka, novih tehnologij, pomoči učencem s posebnimi
potrebami ter obupanim staršem.

Treba je investirati v učitelja kot osebnost, ki zna

ustrezno uporabljati spretnosti poučevanja in v partnerstvo pri učenju, kjer bo učitelj
svetovalec za učenje v partnerstvu z drugimi učitelji in starši. Investirati pa je treba tudi v
stalen profesionalni razvoj, saj imajo učenci pravico, da jih poučujejo učitelji, izpopolnjeni
z najnovejšimi spoznanji (Razdevšek Pučko, 2004).
2.3.3 Delovni pogoji SRP

Poklicno delo lahko opravljamo kakovostno le, če smo na delovnem mestu zadovoljni, saj
smo takrat bolj motivirani za delo in vlagamo vanj več truda in energije (Lipičnik, 1996).

Jakopec (2007) je v zvezi z zadovoljstvom učiteljev na delovnem mestu ugotovil, da se
zaradi slabih materialnih pogojev ali skrhanih medsebojnih odnosov sposobnosti in ideje
učiteljev ne uveljavljajo dovolj, da je priložnosti za dosežke v šolstvu dovolj, vendar mora
tudi vodstvo dati učiteljem spodbudo zanje in da so mnogi učitelji zadovoljni na delovnem
mestu, čeprav za svoje delo niso materialno nagrajeni ali pohvaljeni. Ugotovil je še, da
učitelji premalo samozavestno in črno gledajo na prenovo in razvoj šolstva in da je poklic
učitelja danes premalo cenjen, tako da večina učiteljev dobi motivacijo za delo iz lastne
ustvarjalnosti ter odgovornosti do otrok in preostalih udeleženih v učnem procesu.
Delovno zadovoljstvo zaposlenih je zelo odvisno od dobre organizacijske strukture, za
dobro vodenje dela pa je odgovoren ravnatelj, od učiteljev pa je odvisno, koliko bodo sami
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naredili za svojo osebnostno in poklicno rast, postaviti si morajo majhne cilje in pri njih
vztrajati ter biti delavni, kar velja tudi za SRP.
Jakopec (2007) in Erčuljeva (1998) ugotavljata, da najbolj pomembno vplivajo na delovno
zadovoljstvo osnovnošolskih učiteljev povratne informacije, pohvale, priznanja in
spodbude za delo, ki jih dobijo od vodstva. Brajša (1995) opozarja, da mora šola učiteljem
poleg stalne zaposlitve, dobre plače, ugodnega delovnega okolja, sodobne tehnologije in
sprejemljivega vodenja prepustiti odgovornost za delo in razvoj in podati tudi priznanje za
uspešno izpeljano delo.
V resnici so kakovostne lahko le kolegialne šole, v katerih je poleg samega dela pomembno
tudi prijateljstvo, saj se tam učitelji počutijo najbolj ustvarjalne in zato lahko kakovostno
opravljajo svoje delo. Močan vir zadovoljstva učiteljev so torej priznanje nadrejenih,
staršev in sodelavcev za delo in dobri medosebni odnosi med učitelji, starši in učenci
(Gossen in Anderson, 1996).
Slabe odnose z vodstvom in sodelavci ter slab družbeni ugled učiteljev pa navajajo učitelji
kot vir nezadovoljstva na delovnem mestu (Dinham in Scott, 2000).

Za zdravo in prijetno počutje na delu je odločilnega pomena tudi ergonomska ureditev in
organiziranost delovnega mesta, saj se s pravilno urejenostjo delovnega mesta poveča
motivacija za delo, dolgoročno pa prinaša taka ureditev tudi finančno korist, saj se
zmanjšuje odsotnost od dela.
Delovno mesto naj bi bilo urejeno tako, da se zmanjša monotonija in utrujenost, neugodje
in zdravju škodljivi vplivi ter nevarnost za poškodbe.

Šola, ki želi svojim učencem nuditi kakovostno poučevanje, mora privabiti, spodbujati in
obdržati kakovostne in uspešne učitelje. Da bi to lahko dosegla, mora nuditi učiteljem
ustrezne pogoje za delo. Šole, ki so sposobne učiteljem nuditi varno, prijetno in spodbudno
okolje za delo, bodo lažje obdržale dobre učitelje in jih motivirale, da se kar najbolj
potrudijo pri svojem delu.

Polajnar in Verhovnik (2000) opredelita področja ergonomskega oblikovanja delovnih
mest. Kot prvo navajata antropometrično oblikovanje delovnih mest, pri čemer prilagajajo
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elemente delovnega mesta telesnim meram človeka. S tem se zmanjša obremenitev skeleta,
mišic in krvnega obtoka delavca, kar zmanjša tudi verjetnost pojava poklicnih bolezni.
Drugo področje je psihološko oblikovanje delovnih mest, ki zajema več dejavnikov, kot so
barva prostorov in zelenje v delovnem okolju ter dobra delovna klima in medosebni odnosi.
Ti dejavniki vplivajo na dobro počutje delavca, razbijajo monotonost dela, povečujejo
motivacijo za delo in sproščajo napetosti pri delu.
Psihosocialni dejavniki lahko povzročajo preobremenjenost in stres na delovnem mestu
zaradi socialnih in organizacijskih pogojev dela (medosebni odnosi, odnosi v hierarhiji,
vodenje, medsebojna komunikacija, prilagajanje novim pogojem dela, lojalnost).

Organizacijsko oblikovanje delovnih mest je opredeljeno z organizacijskim modelom, v
katerem so zajeta pravila dela v sami organizaciji. Tam so opredeljene vloge
posameznikov, njihove pristojnosti, odgovornosti in poti komuniciranja, kar zagotavlja
stabilnost delovnega okolja. Učitelji so pogosto preobremenjeni zaradi organizacijskih
pogojev dela, za katere je odgovoren ravnatelj šole.
Ustrezni organizacijski pogoji dela zagotavljajo učitelju jasno opredeljene vsebine
njegovega dela, pristojnosti, odgovornosti, način dela, delovni čas in drugo, zaradi česar
lahko svoje delo učinkovito in manj obremenjeno opravlja.

Oblikovanje delovnih mest v skladu z zahtevami varnosti pri delu pa so vsi ukrepi za
preprečevanje poškodb in nesreč pri delu.

Ekološko oblikovanje delovnih mest določajo dejavniki, ki vplivajo na storilnost in počutje
delavcev, saj se pojavljajo obremenitve pri delu zaradi različnih mikroklimatskih
dejavnikov okolja, na primer razsvetljave, hrupa, toplotne in fizične obremenitve, sevanja
itd.
2.3.4 Mikroklimatski dejavniki delovnega okolja in njihov vpliv na zdravje

Človek preživi 85 – 90 % svojega časa v zaprtih prostorih in si želi ustvariti pogoje bivanja,
ki so podobni naravnim. Poleg ergonomskih načel ureditve delovnega mesta je treba pri
urejanju upoštevati tudi mikroklimatske dejavnike okolja, ki ob upoštevanju danih
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normativov stimulirajo ugodje in delo, ob neupoštevanju pa so lahko zelo moteči in
negativni faktorji, ki lahko vodijo celo v raznovrstna obolenja, stres in utrujenost zaradi
neustreznega delovnega okolja.
Trevenova (2005) uvršča med dejavnike delovnega okolja, ki so pomembni za naše
počutje, hrup, vibracije, prah, nevarne snovi, svetlobo in toplotno okolje. Ti mikroklimatski
dejavniki dela se od šole do šole zelo razlikujejo.

Ureditev učnega prostora v današnjih časih mora biti bolj fleksibilna in primerna za
različne dejavnosti. Fiksna postavitev pohištva ni primerna, saj omejuje prilagodljivost
učnih
prostorov, sploh pri učencih s posebnimi potrebami, kjer morajo biti učilnice prilagojene
potrebam učencem, ki se iz leta v leto spreminjajo. Učilnice v šolah s prilagojenim
programom niso prostori, ki morajo omogočati disciplino in nadzor nad večjim število
učencev, saj so skupine učencev manjše, z učenci pa je treba v večini delati individualno,
tako da mora učitelj imeti prost dostop do vsakega izmed njih, v učilnici pa mora biti tudi
dovolj prostora za skupinske dejavnosti in gibalne aktivnosti, ki jih učenci s posebnimi
potrebami potrebujejo. V sodobnem pedagoškem procesu učenci niso pasivni poslušalci,
temveč aktivno sodelujejo pri pouku, pouk je danes bolj interaktiven, pomembno je
treniranje komunikacijskih veščin, iskanje informacij, spodbuja se projektne aktivnosti. Da
so te sodobne metode poučevanja lahko uresničene, jih je treba upoštevati tudi pri
oblikovanju učilnic in drugih učnih prostorov. Pohištvo mora biti večnamensko, povezovati
se mora v različne sestave in omogočati različne postavitve glede na metode dela pri
posamezni učni uri, vsaka učilnica pa mora biti opremljena z računalniško in multimedijsko
tehnologijo.

Hrup je 'vsak nezaželen in neprijeten zvok, ki kvarno vpliva na počutje in zdravje ljudi'
(Treven, 2005, str. 28). Hrup zaznavamo z ušesom, ki je sposobno zaznati zvočno energijo
v frekvenčnem območju od 16 do 20.000 Hz, merimo pa ga v dBA. Odrasla oseba običajno
govori z jakostjo zvoka od 50 do 55 dB(A) (Bilban, 2002). V osnovni šoli je v posamezni
učilnici običajna jakost hrupa pod 50 dB redka. Zvok učiteljevega glasu izhaja iz točke, kjer
se učitelj nahaja in potrebuje kar nekaj metrov, da pride do učencev. Če ti povzročajo hrup,
mora učitelj govoriti glasneje, kar pa z leti sigurno vpliva na njegovo zdravje in povzroči
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težave z glasilkami in sluhom kot takim. Sploh sodobne metode poučevanja, kot so
sodelovalno učenje, delo v skupinah in parih je z vidika hrupa lahko zelo naporno za
učitelja, saj med delom ene skupine to druga zazna kot hrup in začne govoriti glasneje, kar
zviša glasnost prve skupine, učitelj kot koordinator dela pa mora seveda povzdigniti glas,
če želi usmerjati delo učencev.

V učnem okolju hrup povzroča pri učencih in SRP slabšo pozornost za delo in zmanjša
učno zmogljivost, sploh pri učencih s posebnimi potrebami (motnje pozornosti, motnje
govora, učenci tujci, motnje sluha). V hrupnem okolju se bistveno zmanjša razumljivost
govora, zato morajo SRP govoriti glasneje, da jih učenci sploh razumejo, kar povzroča
začasne in celo kronične preobremenitve glasilk. Hrup je zelo moteč dejavnik za SRP, ki
učijo mlajše otroke, saj so ti še neučinkoviti poslušalci in je treba njihovo pozornost
večkrat usmerjati na govorca, kot je to potrebno pri učencih v višjih razredih.
V skladu s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb (1999) vrednost ekvivalentne ravni
okoljskega hrupa v praznih učilnicah ne sme presegati 40 dB(A).
Jeramova (2001) navaja, da so meritve hrupa na zunanjih fasadah ljubljanskih osnovnih šol
v šolskem letu 2010/2011 pokazale, da je 75,5 % šol vsaj v eni smeri izpostavljeno hrupu
zaradi dnevnega cestnega prometa, ki presega 55 dB(A), kar je vrednost, ki jo SZO
priporoča za igrišča pri vrtcih in šolah. V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu so dopustne ekvivalentne ravni hrupa za pouk v šolah
55 dB(A) za hrup zaradi učnega procesa oz. 45 dB(A) za hrup iz okolja (hrup prometa,
ventilacija, klimatizacija, sosednje zgradbe ipd.). Iz teh podatkov je mogoče sklepati, da za
večino ljubljanskih šol velja, da so zvočne vrednosti v učilnicah primerne le, če so okna
zaprta in kakovostno zvočno izolirana.
Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje motnje sporazumevanja, motnje pri
pridobivanju znanja, branju in pisanju in povečano vzdražljivost učencev kot kritične
učinke hrupa v šolah (SZO, 1999).
Stansfeld je s sodelavci (2005) preučeval učinke hrupa na učenje otrok in ugotovil, da so
učenci bolj izpostavljeni neugodnim učinkom hrupa, vsaj dokler ne razvijejo vse
sposobnosti poslušanja, česar pa večina otrok s posebnimi potrebami nikoli ne doseže.
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Otroci imajo zmanjšane sposobnosti prilagajanja na stres iz okolja, kot je hrup, zato ta zelo
moti učenje v kritični fazi razvoja otrok.
Shieldova in Dockrellova (2003) sta preučevali prizadetost otrok pri učenju zaradi hrupa, ki
ga povzroča promet, in ugotovili, da hrup cestnega prometa moti učence pri branju, če
dosega ali presega vrednosti okoli 70 dB(A), pri čemer je hrup cestnih vozil in letal bolj
moteč kot hrup vlaka. Učence v starosti od 7 do 11 let zelo motijo kratki posamični zvočni
signali.
Hrup nad 65 dB(A) povzroča stresno reakcijo telesa

s hormonskim in vegetativnim

odzivom, je pa naglušnost zaradi hrupa izrazito individualna - kar je nekomu preglasno, je
za drugega povsem normalen ropot, tako da so posledice izpostavljanja hrupu pri
posameznikih različne.
Po navedbah SZO naj celodnevna izpostavljenost hrupu do 70 dB(A) ne bi povzročala
izgube sluha. Dolgotrajne izpostavljenosti visokim ravnem hrupa nad 80 dB ali kratkotrajna
izpostavljenost zelo visokim ravnem hrupa povzročijo okvaro sluha, ki je v začetku
začasna, s ponavljanjem akustične travme pa postane trajna. Pri tem pride do zmanjšanja
prekrvavljenosti čutilnih celic dlačnic (stereocilijev) v notranjem ušesu in odmiranja
dlačnic zaradi oksidativnega stresa. Izguba sluha zaradi izpostavljenosti toksičnim ravnem
hrupa se najprej pojavi na zgornji meji frekvenčnega območja govora, zato na začetku ni
očitna. Prizadeto je razumevanje fonemov h, f, s. Pomembno je vedeti, da ušesa sčasoma ne
postanejo odpornejša na hrup, hrupa prav tako ne moremo sčasoma odmisliti oziroma se
navaditi nanj.
Kolarič (2009) navaja najmanj tri vrste škodljivosti, ki jih povzroča hrup, to so okvare
sluhovoda, škodljiv vpliv na živčni in kardiovaskularni sistem, onemogočeno ali ovirano
opravljanje dela, povzročitev nervoznosti, razdražljivosti in motenj spanja.
Avralni učinki hrupa vplivajo na okvaro sluha, ekstraavralni učinki pa vplivajo na
organizem v celoti. Posledica avralnih učinkov hrupa je lahko poklicna bolezen okvara
sluha zaradi hrupa, ki je lahko akutna in nastane takoj zaradi nenadne izpostavljenosti
nenadnemu visokemu hrupu in povzroči naglušnost, kaže pa se kot šumenje ali piskanje v
ušesu. Zaradi izpostavljenosti nenadnemu visokemu hrupu lahko pride tudi do raztrganine
bobniča, poškodbe slušnih koščic ali mehanske okvare notranjega ušesa. Najpogostejša
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poklicna naglušnost pa je kronična naglušnost, ki nastane, če smo najmanj tri leta
izpostavljeni predpisanemu mejnemu hrupu vsaj osem ur dnevno. Hrup pa ima še druge
škodljive učinke na organizem, ki se lahko pojavijo že pri nižjih ravneh hrupa. Vzročna
povezava obstaja med poklicno izpostavljenostjo hrupu in povišanim krvnim tlakom in
ishemičnimi boleznimi srca, povzroči pa lahko tudi motnje spanja, utrujenost, motnje
koncentracije in pozornosti (Čili za delo, 2007).
Ukrepi za zmanjšanje hrupa so pomembni predvsem pri načrtovanju večjih prostorov
(telovadnice, šolski hodniki), kjer se dogajajo najhrupnejše dejavnosti v šoli.
Nekatere rešitve:
– noge stolov in miz v učilnici naj bodo gumirane na stiku s tlemi,
– dušilci zvoka v stropu lahko absorbirajo do 70 % zvoka v prostoru,
– pohištvo v prostoru naj bo postavljeno tako, da je učitelj z obrazom čim več časa obrnjen
proti učencem.

Toplotne razmere v učilnicah morajo ravno tako biti optimalne, sicer se zmanjšuje
storilnost delavcev. Če so učilnice prehladne, se zmanjšajo ročne spretnosti, poveča se
reakcijski čas in poveča se možnost prehladnih obolenj. V prevročih učilnicah pa upada
hitrost dela, intenzivnejše je potenje in povečan je srčni utrip, zaradi česar lahko v skrajnih
primerih pride do toplotnega udara.
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(1999) je navedeno, da mora delodajalec zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih
prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela
in fizične obremenitve delavcev pri delu, tako da temperatura zraka ne sme presegati +28
stopinj Celzija.

Trevenova (2005) navaja, da neprimerna temperatura vpliva na delovne zmožnosti, zdravje
ljudi in deluje zelo stresno na organizem, seveda pa na toplotno obremenjenost poleg
temperature vplivajo tudi gibanje zraka, vlažnost, napor in obleka.

Pravilna osvetlitev učilnic igra veliko vlogo tako pri počutju učiteljev in učencev kot pri
varnosti dela, saj s povečanjem svetlobe raste hitrost zaznavanja, zmanjšuje pa se čas
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psihomotoričnih reakcij, s primerno osvetlitvijo se ohranja zdravje vida in odpravlja
utrujenost.

V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(1999) je navedeno, da morajo praviloma biti prostori osvetljeni z naravno svetlobo, če je
to mogoče. Kadar te ni, morajo biti prostori opremljeni z umetno razsvetljavo, tako da
osvetljenost prostora ustreza vidnim zahtevam delavca. Na stalnih delovnih mestih mora
osvetljenost znašati najmanj 200 lx. Pri umetni razsvetljavi je pomembno, da izberemo
pravilno smer, barvo, porazdelitev in osvetlitev prostorov (Treven, 2005).
2.3.5 Zdravstvene težave in okvare, povezane s poklicem SRP

Gluvajić, Bilban in Hočevar Boltežarjeva (2012) navajajo, da so poklicne bolezni tiste, ki
so povzročene z daljšim, neposrednim vplivom delovnega okolja na določenem delovnem
mestu. Navedene so v seznamu poklicnih bolezni. To je seznam bolezni in škodljivih
dejavnikov delovnega okolja, ki povzročajo škodo in spremembe na zdravju delavcev.
Bolezni, ki so z delom povezane, pa so tiste, ki so poklicne bolezni iz zdravstvenega, ne pa
tudi iz pravnega vidika. Pri njih je vir obremenitev na delovnem mestu, in ne toliko izven
njega. Te niso opredeljene v seznamu poklicnih bolezni.
Raziskav o poklicnih boleznih SRP v Sloveniji in svetu ni veliko, v večini so bile narejene
raziskave med učitelji razrednega pouka. V eni izmed raziskav med osnovnošolskimi
učitelji v Iranu sta Zadeh in Fakhrijeva (2011) ugotavljala, katere zdravstvene težave
učitelji z leti dobijo. Ugotovila sta visoko raven stresnih dejavnikov, izčrpanost, zaradi
stresa povišan krvni tlak in bolezni grla ter hripavost. 27 % jih je imelo stalne težave z
glasom, 53 % občasne težave z glasilkami, le 20 % pa ni izrazilo nobenih težav z glasom.

SRP so cel delovni dan izpostavljeni različnim bakterijskim in virusnim okužbam, zato jih
pogosto pestijo bolezni dihal, kot so prehlad, laringitis, gnojna angina ter bronhitis.

Gluvajić, Bilban in Hočevar Boltežarjeva (2012) pri pedagogih ugotavljajo največje
tveganje za nastanek poklicnih glasovnih motenj, saj so pedagoški delavci pri svojem delu
močno glasovno obremenjeni, glasilki pa nihata od 15 do 40 % delovnega časa pedagoga.
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Zdravniško pomoč zaradi težav z glasom pedagogi le redko iščejo, saj je začasna hripavost
pogosta in jo jemljejo kot del poklica. Pogostejše težave na tem področju imajo ženske, saj
njihove glasilke nihajo dvakrat hitreje kot moške. Glasovne težave v Sloveniji niso
priznane kot poklicna bolezen, zato morajo učitelji sami storiti kar največ za dobro
poznavanje glasovne higiene in pravilno uporabo glasovnega aparata.

Prav tako so SRP večino delovnega časa na nogah, se sklanjajo, stegujejo in dvigujejo učno
opremo ali učence z gibalnimi motnjami, tako da so zaradi teh dejavnikov izpostavljeni
boleznim ven, zvinom, izpahom in bolečinam v hrbtenici. Veliko uporabljajo računalnik,
tako da se lahko pri njih ob nepravilni ergonomski ureditvi delovnega prostora pojavi tudi
karpalni sindrom zapestja.

V višjih razredih prilagojenega programa in v posebnem programu je mnogo učiteljev
izpostavljenih verbalnim ali fizičnim grožnjam učencev ali celo njihovih staršev, ki pogosto
agresivno verbalno nastopajo proti učiteljem.
2.3.6 Stres pri delu SRP

Stres, ki je skozi zgodovino pomagal človeku pri preživetju, je danes sovražnik številka ena
večine populacije in SRP pri tem niso izjema.
Vzgajanje in poučevanje otrok je trdo delo in marsikatera obremenitev SRP izhaja iz
navzkrižnih zahtev, ki se pojavljajo pri njihovem delu: učence morajo razumeti, a jih
morajo ocenjevati; pokazati morajo svojo človeško plat, a ostati profesionalno distancirani
(Fengler, 2007).

Slivar (2007) ugotavlja, da v mnogih zahodnih državah stres pri učiteljih narašča in je
zaradi njega prizadet pomemben delež učiteljev. V povprečju se odstotek učiteljev, ki je
"pod stresom" zaradi svojega poklica, giblje med 25 in 50 %, kar velja tudi za SRP.

Kot stres označujemo stanje porušenega ravnovesja na intelektualnem, čustvenem in
fizičnem področju, ki se povzroči s posameznikovo zaznavo situacije in se nato odraža v

- 42 -

telesnih in čustvenih odgovorih. Vključuje celotnega posameznika, zato so njegove
posledice zelo destruktivne. Za stres je značilno naslednje:
1. reakcije na stres so individualne, vsak posameznik drugače zaznava nek dogodek kot
stresen, 2. nastanek stresa je bolj odvisen od zaznavanja in ocene stresne situacije kot pa od
situacije same, 3. obseg stresa je odvisen od sposobnosti posameznikovega spoprijemanja s
stresom (Slivar, 2009).

Stresne situacije vsak posameznik doživlja drugače, eni bolj, drugi manj intenzivno, vendar
pa vsekakor pride do stresa, kadar je ogrožena samozavest SRP ali njegovo dobro počutje.
Slivar (2009) navaja, da se učitelji pod stresom do učencev obnašajo drugače, so manj
tolerantni, skrbni, potrpežljivi, izgubijo občutek za humor, niso tako ustvarjalni pri pouku,
vse želijo imeti pod nadzorom, redkeje pohvalijo učence in manj sprejemajo njihove ideje.

Resman (1990) navaja, da je učitelj v šolskem sistemu ujet v tri različne relacije, ki
določajo njegov položaj in vlogo v šolskem sistemu. Gre za tri vidike, ki se med seboj
prepletajo:
- učitelj kot uslužbenec,
- učitelj kot strokovnjak,
- učitelj kot oseba in osebnost.
Če delovanje med temi tremi vidiki ni usklajeno, postaja učitelj razdvojen, možni pa so
tudi individualni konflikti med tremi ravnmi, kar kaže na težavnost poklica učitelja in
specialnega pedagoga.

Učiteljeva vloga, kot jo je imel včasih, se danes izgublja. Danes učitelj ni več edini vir
znanja, temveč le eden izmed virov, k čemur so pripomogli internet, množična občila in
učna tehnologija. Učiteljeva vloga se pomika od zgolj izobraževalne k vzgojni, ki pa je
veliko bolj kompleksna in zahteva aktivnejšo vlogo učitelja, tako da je učiteljski poklic
zahtevnejši, kot je bil v preteklosti (Slivar, 2009).

SRP mora svoje delo zagovarjati tudi staršem in pogosto ti povsem nekritično do svojega
otroka postavljajo pred njega zahteve, ki jih v skupini ni mogoče izpolniti. Pričakovanja
staršev so v večini primerov previsoka ali celo nerealna. Niso osamljeni primeri staršev, ki
- 43 -

motnje svojega otroka še niso sprejeli in potem z raznimi projekcijami negirajo trud
specialnega pedagoga, da bi otroka usposobil za samostojno življenje. Če se temu
pridružijo še previsoke zahteve s strani vodstva ali sodelavcev, se stresu na delovnem
mestu SRP težko izogne.

Kyriacou (1997) navaja kot glavne vzroke stresa učiteljev nizko motivirane učence z
odklonilnim odnosom do dela, pomanjkljivo disciplino v razredu, nagle spremembe
organizacije dela ali učnega načrta, slabe pogoje za delo (ni napredovanj, ustreznih
pripomočkov za delo ali finančnih sredstev), časovne pritiske, slabe odnose s sodelavci in
podcenjevalen odnos družbe do poklica učitelja.
Na delovnem mestu učiteljev in med njimi tudi SRP je torej veliko izvorov stresa, ki v
prekomerni obliki lahko vodi do glavobolov, motenj spanja, omedlevic, napetosti v
mišicah, želodčnih težav, bolečin v prsih in mišicah. Stres lahko povzroči tudi anksioznost,
razdražljivost, depresivna razpoloženja, jezo, vodi v prekomerno uporabo alkohola in
drugih škodljivih substanc, socialno distanco, motnje apetita in preostale psihične bolezni.
2.3.7 Izgorelost

Obremenitve na delovnem mestu učiteljev lahko izhajajo s strani učencev, staršev,
sodelavcev in samega tima ter vodstva šole. Vsak učitelj si lahko obremenitve postavlja
tudi sam ali pa zahtevam drugih ne zna reči "ne". Te obremenitve lahko učitelji predelajo
na ustrezen ali neustrezen način, lahko pa, če se pojavljajo dlje časa, preidejo v ogroženost
učitelja na delovnem mestu, ki je škodljiva duševnemu zdravju gre za izgorelost (Fengler,
2007).

Izgorelost Fengler (2007) opisuje kot stanje telesne, duševne ali čustvene izčrpanosti v
poklicu, ki je povezano z velikim odporom do dela in izbruhne naenkrat ali postopoma.
Ponavadi do izgorelosti pride po daljšem obdobju preobremenitev na delovnem mestu brez
ustreznih ukrepov, da bi se zmanjšale. V poklicih intenzivnega nudenja pomoči drugim,
kot so SRP, socialni delavci, medicinske sestre itd., se izgorelost pogosto pojavi kot
posledica čustvene obremenitve, ki traja dalj časa. Pogosto imajo zaposleni na tovrstnih
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delovnih mestih občutek, da ne morejo več pomagati ljudem in da so se popolnoma
izčrpali.

Nevarnost delovnega okolja učitelja Ščuka (2008) vidi v pomanjkanju kadra in pogostem
nadomeščanju, delu zunaj delovnega časa v projektnih nalogah, pomanjkljivem in
nejasnem opisu del in nalog, feminizaciji poklica, nenehnem spreminjanju učnih načrtov,
slabi strokovni povezanosti sodelavcev in nepripravljenosti na timsko delo, povečanih
pritiskih staršev in vedno bolj vzgojno neobvladljivih učencih.

Pšeničny (2007) ugotavlja, da tako v Evropi

kot tudi v Sloveniji velja, da 1-10 %

zaposlenih čuti visoko stopnjo izgorelosti, 20 % jih kaže znake kronične utrujenosti, ki je
predstopnja izgorelosti, 15 % jih je izčrpanih, 5 % pa nesposobnih za delo in so v
bolniškem staležu zaradi posledic izgorelosti na delovnem mestu. Izgorelost se najbolj
pogosto pojavlja pri zaposlenih v izobraževanju, zdravstvu in socialnemu sektorju.
Slivar (2009) navaja, da 60 % učiteljev, SRP in vzgojiteljev v Sloveniji doživlja nizko
stopnjo izgorelosti, 30 % zmerno in 10 % visoko.

Kaslowova in Schulmanova (1987) navajata opozorilne znake izgorelosti pri poklicih
pomoči:


odpor do odhajanja v službo,



pogosto pritoževanje nad obsegom dela,



doživljanje življenja kot napora,



izolacija od sveta,



pogostost negativnih interakcij z učenci,



razdraženost, nestrpnost doma, razdražljivost, slabša pozornost,



pogosta psihosomatska obolenja,



občutki neuspeha, misli na beg, celo samomor.

Fengler (2007) dodaja še druge znake izgorelosti na delovnem mestu, kot so malodušje ob
lastnem uspehu, motnje spanja, pogosti prehladi in gripe, pogosti glavoboli in prebavne
motnje, jemanje psihoaktivnih snovi, izostajanje iz delovnega mesta itd.
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Stare idr. (2012) ter Ščuka (2008) navajajo, da prepoznamo izgorelost pri zaposlenih po
ponavljajočih simptomih kronične utrujenosti, pojavijo se fizični simptomi stresa, mentalna
izpraznjenost, ki se pojavi pri zaposlenih, ki v preteklosti niso trpeli zaradi psihosomatskih
težav.
Pojavi se vrsta čustvenih simptomov, ki se razvijajo počasi in jih težko prepoznamo, na
primer tesnobnost, občutki deprecije, anksioznost, pretirana zaskrbljenost, nespečnost,
izčrpanost, nemoč, pomanjkanje volje in energije za delo, resnobnost in otopelost, izguba
zanimanja za dogajanje in ljudi okoli sebe.
Telesni simptomi, ki se ob izgorelosti pojavijo, so glavoboli, težave s prebavo, mišična
napetost, težave s srčno-žilnim sistemom, omotičnost in celo omedlevica, bolečine v križu,
kronična utrujenost, večja obolevnost, pogosta prehladna obolenja, izčrpanost, povišan
krvni tlak, hujšanje ali povečano pridobivanje telesne teže, holesterol (prav tam).

Nose (2009) navaja kognitivne simptome, ki se pojavijo pri izgorelosti, kot so pozabljivost,
nemotiviranost za delo, slabša koncentracija, pomanjkljiva sposobnost kritičnega
presojanja, odpori do skupinskega dela, miselna prožnost se zmanjša.
Vedenjski simptomi pri pojavu izgorelosti pa so izogibanje delovnim obveznosti ali obratno
deloholizem, površnost pri opravljanju delovnih zadolžitev, povečanje bolniške odsotnosti,
konfliktnost, celo sovražnost do delavcev, upad motivacije za delo, odpor do službe in
opuščanje dejavnosti v prostem času (prav tam).

Stopnje izgorelosti ločimo v posamezne razrede, in sicer (Pšeničny, 2007):



1. razred izgorelosti - kronična utrujenost, ki traja lahko tudi več let, celo do 20,
pojavlja se nespečnost, razočaranje, razdražljivost, panični napadi itd.



2. razred - ujetost, ki traja 1-2 leti in se kaže v povečanem občutku nemoči, pretirani
izčrpanosti, cinizmu, občutkih krivde, jeze, pogostejši so glavoboli, virusne okužbe itd.



3. razred - adrenalna izgorelost pred zlomom, ki traja lahko nekaj mesecev, značilne
za to fazo so močne motnje spanja, nezmožnost odločanja, depresija, napadi joka, besa
itd.
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- adrenalni zlom, ki traja lahko nekaj tednov do 4 mesecev in se kaže kot skrajni upad
telesne energije, povečana količina dnevnega spanja, trganje miselnega toka, bolečine v
mišicah in sklepih brez znanih vzrokov, lahko celo pripelje do možganske kapi ali infarkta.


4. razred - obdobje po adrenalnem zlomu, ki traja od 2 do 4 leta, včasih s tako hudimi
posledicami, da so te trajne in mora delavec biti invalidsko upokojen.

Ščuka (2008) navaja, da ko je izgorelost diagnosticirana, je potrebna sprva telesna
rehabilitacija posameznika, šele potem psihična, saj bi prezgodnja vključitev v terapijo prej
obremenjujoče delovala na bolnika. Zdravil za izgorelost ni, zdravi se jo s spremembo
življenjskega sloga.

Cherniss (1985) za odpravljanje izgorelosti predlaga tehnike sproščanja, razne treninge
reševanja težav, socialne mreže za izmenjavo izkušenj, dobro timsko sodelovanje in
možnost soodločanja učiteljev ter konstruktivno povratno informacijo nadrejenih o delu
učiteljev.

Ščuka (2008) kot preventivni ukrep proti sindromu izgorelosti pri učiteljih priporoča
ustrezno odmerjeno, posamezniku prilagojeno športno dejavnost, različne prostočasne
dejavnosti, psihohigienski trening, redno strokovno izobraževanje, skupine za osebnostno
rast, redne zdravniške kontrole, treninge ustvarjalnega sporazumevanja, mesečne
supervizije ter individualno in skupinsko psihoterapijo.
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3 CILJI RAZISKAVE

Namen diplomskega dela je ugotoviti, v kakšnem zdravstvenem stanju so SRP v
Osrednjeslovenski regiji, koliko se jih redno ukvarja s športno dejavnostjo in v kakšnih
delovnih pogojih delajo.
Vsi spodaj navedeni cilji se nanašajo na SRP v Osrednjeslovenski regiji.
Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje raziskave:

1. ugotoviti, kako SRP ocenjujejo svoje zdravstveno stanje,
2. ugotoviti, kako SRP skrbijo za svoje zdravje,
3. ugotoviti, koliko zdravstvenih težav je prisotnih pri SRP in katere pri njih se najbolj
pogosto pojavljajo,
4. ugotoviti, kolikšno je povprečno število dni bolniške odsotnosti SRP v preteklem letu,
5. ugotoviti, koliko SRP je v prostem času redno športno dejavnih in kako pogosto se
ukvarjajo z zmerno intenzivno športno dejavnostjo,
6. ugotoviti, kako pogosto se SRP ukvarjajo z intenzivno športno dejavnostjo,
7. ugotoviti, ali so SRP pogosto pod stresom in kateri so najbolj pogosti izvori stresa na
njihovem delovnem mestu,
8. ugotoviti, ali SRP zmanjšujejo negativne učinke stresa z redno športno dejavnostjo,
9. ugotoviti, ali SRP kdaj občutijo znake izgorelosti in kateri telesni simptomi izgorelosti
se pri njih najbolj pogosto pojavljajo,
10. ugotoviti, ali so SRP zadovoljni s svojimi delovnimi prostorskimi pogoji,
11. ugotoviti, ali SRP delajo v ustreznih mikroklimatskih pogojih dela.
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4 HIPOTEZE

Skladno s postavljenimi cilji raziskave smo opredelili naslednje hipoteze:
H1: Največ SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, ocenjuje, da je njihovo
zdravstveno stanje dobro.
H2: SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, kar dobro skrbijo za svoje zdravje.
H3: Najpogostejša zdravstvena težava, ki se pojavlja pri SRP, ki poučujejo v
Osrednjeslovenski regiji, je migrena oziroma glavobol.
H4: Povprečno število dni bolniške odsotnosti od dela SRP, ki poučujejo v
Osrednjeslovenski regiji, je manjše od 5.
H5: Delež SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji in so redno športno dejavni v
prostem času, je večji od deleža tistih, ki niso redno športno dejavni v prostem času.
H6: Z redno, zmerno intenzivno športno dejavnostjo, ki traja od 30 do 60 minut dnevno, se
večina SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, ukvarja manj kot petkrat tedensko.
H7: Manj kot polovica SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, se vsaj dvakrat
tedensko ukvarja z intenzivno športno dejavnostjo.
H8: Manj kot polovica SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, je pogosto pod
stresom.
H9: SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, zmanjšujejo negativne učinke stresa s
športno dejavnostjo.
H10: Večina SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, kdaj občuti znake izgorelosti.
H11: Pri SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, se kot telesni simptom izgorelosti
najbolj pogosto pojavlja kronična utrujenost.
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H12: Delež SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji in so zadovoljni s svojimi
delovnimi prostorskimi pogoji, je večji od deleža tistih, ki so nezadovoljni s svojimi
delovnimi prostorskimi pogoji.
H13: Večina SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, dela v ustrezno svetlobno in
toplotno urejenih prostorih, ki so le občasno hrupni.

5 METODE DELA
5.1 Vzorec merjencev
Ciljna populacija raziskave so bili specialni in rehabilitacijski pedagogi (v nadaljevanju
SRP), ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji. V vzorec je bilo vključenih 89 SRP, ki so
zaposleni v

štirih osnovnih šolah s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim

standardom v Osrednjeslovenski regiji: Center za usposabljanje Janez Levec v Ljubljani,
Osnovna šola Roje v Domžalah, Osnovna šola 27. julija v Kamniku, OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki in nekaj SRP ter logopedov iz rednih osnovnih šol v Osrednjeslovenski regiji.

Vzorec merjencev predstavljajo:
- SRP, ki poučujejo v razredu v posebnem programu vzgoje in izobraževanja (29 %)
- SRP, ki poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (27 %)
- mobilni SRP, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč na rednih osnovnih šolah (40 %)
- logopedi, ki delajo individualno z učenci iz posebnega in prilagojenega programa (4 %)

V vzorcu merjencev je bil udeležen 1 moški (1,1 %) in 88 žensk (98,9 %), kar je bilo glede
na feminizacijo poklica učitelja pričakovati.
Povprečna starost udeleženk je znašala 37 let. Najstarejša sodelujoča SRP je bila stara 61,
najmlajša pa 24 let.

Sodelujoči SRP so imeli najmanj 1 leto in največ 39 let delovne dobe. V povprečju so
imeli približno 12 let delovne dobe.
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5.2 Merski inštrumentarij
Za potrebe raziskave smo modificirali in povzeli vprašalnik Z zdravjem povezan vedenjski
slog (CINDI Slovenija, 2008) ter vprašalnik Profil stresa za učitelje (Youngs, 2001) in ju
združili v en vprašalnik. Vprašalnik smo razdelili v tri tematske sklope: splošni podatki,
zdravstvene težave in okvare ter delovno okolje, v katerem zaposleni preživijo svoj delovni
čas. Skupaj je v vprašalniku trideset vprašanj, od tega jih je 25 zaprtega in 5 odprtega tipa.

5.3 Potek dela
Raziskavo smo izvajali v decembru 2013 in januarju 2014, in sicer na območju
Osrednjeslovenske regije v osnovnih šolah s prilagojenim programom z nižjim
izobrazbenim standardom. Vanjo

so bili vključeni SRP, ki poučujejo v razredu v

prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, v razredu v posebnem
programu ali delajo v mobilni službi na rednih osnovnih šolah. Za sodelovanje smo prosili
ravnatelje štirih osnovnih šol s prilagojenim programom ter na šole osebno ali elektronsko
razdelili vprašalnike. Cilj je bilo zbrati sto izpolnjenih vprašalnikov, zbrali smo jih 89.

5.4 Obdelava podatkov
Podatke, ki smo jih pridobili z vprašalnikom, smo obdelali s programom MO Excel.
Rezultate raziskave smo prikazali s tabelami ali grafi z ustrezno interpretacijo. Glede na
cilje in hipoteze raziskave smo za obdelavo podatkov uporabili naslednje statistične
postopke: za posamezne spremenljivke smo izračunali osnovne statistične parametre
(pogostost pojavljanja posameznih odgovorov, odstotke pogostosti odgovorov, aritmetično
sredino, minimalno in maksimalno vrednost).

- 51 -

6 REZULTATI IN RAZPRAVA
Rezultate raziskave smo razdelili na posamezna podpoglavja glede na zastavljene
raziskovalne cilje.

6.1 Zdravstveno stanje SRP
Zanimalo nas je, kako SRP ocenjujejo svoje trenutno zdravstveno stanje.
8%

0%

12%
Zelo dobro
Dobro
Srednje
Slabo

36%
44%

Zelo slabo

Graf 1: Ocena zdravstvenega stanja udeležencev

Iz grafa 1 je razvidno, da le 44 % SRP ocenjuje svoje trenutno zdravstveno stanje kot
dobro, kot zelo dobro pa 12 % SRP.

Statistični podatki iz leta 2007 kažejo, da odrasli prebivalci Slovenije ocenjujejo svoje
zdravstveno stanje kot zelo dobro ali dobro v 62 %, srednje 27 % in 11 % slabo in zelo
slabo (Hren idr., 2011), kar je primerljivo z rezultati naše raziskave.

Raziskava Tvegana vedenja, povezana z zdravjem, in nekatera zdravstvena stanja pri
odraslih prebivalcih Slovenije (2008) je pokazala podobne rezultate kot naša raziskava, saj
je v omenjeni raziskavi svoje zdravstveno stanje kot zelo dobro ocenilo 11,4 %, dobro 44,5
%, srednje 36,1 %, slabo in zelo slabo pa 8 % odraslih prebivalcev Osrednjeslovenske
regije.

V raziskavah, ki so bile opravljene med leti 2011 in 2013 pri učiteljih razrednega pouka in
športnih pedagogih, ki poučujejo v slovenskih osnovnih šolah, je večina (60 %) ocenila
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svoje zdravstveno stanje kot dobro (Čosić, 2011; Šivec, 2012; Lavrič, 2013; Ribnikar, 2012
in Kocjan, 2012). Nekoliko izstopajo le Goriška regija, tam je svoje zdravstveno stanje
ocenilo kot dobro le 49 % (Kobentar, 2013), na Koroškem 56 % (Boštjan, 2012) in v
Prekmurju 68 % (Bogataj, 2013). Iz navedenega je razvidno, da razredni učitelji bolje
ocenjujejo svoje zdravstveno stanje kot SRP v Osrednjeslovenski regiji.

V Hipotezi 1 smo predvidevali, da največ SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji,
ocenjuje, da je njihovo zdravstveno stanje dobro. 44 % SRP meni, da je njihovo trenutno
zdravstveno stanje dobro, tako da smo Hipotezo 1 potrdili.

6.2 Skrb za zdravje SRP
Zanimalo nas je, kako SRP skrbijo za svoje zdravje, ali uravnoteženo jedo, ne kadijo in
dovolj spijo.
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31%
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Graf 2: Skrb za zdravje udeležencev

Iz grafa 2 je razvidno, da več kot polovica SRP (59 oseb) kar dobro skrbi za svoje zdravje.

V večini raziskav, ki so bile opravljene pri razrednih učiteljih in športnih pedagogih, so
prišli do podobnih ugotovitev, saj okrog 60 - 65 % v raziskave vključenih učiteljev kar
dobro skrbi za svoje zdravje (Lavrič, 2013; Boštjan, 2012; Čosić, 2011; Kocjan, 2012 in
Bogataj, 2013). Nekoliko odstopajo le Goriška regija, saj tam kar dobro skrbi za zdravje 72
% učiteljev (Kobentar, 2013), Notranjsko-kraška regija, saj tam le 45 % učiteljev kar dobro
skrbi za svoje zdravje (Šivec, 2012) in Jugovzhodna Slovenija, saj tudi tam kar dobro skrbi
za zdravje 46 % učiteljev (Ribnikar, 2012).
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Raziskava Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri
odraslih

prebivalcih

Slovenije

(2008)

je

pokazala,

da

54,1

%

prebivalcev

Osrednjeslovenske regije kar dobro skrbi za svoje zdravje, kar je manj kot v naši raziskavi.

Zdrava prehrana SRP

Med skrb za zdravje spada tudi uravnoteženo prehranjevanje, izogibanje kajenju, zadosti
spanca itd., zato smo preverili, koliko SRP je pozornih na to, da se zdravo in uravnoteženo
prehranjujejo.
17%
Da, imam uravnoteženo
prehrano.
Ne, hrani ne posvečam
pozornosti.
83%
Graf 3: Skrb za redno in zdravo prehrano udeležencev

Iz grafa 3 je razvidno, da se velika večina SRP prehranjuje uravnoteženo, kar kaže na to, da
se očitno v veliki meri zavedajo vpliva zdrave prehrane na zdravje.
Statistični podatki iz leta 2007 kažejo, da odrasli prebivalci Slovenije v primerjavi z
začetkom devetdesetih let danes dnevno pojedo več vseh skupin živil. Danes je na jedilniku
več sadja in zelenjave kot pred dvajsetimi leti, povprečna količina zaužitih žitaric se ni
bistveno spremenila, od leta 1992 se je povečala poraba beljakovin za 31 %, maščob za 29
% in sladkorja za kar 53 % (Hren idr., 2011).

Kajenje SRP

K ohranjanju zdravja sodi tudi izogibanje škodljivim razvadam, kot je kajenje.
Ugotavljali smo, koliko SRP kadi. Rezultati so pokazali, da dobra polovica SRP ni nikoli
kadila kar je izjemen podatek, 18 jih je v preteklosti kadilo, a so se kajenju odpovedali, le
14 SRP pa je kadilcev, kar je zelo zadovoljiv podatek glede na podatke o škodljivosti
kajenja za zdravje.
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V raziskavah, opravljenih med učitelji, je nekadilcev, ki niso nikoli kadili v povprečju 70,3
%, kar je nekoliko več kot v naši raziskavi (Čosić, 2011; Šivec, 2012; Ribnikar, 2012;
Boštjan, 2012; Kocjan, 2012 in Kobentar, 2013), izstopa le Obalno-kraška regija, kjer je
nekadilcev, ki nikoli niso kadili, 51 % (Lavrič, 2013).

16%
Ne kadim, nikoli nisem.
Ne kadim, prej sem kadila.
20%
64%

Kadim.

Graf 4: Število udeležencev kadilcev

Količina spanja SRP

Priporočena dnevna količina spanja za zdravega odraslega posameznika je 7 - 9 ur na noč.
Preverili smo, ali se SRP držijo priporočil.
16%

6%
20%
Spim več kot 8 ur.
Spim 8 ur.
Spim od 6 do 7 ur.
Spim manj kot 6 ur.

58%
Graf 5: Količina spanja udeležencev med delovnim tednom

SRP v večini spijo od 6 - 7 ur na noč, kar je primerljivo s podatki iz raziskave Tvegana
vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih
Slovenije (2008), ki kaže, da 52,6 % prebivalcev Osrednjeslovenske regije spi od 6 - 7 ur
na noč. Zaskrbljujoče je, da kar 16 % SRP spi manj kot 6 ur na noč, saj lahko premajhna
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količina spanja na dolgi rok povzroči padec imunske odpornosti, kar pa pri delu SRP, ki so
dnevno precej izpostavljeni okužbam na delovnem mestu, ni ravno spodbuden podatek.
V Hipotezi 2 smo predvidevali, da SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, kar
dobro skrbijo za svoje zdravje. Delež SRP, ki se je opredelil, da kar dobro skrbi za svoje
zdravje, je 59 %, 83 % jih ima uravnoteženo prehrano, 84 % jih je nekadilcev (od tega jih
65 % nikoli ni kadilo) in večina spi od 6 do 7 ur na noč, kar je zadovoljivo za odrasle
posameznike, tako da smo lahko Hipotezo 2 potrdili.

6.3 Najbolj pogoste zdravstvene težave SRP
Ugotavljali smo tudi, katere od zdravstvenih težav so prisotne pri SRP v Osrednjeslovenski
regiji. Možnih je bilo več odgovorov, rezultati so prikazani v grafu 6.
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Graf 6: Pogostost pojavljanja zdravstvenih težav SRP

Rezultati so pokazali, da je pri SRP največ (23 %) ugotovljenih alergij. Anketiranci
navajajo različne alergije, največ jih je alergičnih na pršice in cvetni prah, potem na trave,
hišni prah, živalsko dlako, perje in na mravljično kislino. Pogosto se pri enem udeležencu
pojavi skupaj več alergij. 20 % SRP ima migrene ali kronične tenzijske glavobole, kar smo
pričakovali, saj se glavoboli nasploh pogosto pojavljajo v učiteljskem poklicu. Bolezni
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prebavil ima 19 % SRP. Odgovor drugo je izbralo 49 % SRP, največ je med temi odgovori
bolezni ščitnice.

Statistični podatki iz leta 2007 kažejo, da je v Sloveniji med odraslimi prebivalci
najpogostejša zdravstvena težava, ki pesti kar 41 % ljudi, bolečina v križu in druge okvare
hrbtenice, 26 % ljudi ima povišan krvni tlak, 20 % jih pestijo bolečine v vratu, 16 % močan
glavobol ali migrena, 15 % alergija in 13 % vnetje sklepov (Hren idr, 2011).

Raziskava Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri
odraslih prebivalcih Slovenije (2008) je pokazala, da je med Slovenci največ povišanega
krvnega tlaka (28 %), 12,3 % je alergij, več kot četrtina prebivalcev pa ima bolezni ali
okvare hrbtenice.

V raziskavah, opravljenih med učitelji, so prav pri vseh ugotovili, da so najpogostejše
zdravstvene težave učiteljev alergija, bolezni in okvare hrbtenice ter hipertenzija (Čosić,
2011; Šivec, 2012; Ribnikar, 2012; Boštjan, 2012; Kocjan, 2012; Bogataj, 2013 in Lavrič,
2013), le v Goriški regiji so najpogostejše alergija, bolezni in okvare hrbtenice, sladkorna
bolezen in artritis (Kobentar, 2013). Rezultati naše raziskave se precej razlikujejo od
navedenih, saj je hipertenzije zelo malo (le 6 %), bolezni, okvare hrbtenice pa so na četrtem
mestu po pogostosti.

Med SRP se najbolj pogosto pojavljajo alergije, nasploh se število alergij v zadnjih
desetletjih povečuje. V Evropi naj bi imelo 35 % prebivalcev občasne ali trajne simptome
alergijske bolezni. Alergija nastane zaradi napake v imunskem sistemu človeka, ki na
določen tujek odreagira preburno in ta reakcija povzroči različne alergijske bolezni.
Alergije lahko povzročajo simptome, ki zajemajo kožo, dihalne poti ali prebavni trakt.
Bolezen je lahko povzročena z vrsto različnih alergenov (alergija na pršice, dlako, določeno
hrano, cvetni prah itd.). Najboljša pri zdravljenju bolezni je preventiva (izogibanje
alergenom) in pa zdravljenje z antihistaminiki ter kortikosteroidi (Zabukovec, 2010).

S Hipotezo 3 smo predvidevali, da je najpogostejša zdravstvena težava, navedena v
vprašalniku, ki se pojavlja pri SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, migrena
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oziroma glavobol. Rezultati so pokazali, da je pri SRP največ (23 %) ugotovljenih alergij,
zato smo Hipotezo 3 zavrnili.

6.4 Bolniška odsotnost SRP
Zanimalo nas je, kolikšno je povprečno število dni bolniške odsotnosti SRP.
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Graf 7: Dnevi bolniške odsotnosti SRP

65 % SRP je bilo v prejšnjem šolskem letu bolniško odsotnih vsaj en dan. Povprečno
število dni bolniške odsotnosti tistih, ki so bili z dela odsotni, je 8,3 dni. Povprečje je
visoko, vendar nam močno dvigne povprečje rezultat 56 dni, ko je bila anketirana oseba
doma po operaciji in so bile tri osebe doma po poškodbi po 30, 30 in 24 dni. Če te štiri
osebe izločimo, je povprečno število dni bolniške odsotnosti SRP 6,4 dni letno.
Preglednica 1: Število dni odsotnosti z dela
Število odgovorov
Aritmetična sredina
(v dnevih)

89

Najmanjše število dni

Največje število dni

0

56
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Odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov odraža zdravstveno stanje delavcev.
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Statistični podatki iz leta 2007 kažejo, da se je v Sloveniji število dni bolniške odsotnosti na
zaposlenega zmanjšalo za 12 % v dvajsetih letih, saj je bilo leta 1996 povprečno število dni
bolniške odsotnosti 18 dni, leta 2010 pa 12,5 dni (Hren, 2011).

8,3 dni na leto je relativno nizko povprečje števila dni odsotnosti z dela v primerjavi s
podatki o povprečni odsotnosti z dela v slovenskem merilu. Če primerjamo rezultate z
rezultati raziskav, ki so jih opravile Boštjanova (2012), Šivčeva (2012), Lavričeva (2013)
in Bogatajeva (2013), pri katerih je povprečno število dni bolniške odsotnosti 5,6, pa je
povprečje bolniške odsotnosti SRP večje. Pri raziskavah učiteljev nekoliko izstopajo
podatki o bolniški odsotnosti učiteljev iz Zasavja, ti imajo povprečno število dni 8 (Čosić,
2011), ravno tako učitelji iz Jugovzhodne Slovenije (Ribnikar, 2012). Učitelji z Goriške so
v povprečju odsotni 3,1 dni na leto (Kobentar, 2013), v Osrednjeslovenski regiji pa 0,52 dni
na leto (Kocjan, 2012).

Vehovar (2010) ugotavlja, da intenziteta dela v Sloveniji od leta 2000 stalno narašča,
vendar pada delež bolniških odsotnosti, tako da Slovenci obolevajo manj ali prihajajo na
delo bolni, ker se bojijo, da bodo izgubili delovno mesto.
Pri učiteljih se strah pred izgubo službe ne pojavlja, je pa pri tem poklicu velika
problematika nadomeščanja delavcev, zato pogosto učitelji na delo prihajajo v slabem
zdravstvenem stanju, kar je neodgovorno tako z vidika učitelja samega, saj se mu
zdravstveno stanje lahko še poslabša, kot z vidika odgovornosti za učence, na katere se
okužba lahko prenese.

Raziskava Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri
odraslih prebivalcih Slovenije (2008) je pokazala, da 70,1 % odraslih prebivalcev v
Osrednjeslovenski regiji v letu 2008 ni bilo nikoli odsotnih od dela zaradi bolezni, kar je
občutno več, kot smo ugotovili v naši raziskavi (35 % SRP ni bilo nikoli na bolniški
odsotnosti v lanskem letu).
S Hipotezo 4 smo predvidevali, da so SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji,
bolniško odsotni z dela v povprečju manj kot 5 dni na leto. Bolniška odsotnost SRP na leto
je v povprečju 8,3 dni, tako da smo Hipotezo 4 zavrnili.
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6.5 Redna športna dejavnost SRP
Med zastavljenimi cilji je bilo tudi ugotoviti, koliko SRP je redno športno dejavnih v
prostem času in kako pogosto se ukvarjajo z zmerno intenzivno športno dejavnostjo.

Iz grafa 8 o redni športni dejavnosti sodelujočih v raziskavi je razvidno, da je kar 67 % SRP
odgovorilo, da so športno dejavni v prostem času, tretjina pa je športno nedejavnih.

33%
Sem redno športno dejaven.
Nisem redno športno dejaven.
67%

Graf 8: Trditve o redni športni dejavnosti vključenih SRP

Raziskava "Šport v vlogi narodne identitete Slovencev" iz leta 2003, ki je bila narejena med
855 odraslih prebivalcev Slovenije, je pokazala, da je več kot polovica odraslih Slovencev
športno dejavnih (52,4 %). Pri tem je bilo med moškimi športno dejavnih 56,4 %, med
ženskami pa 48 %, kar je v primerjavi z našo raziskavo manj (Kovač idr., 2004).

Rezultat sovpada z zadnjimi podatki, pridobljenimi z raziskavo Slovensko javno mnenje, iz
leta 2008, ki kažejo, da je 36,1 % Slovencev športno nedejavnih. Trend ukvarjanja s
športno rekreacijo se nagiba v pozitivno smer, saj se delež Slovencev, ki so povsem športno
nedejavni od leta 1973 manjša. Leta 1973 je delež nedejavnih v Sloveniji znašal kar 57,8
%, leta 1996 56,5 %, leta 2001 53 % in leta 2006 40,6 %. Delež Slovencev, ki so športno
dejavni, se torej z leti povečuje, kar je mogoče pripisati večji ozaveščenosti ljudi o koristih
športne dejavnosti za zdravje. V Osrednjeslovenski regiji je bilo po podatkih te raziskave
leta 2008 64,8 % prebivalcev občasno in redno športno dejavnih (Pori, Pori in Sila, 2013).
Raziskave športne dejavnosti razrednih učiteljev in športnih pedagogov kažejo, da so
učitelji športno dejavni v prostem času v približno 89 % (Čosić, 2011; Šivec, 2012;

- 60 -

Ribnikar, 2012; Kobentar, 2012; Boštjan, 2012; Kocjan, 2012; Bogataj, 2013 in Lavrič,
2013), kar je občutno več kot SRP.

S Hipotezo 5 smo predvidevali, da je delež SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji in
so redno športno dejavni v prostem času, večji od deleža tistih, ki niso športno dejavni v
prostem času. Hipotezo 5 lahko potrdimo, saj je 67 % SRP redno športno dejavnih v
prostem času.

Redna, zmerno intenzivna športna dejavnost SRP

Završnik in Pišot (2005a) in Jakovljević (2013) zagovarjajo, da je za ohranjanje zdravja
primerna redna zmerno intenzivna športna dejavnost, ki traja najmanj pol ure, vsaj petkrat
tedensko.
Preverili smo, koliko SRP je športno dejavnih po teh priporočilih. Kot zmerno intenzivno
gibanje smo v vprašalniku opredelili športne dejavnosti, kot so hitro kolesarjenje v ravnini,
zmerno hitro plavanje, počasen tek, hitra hoja, ples, kegljanje ipd.

7 dni na teden

5%

6 dni na teden

2%

5 dni na teden

9%

4 dni na teden

2%

3 dni na teden

10%

2 dni na teden

26%

1 dan na teden

25%

0 dni na teden

21%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Graf 9: Redna, zmerno intenzivna športna dejavnost SRP, ki traja vsaj 30 minut na dan
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30%

Iz grafa 9 je razvidno, da se SRP ne gibljejo dovolj, da bi ohranjali svoje zdravje. 21 % se
jih z zmerno intenzivno športno dejavnostjo ne ukvarja. V Sloveniji je bilo narejenih
mnogo raziskav s področja športne dejavnosti odraslih Slovencev in raziskava Z zdravjem
povezan življenjski slog iz leta 2001 je pokazala, da je med odraslimi vsaj 20 % ljudi, ki so
nezadostno športno dejavni za ohranitev svojega zdravja.

Raziskave v okviru programa CINDI v letih 1990/91, 1996/97 in 2002/03 so pokazale, da
je le okoli tretjina odraslih zadovoljivo športno dejavnih za zaščito svojega zdravja. Delež
mejno športno dejavnih se je v obdobju od 1990 do 1997 znižal na 40 %, predvsem na
račun povečanja deleža športno povsem nedejavnih, ki se je povečal s 15 % na 25 %.
Raziskava CINDI Slovenija iz 2002/03 je bila del širše zasnovanega nacionalnega Ciljnega
raziskovalnega projekta »Gibalna/športna aktivnost za zdravje« in je imela kategorije glede
rednosti in pogostnosti športne dejavnosti opredeljene drugače, prilagojeno sodobnim
spoznanjem o pomenu redne, zmerno intenzivne športne dejavnosti (npr. hitra hoja).
Ugotovili so, da je za zaščito zdravja zadosti športno dejavnih (5- in večkrat tedensko vsaj
30 minut hoje oziroma zmerne športne dejavnosti) 32,4 % , 16,0 % je odraslih Slovencev,
ki niso nič športno dejavni. Minimalno športno dejavnih je 36,7 %, mejno zadostno za
zaščito zdravja pa 15,1 % odraslih Slovencev. Primerjava dognanj po obravnavanih
kategorijah športne dejavnosti za Osrednjeslovensko regijo kaže, da se je stanje na področju
športne dejavnosti odraslih v zadnjih šestih letih spremenilo na bolje (Raziskave CINDI o
dejavnikih tveganja in učinkovitosti procesa, 2009).

Rezultati raziskave "Z zdravjem povezan življenjski slog" kažejo, da je srednje intenzivno,
redno športno dejavnih 34,7 % Slovencev (Fras in Zaletel, 2004). V raziskavi Tvegana
vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih
Slovenije (2008) navajajo, da je v Osrednjeslovenski regiji redno, zmerno intenzivno
športno dejavnih 50,1 % odraslih 1 - 2 krat na teden, 22,2 % jih je tako dejavnih 3 - 4 krat
na teden, 5 - 7 krat na teden pa 19,9 % ljudi. 7,8 % jih je športno nedejavnih. Delež
nedejavnih je v naši raziskavi občutno višji (21 %), delež tistih, ki se z redno, zmerno
intenzivno športno dejavnostjo ukvarjajo po priporočilih, torej vsaj 5 krat tedensko, pa je 16
%.
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Raziskave učiteljev so pokazale, da se razredni učitelji in športni pedagogi v povprečju
zmerno intenzivno gibajo 4 ure na teden v Zasavju (Čosić, 2011), 4,7 ure na teden v
Jugovzhodni Sloveniji (Ribnikar, 2012) in 4,8 ure na teden v Osrednjeslovenski regiji
(Kocjan, 2012).
S Hipotezo 6 smo predvidevali, da se z redno, zmerno intenzivno športno dejavnostjo, ki
traja od 30 do 60 minut dnevno, večina SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji,
ukvarja manj kot petkrat tedensko. Glede na dobljene rezultate, predstavljene v grafu, lahko
zaključimo, da se 84 % SRP z redno, zmerno intenzivno športno dejavnostjo ukvarja manj
kot petkrat tedensko. Hipotezo 6 potrdimo.

Intenzivna športna dejavnost SRP

Kot intenzivno gibanje smo v vprašalniku opredelili športne dejavnosti, kot so aerobika,
hiter tek, hitro kolesarjenje, treking, hitro plavanje, vzpenjanje v hribe ali gore, smučanje,
tek na smučeh, fitnes, košarka, ki jih Jakovljevič (2013) opredeljuje kot zdravju koristne,
če se izvajajo v povprečju tri dni v tednu po 30-60 minut na dan.
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Graf 10: Intenzivna športna dejavnost SRP
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Zelo intenzivne športne dejavnosti se SRP v večini (41 % celo nikoli) ne lotevajo pogosto,
priporočil za intenzivno športno dejavnost pa se drži le 28 %, ki se tako gibajo 2 - 3 krat na
teden in s tem povečujejo koristi, ki jih takšna vadba prinese za zdravje.

Rezultati naše raziskave sovpadajo z rezultati raziskave "Z zdravjem povezan življenjski
slog", ki se je izvajala med odraslimi prebivalci Slovenije leta 2001. Izkazalo se je, da se
redno intenzivno giba 28 % anketiranih (Fras in Zaletel, 2004), kar je enak rezultat kot v
naši raziskavi. V raziskavi Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena
stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije (2008) navajajo, da je v Osrednjeslovenski regiji
14,6 % odraslih prebivalcev, ki se intenzivno nikoli ne giba, 49,7 % se jih tako giba 1 - 2
krat na teden, 3 - 4 krat na teden 22,9 % in 5 - 7 krat na teden 12,8 %.

Glede na škodljive učinke prepogoste zelo intenzivne športne dejavnosti je v našem vzorcu
2 % SRP podvrženih negativnim učinkom zelo intenzivne vadbe, saj če je vsakodnevna,
lahko zdravju celo škodi, ker se telo ne uspe regenerirati po napornem delu (Završnik in
Pišot, 2005b, Ihan, 2014). Danes vsi občutimo pomanjkanje časa za vsakodnevno športno
dejavnost in se zato nemalokrat ravnodušno zleknemo pred televizijo, saj nimamo časa za
enourno športno dejavnost. Vseeno pa lahko nekaj naredimo za svoje zdravje prav vsak dan
kljub pomanjkanju časa med tednom, ko je službenih in domačih obveznosti preveč.
Aktivno življenje je najboljši način, kako ohranjati svoje zdravje.

S Hipotezo 7 smo predvidevali, da se manj kot polovica SRP, ki poučujejo v
Osrednjeslovenski regiji, vsaj dvakrat tedensko ukvarja z intenzivno športno dejavnostjo.
Intenzivno se vsaj dvakrat tedensko giba 35 % SRP, tako da smo Hipotezo 7 potrdili.

6.6 Stres SRP
Slivar (2009) navaja psihofizične obremenitve, ki so značilne za učiteljski poklic:
poučevanje zahteva angažiranje celotne učiteljeve osebnosti, učitelji morajo biti visoko
skoncentrirani pri svojem delu in so čustveno obremenjeni, saj svojih čustvenih reakcij ne
morejo sproščeno izražati in so stalno v zapletenih odnosih s svojimi učenci.
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Preverili smo, ali so SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, pogosto pod stresom in
kateri so najbolj pogosti izvori stresa na njihovem delovnem mestu.
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Graf 11: Pogostost občutenja stresa med udeleženci

Rezultati, prikazani v grafu 11, kažejo, da je pogosto pod stresom 33 % SRP, vsak dan pa
kar 10 % SRP, kar je manj, kot kažejo raziskave med učitelji v slovenskem merilu iz leta
2008 in več od raziskav, ki so bile narejene med leti 2011 in 2013.

V raziskavi Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture iz leta 2008, v kateri so
raziskovali vpliv stresa na slovenske vzgojitelje in učitelje, so prišli do naslednjih
zaključkov: 48 % učiteljev ocenjuje svoj poklic kot močno stresen; 45,2 % učiteljev
doživlja močan stres na delovnem mestu; 53,5 % učiteljev je vedno ali pogosto pod
stresom. Ugotovitve so pokazale, da stres na delovnem mestu neugodno vpliva na
produktivnost, dobro počutje, zdravje in s tem na bolniško odsotnost delavcev. Tudi pri
učiteljih je število stresnih dejavnikov na delovnem mestu veliko. Stres se pri učiteljih
odraža s pogostejšo bolniško odsotnostjo, nezadovoljstvom na delovnem mestu,
nekakovostnim delom v razredu, neučinkovitim poukom. Ugotavlja, da je izvorov stresa
na delovnem mestu učiteljev vsako leto več, med njimi navaja nenehne spremembe učnih
programov, pojav nasilja učencev in tudi staršev nad učitelji, vedno večje zahteve staršev
po boljših učnih rezultatih itd (Slivar, 2009).

Rezultati raziskav učiteljev med leti 2011 in 2013 so pokazali, da je delež učiteljev, ki so
pogosto pod stresom največji v Jugovzhodni regiji, kar 46 % (Ribnikar, 2013), najmanj pa
jih je v Goriški regiji, 15 % (Kobentar, 2013), v preostalih regijah pa je pogosto pod
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stresom v povprečju 25 % učiteljev (Čosić, 2011; Šivec, 2012; Lavrič, 2012; Boštjan, 2012;
Kocjan, 2012 in Bogataj, 2013), kar je manj kot v naši raziskavi.
V študiji primerjave 26-ih poklicev je skupina angleških raziskovalcev ugotovila, da je
učiteljski poklic zelo stresen, učitelji so na 2. mestu glede slabega telesnega zdravja in
slabega psihičnega počutja (Johnson, Coper, Cartwright, Donald, Taylor in Millet, 2005).

S Hipotezo 8 smo predvideli, da je manj kot polovica SRP, ki poučujejo v
Osrednjeslovenski regiji, pogosto pod stresom. Dejansko je pogosto pod stresom le 33 %
SRP, tako da Hipotezo 8 potrdimo.

Izvori stresa na delovnem mestu SRP

Slivar (2009) navaja, da se pri delu učiteljev vsak dan pojavljajo tako imenovani
mikrostresorji, ki se v primerjavi z vsakdanjimi težavami zdijo nepomembni, vendar se
pojavljajo nenehno, dolgotrajno in imajo zato velik bolezenski potencial. Ugotavlja, da so
med najbolj pogostimi izvori stresa med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji sledeči:
neprimerno in žaljivo vedenje učencev do učiteljev; dodatno delo in nesodelovalni starši;
trpinčenje učiteljev s strani učencev, staršev, sodelavcev ali vodstva; neustrezna
organizacija dela in vodenja šole; slabi odnosi med zaposlenimi; različne težave pri
izvajanju pouka.
Kateri so najbolj pogosti izvori stresa na delovnem mestu SRP v Osrednjeslovenski regiji,
smo predstavili v preglednici 2.

Preglednica 2: Izvori stresa na delovnem mestu SRP
Izvori stresa

Odstotek

Obremenitve na delovnem mestu (preveč dela in premalo časa zanj)

68,5

Preveč administrativnega dela

65,2

Odnašanje dela domov in posledično pomanjkanje časa, ki ga želim preživeti z

48,3

družino
Previsoka pričakovanja s strani staršev

40,5

Prevelika odgovornost za druge

31,5

Slaba organiziranost dela, dodatne zadolžitve zunaj okvira poučevanja

29,2
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Disciplinski problemi z učenci

25,8

Slabe možnosti za napredovanje, karierni razvoj

25,8

Slabi odnosi med sodelavci

21,4

Nizki dohodki

18,0

Slabe delovne razmere

16,9

Negotovost zaposlitve

12,4

Mobing na delovnem mestu

10,1

Drugo

6,7

Premajhna usposobljenost za delo, ki ga opravljam

5,6

Med najbolj pogostimi razlogi so SRP navedli preobilico dela in premalo časa zanj, kar je
povezano tudi z organizacijskimi spretnostmi SRP in organizacijo samega dela na
delovnem mestu, za kar je zadolžen ravnatelj. Učinkovitega upravljanja s časom bi se že
študenti na fakulteti morali naučiti, saj to ni lastnost, ki je vsem položena v zibelko. Tudi
SRP imajo na svojem delovnem mestu poleg samega poučevanja polno zadolžitev, za
katere imajo vedno premalo časa. Znati morajo postaviti prioritete, premisliti o tem, katere
naloge so res njihove in katere morajo npr. opraviti predmetni učitelji ali svetovalna služba.
Tudi cilje pri svojem delu si morajo postaviti realne, sicer se lahko izgubijo v množici
delno realiziranih ciljev in nezadovoljstvo s svojim delom je tu.

Preveč administrativnega dela je stresni dejavnik, ki ga večina SRP navaja, saj je dejansko
"pisarniškega" dela vsako leto več in SRP zmanjka časa za urejanje učnih pripomočkov in
aplikatov, ki dejansko služijo namenu poučevanja, papirji pa so pogosto res sami sebi
namen. Poleg vsakdanje administracije mora SRP trikrat na leto pripraviti obširno
dokumentacijo za vsakega otroka, ki ga uči, saj mora v začetku leta pripraviti
individualizirani program dela za posameznega otroka, napisati globalno oceno otrokovega
funkcioniranja in sestaviti nabor ciljev za posamezna predmetna področja, ki jih bo sledil
skozi šolsko leto. Vsak SRP mora za svoje delo imeti vso dokumentacijo, poleg letne učne
priprave po urah za vsak predmet, ki ga uči, piše dnevne priprave za posamezno uro, imeti
mora letni delovni načrt svojega dela in posameznih predmetov, ki jih uči, ter letne priprave
za vse interesne dejavnosti in projekte, ki jih vodi na šoli. Vsakodnevno pa izpolnjuje tudi
dnevnik razreda in opažanja o posameznem otroku.
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Dodatne naloge in preveč administrativnega dela ter vodenje šolske dokumentacije tudi
Slivar (2009) navaja kot izvor stresa pri učiteljih.

Ker je populacija SRP predvsem ženskega spola, je večina žensk že mater in se jim po
službi mudi domov k otrokom, zato delo odnašajo domov in se zvečer pripravljajo na
naslednji delovni dan, kar je včasih tudi izvor stresa, saj je človek zvečer utrujen in je vsako
delo takrat odveč.
36 SRP je izrazilo, da so velik izvor stresa na delovnem mestu prav pričakovanja staršev, ki
so izredno obremenjeni tudi sami. Starš zdravega otroka mora popoldne skupaj z otrokom
narediti domačo nalogo, peljati otroka na kakšno dejavnost in preostali čas lahko preživita
skupaj v igri in drugih prijetnih družinskih obveznostih. Starši otrok s posebnimi potrebami
pa so poleg šolskega domačega dela obremenjeni še z dodatnimi nalogami branja,
logopedskih vaj, fizioterapevtskih obravnav in drugih obravnav, ki jih njihovi otroci redno
dnevno potrebujejo za čim bolj optimalen razvoj. Zaradi vseh pritiskov imajo starši otrok s
posebnimi potrebami nemalokrat tudi zelo visoka, včasih nerealna pričakovanja. Pogosto so
ti starši izčrpani, živčno napeti, kronično neprespani, gojijo prikrite ali odkrite občutke jeze
do otroka, se nenehno naprezajo preko svojih meja, imajo skrhane partnerske odnose,
mnogokrat tudi odnose v družini, tako da se pogosto zgodi, da za slab napredek njihovega
otroka krivijo SRP ali nanj projecirajo svoje težave, kar je za SRP seveda stresno.

Tudi Slivar (2009) navaja, da so izvor stresa pri učiteljih problematični starši, ki niso
sodelovalni, izsiljujejo višje ocene od učiteljev in so prepričani, da so njihovi otroci
sposobni in znajo več, kot vidijo učitelji. Mnogi prelagajo vzgojno problematiko iz družine
na šolo, posegajo v strokovnost učiteljev in ne podprejo učitelja pri vzgojnem ukrepanju.

Med druge odgovore SRP navajajo kot izvor stresa slabo zakonodajo in neurejene razmere
za učence s posebnimi potrebami, sploh za posamezne skupine je izredno slabo poskrbljeno
s strani države (otroci in odrasli s spektrom avtističnih motenj, osebe z motnjo v duševnem
razvoju, ki so starejše od 27 let, saj prostora za njihovo nadaljnje delovno usposabljanje v
ustreznih ustanovah ni in so zato starši prisiljeni imeti takšne mladostnike in odrasle doma),
slabo je poskrbljeno tudi za zgodnjo obravnavo malčkov s posebnimi potrebami, tako da je
strokovnjakom težko svetovati staršem, kam naj se obrnejo po pomoč. Veliko SRP
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pričakuje v povezavi s svojo službo od sebe preveč in stalno delajo pri največji
zmogljivosti, ker čutijo preveliko soodgovornost za razvoj otrok s posebnimi potrebami in
zato prehitro "izgorijo". Napredki pri otrocih s posebnimi potrebami so izredno majhni in je
treba ogromno potrpežljivosti, da se doseže neke minimalne cilje, kar pa je včasih velika
preizkušnja za SRP.

Načini zmanjševanja negativnih učinkov stresa SRP

Ugotavljali smo, na kakšen način se SRP lotevajo zmanjševanja negativnih učinkov stresa.
Zanimalo nas je, ali SRP zmanjšujejo negativne učinke stresa z redno športno dejavnostjo.

Odgovore smo predstavili v grafu 12.
Delavnice, seminarji o stresu
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Graf 12: Načini zmanjševanja negativnih učinkov stresa SRP

Največ SRP stresne situacije rešuje preko pogovora s sodelavci in znano je, da podpora na
delovnem mestu zelo omili učinke stresa.

Druženje s sodelavci, ki so pripravljeni
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prisluhniti in deliti čustva, probleme in skupaj iskati rešitve zanje, je zdravilna izkušnja.
Podporni sistem na delovnem mestu, kjer lahko SRP v miru in s strokovno podkovanimi
svetovalnimi delavci rešujejo težave pri usklajevanju strokovnih in osebnih vlog, lahko
zmanjša občutek izoliranosti, krepi samopodobo SRP in tudi krepi timski duh v šoli.
Ključni dejavnik, ki povzroča izgorelost pri poklicih pomoči, kamor spada tudi SRP, je
prav osamljenost (Youngs, 2001).

70 % SRP se je izreklo, da iščejo podporo pri reševanju stresnih situacij v družinskem
krogu, kar je zelo pozitivno, saj so družina in prijatelji tisti, ki nam omogočajo objektiven
pogled na razmere, ki smo jim izpostavljeni v službi, in nas pogosto pomirijo ter nam
vlijejo občutek sprejetosti, kljub vsemu, kar naredimo po svojih prepričanjih napačno.
Ljudje, ki imajo širok družinski krog in krog prijateljev, se lažje spopadajo z
vsakodnevnimi stresnimi dejavniki na delovnem mestu kot socialno izolirani posamezniki
(Youngs, 2001).

Športna dejavnost je uspešna metoda za premagovanje stresa, saj je posamezniku v prijetno
razvedrilo in sprostitev (Tušak, 2002). Vzdržljivostne vaje umirijo osrednje živčevje in
odpravijo slabo voljo, saj sprožijo izločanje večje količine hormonov sreče, kot so
kateholamin, noradrenalin, serotonin in betaendorfin, ki povzročajo sproščanje napetosti in
zmanjšajo občutek zaskrbljenosti (Završnik in Pišot, 2005b). Pomembno pa je vedeti, da je
športna dejavnost v pomoč pri zmanjševanju neugodnih učinkov stresa le v primeru, ko je
za posameznika primerno izbrana in prilagojena (Bilban, 2002; Fras, 2002 in Ščuka, 2008).
Športna dejavnost torej lahko deluje preventivno na zmanjšanje negativnih učinkov stresa
oziroma je koristna za obvladovanje učinkov stresa.

Fransson (2012) je s sodelavci ugotovil, da športne dejavnosti človek, ki je v močnem
stresu, ni sposoben in stresa ne moremo reševati s povečanjem športne dejavnosti, temveč z
reševanjem stresne situacije in odpravljanjem vzrokov za stres. Ko pa se spet vzpostavi
homeostaza z odpravo stresnih dejavnikov, se človeku povrne energija in z njo interes za
izpolnjevanje drugih potreb kot tudi potrebe po gibanju. Tako bi z dodatnim
obremenjevanjem človeka, ki je v stresu, tvegali le povečanje stresnih dejavnikov in še
poslabšali njegovo zdravstveno stanje.
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Tudi Ščuka (2008) je mnenja, da je športna dejavnost v preventivi izogibanja stresu zelo
pomembna. Za osebe, ki so močno pod stresom je namreč značilna nizka energetska
opremljenost, ki jo je treba okrepiti s pomočjo spodbujanja čutil in gibal. Posamezniki se
morajo športne dejavnosti lotiti zelo postopoma, sprva v obliki sprehodov v naravi in lažje
oblike gibanja, ko pa se energetsko okrepijo, preidejo na zmerno intenzivne oblike športne
dejavnosti, kot so hitra hoja, tek, kolesarjenje itd.

S Hipotezo 9 smo predvidevali, da SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji,
zmanjšujejo negativne učinke stresa z redno športno dejavnostjo. Res se kar 62 % SRP
redno športno udejstvuje z namenom zmanjševanja

stresa, zato Hipotezo 9 lahko

potrdimo.

6.7 Izgorelost SRP
Fengler (2007) kot vzrok izgorelosti navaja daljše čustvene preobremenitve na delovnem
mestu, kar je zelo značilno za poklice pomoči, saj imajo zaposleni v teh poklicih občutek,
da ne morejo več pomagati, kot že so, čutijo pa dolžnost, da naredijo še kaj. Youngsova
(2001) navaja, da če intenzivne stresne situacije trajajo od 6 do 8 tednov, občutimo
izčrpanost in izgubimo prožnost, ki je potrebna za reševanje stresnih situacij, telesu
zmanjka energije za prilagajanje, pospeši se izgorevanje, kar pa privede do fizičnega ali
čustvenega umika. Ljudem postane vseeno, kaj si ljudje mislijo o njih, tudi za zunanji videz
jim ni mar, zniža se samospoštovanje, izgubijo interes za stvari, ki so jih prej razveseljevale
in otopijo. Stres opredeljuje kot osebni problem, ki ga vsak posameznik občuti drugače, je
pa učiteljski poklic za kontrolo letenja najbolj stresno delo, zato se morajo tudi SRP naučiti
spopadati z vsakodnevnim stresom.

Glede na to, da SRP v večji meri čutijo obremenitve na delovnem mestu skozi celotno
šolsko leto, nas je zanimalo, če kdaj čutijo znake izgorelosti, ki jo prepoznamo po fizičnih
znakih, kot so kronična utrujenost ter mentalna in čustvena izpraznjenost.
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Če primerjamo s podatki, ki jih je za Evropo zbrala Pšeničny (2007), je v našem vzorcu
precej visok odstotek SRP, ki občutijo znake izgorelosti. Tudi znake utrujenosti in
izčrpanosti, ki sta predstopnji izgorelosti, kaže le nekaj manj kot polovica anketiranih (v
Evropi je ta odstotek 35 %). Delovno mesto SRP je zahtevno, vendar v večini ni časovno
obsežno. SRP, ki so sistematizirani na delovnih mestih učitelja v osnovnošolskem
izobraževanju pa imajo tudi približno na dva in pol meseca teden dni počitnic, ko si lahko
malo odpočijejo, prav tako so v času poletnih počitnic večino časa prosti. Očitno je res
samo delovno mesto SRP psihofizično zelo obremenjujoče in zahteva veliko osebne
angažiranosti človeka. Od SRP se pričakuje, da bodo vešči komunikacijskih spretnosti, ki v
večini primerov pomagajo pri reševanju nesoglasij in težav, ki nastanejo v odnosu s
sodelavci, starši in nadrejenimi, vendar se je teh znanj treba priučiti. Prav tako je
presenetljivo, da je ob tako visokem povprečju SRP, ki čutijo znake izgorelosti, izjemno
visoko povprečje SRP, ki radi opravljajo svoje delo (kar 99 %) in so zadovoljni s svojimi
pogoji dela.

35%
Da
Ne
65%

Graf 13: Občutenje izgorelosti pri udeležencih

S Hipotezo 10 smo predvidevali, da večina SRP kdaj občuti znake izgorelosti. Kar 65 %
SRP kdaj občuti znake izgorelosti, torej smo Hipotezo 10 potrdili.

Pojavnost telesnih simptomov izgorelosti pri SRP

Boštjančičeva (2012) navaja naslednje telesne simptome izgorelosti: glavoboli, mišična
napetost, prebavne težave, bolečine v hrbtenici, povišan krvni tlak, kronična utrujenost,
izčrpanost,

večja

obolevnost,

nespečnost,

kardiovaskularne

težave,

omotičnost,

omedlevanje, upad ali prekomerno povečanje telesne teže in povišan holesterol. Nose
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(2009) navaja, da je na začetni stopnji izgorevanja telesnih simptomov izgorevanja manj in
ima posameznik lahko lažen občutek, da gre za začasno stanje.
Zanimalo nas je, kako pogosti so telesni simptomi izgorelosti pri SRP, ki poučujejo v
Osrednjeslovenski regiji. Možnih je bilo več odgovorov, rezultati so prikazani v grafu 14.
Glede na dobljene podatke vidimo, da se z vsemi naštetimi telesnimi simptomi SRP vsaj
enkrat letno srečajo.

Raziskave med učitelji in športnimi pedagogi kažejo, da so med telesnimi simptomi, ki so
značilni za izgorelost, pri vseh najbolj pogosto prisotni kronična utrujenost ali izčrpanost
(Čosić, 2011; Šivec, 2012; Lavrič, 2012; Boštjan, 2012; Kocjan, 2012; Ribnikar, 2013;
Kobentar, 2013 in Bogataj, 2013), glavobol (Čosić, 2011; Šivec, 2012; Kocjan, 2012;
Kobentar, 2013 in Bogataj, 2013), večja obolevnost, prehladi (Šivec, 2012; Boštjan, 2012;
Kocjan, 2012; Ribnikar, 2013; Kobentar, 2013 in Bogataj, 2013) in bolečine v hrbtenici
(Čosić, 2011; Lavrič, 2013 in Bogataj, 2013).
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Graf 14: Pogostost pojavljanja telesnih simptomov izgorelosti pri SRP

- 73 -

Večja obolevnost,
prehlad

Bolečine v križu,

Nespečnost

Težave s prebavo

Mišična napetost,

Glavobol

Izčrpanost

Kronična utrujenost

0%

hrbtenici

10%

Tudi v naši raziskavi ugotavljamo podobno. Telesni simptomi izgorelosti, ki se pri SRP
pojavljajo zelo pogosto, torej večkrat na mesec ali so stalni, so kronična utrujenost pri 37
%, izčrpanost pri 30 %, glavoboli pri 18 %, mišična napetost pa pri 12 %.
Pogosto se pri SRP pojavljajo tudi prehladi, in sicer pri 48 % enkrat na mesec, in
nespečnost, ki se enkrat na mesec pojavi pri 28 %.
Sindrom kronične utrujenosti in telesna izčrpanost ob manjših naporih sta predstopnji
izgorelosti, kar kaže na to, da podatki o znakih izgorelosti, ki smo jih pri SRP dobili, držijo.

S Hipotezo 11 smo predvidevali, da se pri SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji,
najbolj pogosto kot telesni simptom izgorelosti pojavlja kronična utrujenost. S kronično
utrujenostjo se večkrat mesečno spopada 37 % SRP, vsak mesec enkrat pa 56 % SRP, tako
da Hipotezo 11 lahko potrdimo.

6.8 Delovni pogoji SRP
Delovni prostorski pogoji

Pri ugotavljanju zadovoljstva z delovnimi pogoji smo preverjali, kako so SRP zadovoljni z
delovnimi prostorskimi pogoji in mikroklimatskimi dejavniki svojega delovnega okolja.
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26%
Zadovoljivi prostorski pogoji

Odlični prostorski pogoji

Nimam stalnega prostora
Neustrezen, zdravju škodljiv prostor

Neustrezen prostor za poučevanje

Graf 15: Ustreznost prostorskih pogojev za delo SRP
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Podatki, prikazani v grafu 15, kažejo, da je polovica anketiranih s prostorskimi pogoji dela
zadovoljnih, torej prostora za izboljšavo prostorskih pogojev je še kar nekaj, saj se le
četrtini SRP zdijo prostorski pogoji, v katerih delajo, odlični.

Očitno so prostorski pogoji dela najbolje urejeni v prilagojenih programih z nižjim
izobrazbenim standardom. Tudi v posebnih programih vzgoje in izobraževanja se je precej
SRP opredelilo za zadovoljive prostorske pogoje in nekaj manj za odlične kot pri prvi
skupini, kar je razumljivo, saj so tudi potrebe otrok v posebnih programih večje, več je
gibalno oviranih otrok, ki res potrebujejo prilagojeno učno okolje, sanitarije in dostop do
učilnic, kar po nekaterih ustanovah ni urejeno za vse razrede v enaki meri, vendar je stanje
zadovoljivo.

Najmanj so zadovoljni s svojimi delovnimi prostorskimi pogoji mobilni SRP, saj nekateri
delajo celo v zdravju škodljivih prostorih (navajajo plesen, neprezračenost, saj je prostor
brez oken, in delo na hodniku) ali v prostorih, ki so namenjeni skladiščenju stvari, in ne
učno-vzgojnemu procesu. Glede na to, da dodatno strokovno pomoč na rednih osnovnih
šolah dobijo učenci, ki imajo velike primanjkljaje na področju učenja, so hiperaktivni,
imajo motnje pozornosti, motnje avtističnega spektra, je nepredstavljivo, da se morajo učiti
in delati v tako nemogočih razmerah.

V Hipotezi 13 smo predvidevali, da je delež SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji
in so zadovoljni s svojimi delovnimi prostorskimi pogoji večji od deleža tistih, ki so
nezadovoljni s svojimi delovnimi prostorskimi pogoji. Hipotezo 13 lahko potrdimo, delež
zadovoljnih s svojimi delovnimi prostorskimi pogoji je skupno 80 %.

6.9 Mikroklimatski pogoji delovnega okolja SRP
Preverili smo razmere po šolah z vidika mikroklimatskih pogojev delovnega okolja, kot so
hrupnost, primerna osvetljenost in toplotne razmere.
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Hrup delovnega okolja SRP

Najprej nas je zanimalo, v kako hrupnem okolju delajo SRP.
Iz grafa 16 je razvidno, da SRP poučujejo v relativno tihem okolju, le polovica SRP je
označila prostor, kjer poučujejo, za občasno hrupen, kar je pričakovati glede na to, da je v
posamezen razred vključenih v povprečju 6 učencev, torej to niso velike skupine otrok kot
v razredih v rednih osnovnih šolah. Zbornica je ravno tako z vidika SRP tih ali občasno
hrupen prostor, v telovadnici pa je občasno zelo hrupno, kar je pričakovati, saj je to velik
prostor, tam se učenci tudi bolj sprostijo, ropot pa je večji. Velik odstotek SRP je za
občasno ali zelo hrupne označil preostale šolske prostore, kot so garderobe, hodniki,
jedilnica, kjer so učenci tudi bolj sproščeni in govorijo glasneje. Del odgovorov, ki
označujejo možnost, da se v posameznih prostorih ne zadržujejo, v večini pripada
mobilnim SRP, ki se v zbornicah, kabinetih in telovadnici ne zadržujejo veliko.
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Graf 16: Delovno okolje SRP z vidika hrupa v odstotkih

Raziskave med učitelji v rednih osnovnih šolah so pokazale, da večino učiteljev moti hrup
v njihovem delovnem okolju. Navajajo prehrupno okolje pri urah športne vzgoje in v
nekaterih šolskih prostorih, kot so hodniki, jedilnica itd. (Šivec, 2012; Ribnikar, 2012;
Kocjan, 2012; Bogataj, 2013 in Lavrič, 2013).
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Osvetlitev delovnega okolja SRP

Osvetljenost prostorov, kjer poteka poučevanje, je izrednega pomena tako za zbranost
učencev, zdravje oči kot tudi za motiviranost za delo, tako da smo preverili tudi, v kako
osvetljenih prostorih delajo SRP. Osvetlitev v šoli naj bi bila naravna, le v slabem vremenu
naj bi se uporabljala umetna svetloba.
Iz grafa 17 je razvidno, da nihče od SRP ni označil prostora, kjer poteka pouk, za preveč
osvetljenega. V veliki večini je osvetljenost povsod primerna, le v nekaj primerih SRP
pogrešajo naravno osvetlitev, saj v prostoru, kjer izvajajo dodatno strokovno pomoč
mobilni SRP, ni oken ali so ta premajhna, ponekod pa osvetljenost ni zadostna še v
preostalih šolskih prostorih (telovadnici in kabinetu).

Do podobnih izsledkov so prišli v raziskavah med učitelji, ki poučujejo v slovenskih
osnovnih šolah. Večina učiteljev dela v primerno osvetljenem okolju (Čosić, 2011; Šivec,
2012 in Ribnikar, 2012), le v Osrednjeslovenski regiji navajajo nezadostno osvetlitev v
prostorih za izvajanje športa in preostalih prostorih (Kocjan, 2012).
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Graf 17: Delovno okolje SRP z vidika svetlobe
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Toplotna ureditev delovnega okolja SRP

Toplotne razmere v učilnicah morajo ravno tako biti optimalne, sicer se zmanjšuje
storilnost delavcev.

V večji meri so šolski prostori povsod ustrezni tudi z vidika toplotne ureditve, le v nekaj
primerih je v učilnicah prevroče. Prenizke temperature so bolj pogoste, SRP jih ponekod
navajajo v učilnicah in v zbornici, kar ni najbolj ustrezno, saj se pri nižjih temperaturah
zmanjšajo ročne spretnosti, poveča se reakcijski čas in poveča se možnost prehladnih
obolenj.
Nižje temperature v telovadnici so primerne, saj se učenci pri športni dejavnosti segrejejo,
učiteljev, ki vodijo ure športa kvalitetno, pa ne bi smelo zebsti.
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Graf 18: Ustreznost delovnega prostora SRP z vidika temperature

V Hipotezi 14 smo predvidevali, da večina SRP dela v ustrezno svetlobno in toplotno
urejenih prostorih, ki so le občasno hrupni. Večina SRP res dela v ustreznih
mikroklimatskih pogojih dela, tako da lahko Hipotezo 14 potrdimo.
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7 SKLEP
Raziskava o zdravju SRP v Osrednjeslovenski regiji spada med prve tovrstne raziskave v
Sloveniji in tudi po svetu je področje ohranjanja zdravja in športnega udejstvovanja SRP
malo raziskano.
Podatke za raziskavo smo zbirali v decembru 2013 in januarju 2014 na primeru vzorca 89
SRP, ki poučujejo na osnovnih šolah s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim
standardom v Osrednjeslovenski regiji.

V raziskavi so bili doseženi vsi cilji empiričnega dela naloge. Glede na zastavljene cilje in
postavljene hipoteze smo prišli do naslednjih zaključkov:

1. Na področju zdravstvenega stanja SRP smo ugotovili, da največ SRP ocenjujejo
svoje zdravstveno stanje kot dobro.
44 % SRP meni, da je njihovo trenutno zdravstveno stanje dobro, 36 % pa jih ocenjuje, da
je njihovo zdravstveno stanje srednje. V Hipotezi 1 smo predvidevali, da bo največ SRP
svoje zdravstveno stanje ocenilo kot dobro. Na podlagi dobljenih rezultatov smo Hipotezo
1 potrdili.

2. Ugotovili smo, da SRP kar dobro skrbijo za svoje zdravje.
V Hipotezi 2 smo predvidevali, da SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, kar dobro
skrbijo za svoje zdravje. 59 % SRP se je opredelilo, da kar dobro skrbi za svoje zdravje, 83
% jih ima uravnoteženo prehrano, 84 % jih je nekadilcev (od tega jih 65 % nikoli ni kadilo)
in večina spi od 6 do 7 ur na noč, kar je zadovoljivo za odrasle posameznike. Glede na
dobljene podatke smo Hipotezo 2 potrdili.
3. Ugotovili smo, da so vse navedene zdravstvene težave prisotne tudi pri SRP,
največ se pri njih pojavlja alergij (23 %), 20 % jih ima kronične tenzijske
glavobole ali migrene, 19 % jih ima bolezni prebavil, 14 % pa bolezni in okvare
hrbtenice.
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S Hipotezo 3 smo predvidevali, da je najpogostejša zdravstvena težava, ki se pojavlja pri
SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, migrena oziroma glavobol. Rezultati so
pokazali, da je pri SRP največ (23 %) ugotovljenih alergij, zato smo Hipotezo 3 zavrnili.
4. Ugotovili smo da je povprečno število dni bolniške odsotnosti SRP, ki poučujejo v
Osrednjeslovenski regiji, v preteklem letu 8,3.
S Hipotezo 4 smo predvidevali, da so SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji,
bolniško odsotni z dela v povprečju manj kot 5 dni na leto. 65 % SRP je bilo v prejšnjem
šolskem letu bolniško odsotnih vsaj en dan. Povprečno število dni bolniške odsotnosti
tistih, ki so bili z dela odsotni, je 8,3 dni. Rezultat 56 dni, ko je bila anketirana oseba doma
po operaciji in dvakrat po 30 ter enkrat 24 dni, kolikor so bile doma tri osebe po poškodbi,
močno dvigne skupno povprečje. Če te štiri osebe izločimo, je povprečno število dni
bolniške odsotnosti SRP 6,4 dni letno, kar je vseeno več, kot smo predvidevali, tako da smo
glede na dobljene rezultate Hipotezo 4 zavrnili.

5. Ugotovili smo, da je v prostem času redno športno dejavnih večina SRP, ki
poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, z zmerno intenzivno športno dejavnostjo, ki
traja od 30 do 60 minut dnevno, pa se ukvarja zelo majhen del SRP.
S Hipotezo 5 smo predvidevali, da je delež SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji in
so redno športno dejavni v prostem času, večji od deleža tistih, ki niso športno dejavni v
prostem času. Hipotezo 5 smo potrdili, saj je 67 % SRP redno športno dejavnih v prostem
času.

S Hipotezo 6 smo predvidevali, da se z redno, zmerno intenzivno športno dejavnostjo, ki
traja od 30 do 60 minut dnevno, večina SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji,
ukvarja manj kot petkrat tedensko. Rezultati so pokazali, da se jih 21 % z zmerno
intenzivno športno dejavnostjo sploh ne ukvarja, le 16 % pa se jih z zmerno intenzivno
športno dejavnostjo ukvarja po priporočilih za ohranjanje zdravja (5 ali večkrat na teden).
Glede na dobljene rezultate smo Hipotezo 6 potrdili.
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6. Ugotovili smo, da se SRP v večini ne ukvarjajo z intenzivno športno dejavnostjo
več kot dvakrat na teden.
Intenzivno se vsaj dvakrat tedensko giba 35 % SRP, od tega se jih 5 % tako giba več kot
petkrat na teden. Intenzivne športne dejavnosti se 41 % SRP nikoli ne loti, priporočil za
intenzivno športno dejavnost pa se drži le 28 %, ki se tako gibajo 2 - 3 krat na teden in s
tem povečujejo koristi, ki jih takšna vadba prinese za zdravje.
S Hipotezo 7 smo predvidevali, da se manj kot polovica SRP, ki poučujejo v
Osrednjeslovenski regiji, vsaj dvakrat tedensko ukvarja z intenzivno športno dejavnostjo,
tako da smo Hipotezo 7 potrdili.

7. Ugotovili smo, da je tretjina SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, pogosto
pod stresom, najpogosteje pa kot izvor stresa navajajo obremenitve na delovnem
mestu, preveč administrativnega dela, odnašanje dela domov in previsoka
pričakovanja staršev.
S Hipotezo 8 smo predvidevali, da je manj kot polovica SRP, ki poučujejo v
Osrednjeslovenski regiji, pogosto pod stresom. Na podlagi dobljenih rezultatov smo
Hipotezo 8 potrdili.
8. Ugotovili smo, da približno dve tretjini SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski
regiji, zmanjšujejo negativne učinke stresa z redno športno dejavnostjo.
S Hipotezo 9 smo predvidevali, da SRP, ki poučujejo s Osrednjeslovenski regiji,
zmanjšujejo negativne učinke stresa z redno športno dejavnostjo. Glede na dobljene
rezultate smo Hipotezo 9 lahko potrdili.

9. Ugotovili smo, da večina SRP kdaj občuti znake izgorelosti in da se od telesnih
simptomov izgorelosti pri njih najbolj pogosto pojavlja kronična utrujenost.
S Hipotezo 10 smo predvidevali, da večina SRP kdaj občuti znake izgorelosti. Znake
izgorelosti občuti 65 % SRP. Glede na dobljen rezultat smo Hipotezo 10 potrdili.

S Hipotezo 11 smo predvidevali, da se pri SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji,
najbolj pogosto kot telesni simptom izgorelosti pojavlja kronična utrujenost. S kronično
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utrujenostjo se večkrat mesečno spopada 37 % SRP, vsak mesec enkrat pa 56 % SRP, tako
da smo Hipotezo 11 potrdili.

10. Ugotovili smo, da skoraj vsi SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, radi
opravljajo svoj poklic in so v večini zadovoljni s svojimi delovnimi prostorskimi
pogoji.
V Hipotezi 12 smo predvidevali, da je delež SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji
in so zadovoljni s svojimi delovnimi prostorskimi pogoji, večji od deleža tistih, ki z njimi
niso zadovoljni. Polovica SRP je s prostorskimi pogoji dela zadovoljnih, le četrtini SRP se
zdijo prostorski pogoji, v katerih delajo, odlični. 20 % SRP dela v neustreznih prostorskih
pogojih, ki so celo zdravju škodljivi, ali pa nima svojega prostora za delo. Delež
zadovoljnih s svojimi delovnimi prostorskimi pogoji je skupno 80 %. Glede na rezultate
smo Hipotezo 12 potrdili.

11. Ugotovili smo, da večina SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji, dela v
urejenih mikroklimatskih pogojih dela.
V Hipotezi 13 smo predvidevali, da večina SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji,
dela v ustrezno svetlobno in toplotno urejenih prostorih, ki so le občasno hrupni. Večina
SRP res dela v ustreznih mikroklimatskih pogojih dela, tako da smo lahko Hipotezo 13
potrdili.

Pomanjkljivosti raziskave

Raziskava je potekala brez težav. Vprašalnik, kot smo si ga zastavili, je pregled splošnega
zdravja anketiranih, njihovih delovnih pogojev in ukvarjanja s športno dejavnostjo.
Vprašanja so bila v večini izbirnega tipa, zato ne izvemo dovolj o motivih za izbiro
določenih odgovorov. Prav tako so vsa vprašanja zelo osebne narave, vsak posameznik pa
drugače ocenjuje svojo skrb za zdravje itd., tako da so ocene temu primerne.
Vprašanje o intenzivnosti in pogostosti ukvarjanja z športno dejavnostjo je zelo
subjektivno, saj je že sama intenzivnost gibanja za vsakega posameznika drugačen pojem.
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Nekaterim predstavlja že sprehajanje v hitrem tempu dovolj intenzivno gibanje, drugim,
bolj telesno pripravljenim, pa je dovolj intenzivno gibanje tek v hitrem tempu, odvisno
seveda od telesne pripravljenosti posameznika. Bolj precizne odgovore bi pri teh vprašanjih
pridobili z osebnimi intervjuji, ki bi nam dali boljši vpogled v posameznikovo športno
udejstvovanje.

Praktična uporabnost raziskave

Raziskava o zdravju SRP je tudi praktično uporabna, saj podatki, ki smo jih z raziskavo
pridobili, dajejo vpogled v zdravstveno stanje SRP, ki poučujejo v Osrednjeslovenski regiji.
Glede na to, da SRP skrbijo za optimalen razvoj otrok s posebnimi potrebami in je njihovo
delo pogosto tudi fizično precej naporno, bi se lahko na tem področju za pedagoge uvedlo
kar nekaj sprememb tudi na lokalnem nivoju, na primer cenejši dostop do organiziranih
oblik vadbe ali drugih storitev, ki pozitivno vplivajo na zdravje in splošno počutje ljudi,
obvezne delavnice s strani lokalnih zdravstvenih delavcev o ohranjanju ustrezne telesne
drže pri delu, pravilnem dvigovanju bremen (sploh za SRP, ki so zaposleni v posebnem
programu), ustrezni higieni govornega aparata, da bi čim manj pedagogov imelo težave s
tega področja, kjer je preventiva veliko bolj uspešna kot samo zdravljenje poškodb, ki pri
delu lahko nastanejo.

Tudi stres je težava, ki se ji SRP ne morejo izogniti. Zahteve na delovnem mestu so vsako
leto večje, pritiski staršev in povečan obseg administrativnega dela in delovnih obveznosti
pa za SRP predstavlja dodatno breme, zato bi bilo treba uvesti možnost redne supervizije za
posamezne pedagoške time, uvedbo obveznih strokovnih izobraževanj in učenja strategij
komuniciranja, uvedbo obveznih seminarjev in delavnic učenja načinov soočanja s stresom
s strani lokalnih zdravstvenih služb in zmanjšati administrativni del nalog, kolikor se le da z
uvedbo elektronskih dnevnikov, redovalnic itd.

Slika zdravstvenega stanja SRP je sicer precej dobra v primerjavi s preostalo populacijo
odraslih Slovencev v raziskavah "Z zdravjem povezan življenjski slog" iz leta 2001; "Šport
v vlogi narodne identitete Slovencev" iz leta 2003 in "Tvegana vedenja, povezana z
zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije" (2008), vendar
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je še vedno preveč SRP, ki premalo skrbi posvečajo ohranjanju zdravja, predvsem pa se
premalo redno, zmerno intenzivno športno udejstvujejo in s tem večajo tveganje za
povečanje telesne teže in nastanek drugih zdravstvenih težav, ki jih sedeči življenjski slog
prinaša. SRP je treba bolj osveščati na področju poklicnih bolezni in tveganih vedenj, ki jih
zanemarjanje skrbi za zdravje prinese ne glede na delovno mesto, ki ga imajo. Posamezne
šole imajo urejena redna izobraževanja tudi s področja zdravja zaposlenih, sindikati pa
iščejo možnosti za cenovno ugodnejšo ponudbo organiziranih vadb v fitnes centrih in
urejanje varstva za mlade pedagoginje, ki se zaradi materinskih obveznosti težje odločajo
za redno organizirano vadbo, kar so primeri dobre prakse, po katerih bi se morale
zgledovati vse šole.

Možnost nadaljnjih raziskav

Raziskavo bi lahko nadaljevali in razširili ter preverili zdravje vseh SRP po vseh slovenskih
regijah ter tako dobili splošen pregled zdravstvenega stanja te populacije.
Zanimivo bi bilo podrobno raziskati tudi posamezna področja raziskave zdravja SRP.
Preverili bi lahko, kakšen je indeks telesne mase posameznikov in telesni odstotek maščobe
ter iz tega predvidevali, kolikšno je tveganje za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni
zaradi povečane telesne teže velikega dela SRP. SRP bi lahko povprašali tudi po motivih za
izvajanje redne športne dejavnosti. Bolj podrobno bi lahko preučili tudi področje stresa in
dejavnikov, ki do njega privedejo pri zaposlenih v šolskem sistemu ter načine soočanja s
stresnimi dejavniki. Možnosti za nadaljnje raziskave s področja zdravja SRP je ogromno.

Bistvenega pomena pa je še vedno ravno skrb vsakega posameznika za lastno zdravje, in
potruditi se moramo, da bomo zdrav življenjski slog živeli tudi sami, ne pa ga le prenašali
na svoje učence.
Delo SRP je izredno zahtevno, zato moramo biti v izvrstni telesni pripravljenosti in zdravi
tako telesno kot duševno, da se lahko vsakodnevno spoprijemamo s problemi, ki nas
čakajo na delovnem mestu, z navdušenostjo in zagnanostjo, ki sta lastnosti vsakega dobrega
SRP.
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9 PRILOGE
9.1 VPRAŠALNIK ZA SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE
PEDAGOGE
Spoštovani/ spoštovana specialna pedagoginja, pedagog!
Sem Petra Bogataj Ivančič, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer specialna in
rehabilitacijska pedagogika. Ob zaključku študija v okviru diplomskega dela opravljam
raziskavo na področju zdravja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Mentorica
diplomskega dela je dr. Tjaša Filipčič.
Vprašalnik, ki je pred Vami, je namenjen pridobivanju informacij glede zdravstvenega
stanja specialnih pedagogov. Vsak izpolnjen in vrnjen vprašalnik je zame zelo dragocen. Z
večjim številom odgovorjenih vprašalnikov bodo rezultati raziskave zanesljivejši, prav tako
se bo zvečal njen pomen.
Za sodelovanje in Vaš dragoceni čas se Vam iskreno zahvaljujem!
Domžale, 10.10.2013
I. SPLOŠNI PODATKI
1. Prosim, obkrožite ali vpišite podatek.
Spol
M
Ž
Leto rojstva _____________
Delovna doba ________ let
2. Obkrožite kombinacijo zaposlitve, ki velja za vas (poklicna izobrazba in
delovno mesto):
a) specialni in rehabilitacijski pedagog, poučujem v razredu v prilagojenem programu
z nižjim izobrazbenim standardom
b) specialni in rehabilitacijski pedagog, poučujem v razredu v posebnem programu
c) specialni in rehabilitacijski pedagog, delam v mobilni službi
d) Specialni in rehabilitacijski pedagog, logoped v prilagojenem in/ali posebnem programu
3. Kako bi ocenili vaš družbeni status?
Družbeni status je povezan z ekonomskimi dobrinami (dohodek, bogastvo), družbeno močjo
ter stopnjo ugleda, ki ju družba pripisuje določenemu položaju in osebi na tem položaju.
a) spodnji
b) delavski
c) srednji
d) višji srednji
e) zgornji
f) ne vem
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4. Obkrožite trditev, ki velja za vas.
Športna dejavnost poveča srčni utrip, povzroči občutek toplote in zadihanost.
a) V prostem času sem redno športno dejaven/na.
b) V prostem času nisem redno športno dejaven/na.
5. Napišite, kolikokrat ste običajno redno športno dejavni na teden?
Običajno število dni takšnega
gibanja na teden (napišite)
(0 – 7)

Vrsta gibanja
Zelo intenzivno gibanje, ki traja vsaj 30 minut.
(aerobika, hiter tek, hitro kolesarjenje, treking, hitro
plavanje, vzpenjanje v hribe ali gore, smučanje, tek na
smučeh, fitnes, košarka ipd.)

Zmerno intenzivno gibanje, ki traja vsaj 30
minut.
(hitro kolesarjenje v ravnini, zmerno hitro plavanje, počasen
tek, hitra hoja, ples, kegljanje ipd.)

Hoja, ki traja vsaj 30 minut.
(sprehajanje večinoma v ravnini)

Dopišite prosim, za katero vrsto gibanja se najraje odločate (tek, fitnes, pilates,
aerobika, vadba doma- npr. insanity, kolesarjenje itd.):
___________________________________________________________________
7. Vpišite podatke
Telesna teža: _________ kg
Telesna višina: _________ cm
8. 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 se zredil/a
9. Ali skrbite, da se redno in zdravo prehranjujete?
a.) Da, vsaj enkrat na dan jem v miru, sproščen/a in imam dobro uravnoteženo
prehrano.
b.) Ne, svoji prehrani ne posvečam pozornosti.
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10. Ali vi ali katerikoli drug član vaše družine kadi v stanovanju ali v bivalnih prostorih?
DA

NE

11. Ali sedaj kadite?
a) Ne kadim in nikoli nisem kadil/a.
b) Sedaj ne kadim, prej sem kadil/a.
c) Sedaj kadim.

12. Koliko ur na dan med delovnim tednom običajno spite?
a) več kot 8 ur
b) 8 ur
c) 6 – 7 ur
d) manj kot 6 ur
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
DA
NE
- zobozdravnika
DA
NE
- ginekologa
DA
NE
- specialista (1), dopišite katerega: __________________________
DA
NE
- specialista (2), dopišite katerega: __________________________
DA
NE
- drugo: ______________________
DA
NE

2. Če ste v obdobju zadnjih 12-ih mesecev obiskali katerega od naštetih zdravnikov,
prosimo obkrožite, v katerem mesecu (mesecih) je to bilo.
splošni
zdravnik
zobozdravni
k
ginekolog

SEPT

specialist (1)

SEPT

specialist (2)

SEPT

Drugo

SEPT

SEPT
SEPT

OK
T
OK
T
OK
T
OK
T
OK
T
OK
T

NO
V
NO
V
NO
V
NO
V
NO
V
NO
V

DE
C
DE
C
DE
C
DE
C
DE
C
DE
C

JAN

FEB

JAN

FEB

JAN

FEB

JAN

FEB

JAN

FEB

JAN

FEB

MA
R
MA
R
MA
R
MA
R
MA
R
MA
R

3. Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika?
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APR
APR
APR
APR
APR
APR

MA
J
MA
J
MA
J
MA
J
MA
J
MA
J

JUN

JUL

JUN

JUL

JUN

JUL

JUN

JUL

JUN

JUL

JUN

JUL

AV
G
AV
G
AV
G
AV
G
AV
G
AV
G

Obkrožite lahko več odgovorov.
a) hodim na redne, preventivne preglede
b) ob prvih znakih bolezni
c) tedaj, ko si sam/a več ne morem pomagati
d) tedaj, ko sem hudo bolan/a, poškodovan/a
e) kadar potrebujem napotnico

4. Koliko dni ste bili v zadnjih 12 –ih mesecih zaradi bolezni ali poškodbe odsotni z dela
oziroma nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti?
Napišite približno število dni v kolikor se ne spomnite točnega števila dni odsotnosti.
Število dni: ______

5. Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje?
a) zelo dobro
b) dobro
c) slabo
d) zelo slabo
6. Kako skrbite za svoje zdravje?
a) zelo
b) kar dobro
c) bolj malo, premalo
d) skoraj nič
e) ne vem
7. 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)
možganska kap in njene posledice
koronarna srčna bolezen (angina pektoris, srčni infarkt)
srčno popuščanje
migrena, glavobol
bolezni in okvare hrbtenice
bolezni in okvare sklepov (artritis in artroze)
kronična obstruktivna pljučna bolezen ali druge bolezni pljuč (astma)
prebavne motnje (diareja, zaprtje, zgaga, napenjanje)
čir (ulkus) na želodcu ali dvanajstniku
ulcerozni kolitis
jetrna ciroza
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kronična okvara glasilk
sladkorna bolezen tipa 2
alergija, na kaj: _______________________________________
delna, popolna izguba sluha
katera od avtoimunskih bolezni (hepatitis, multipla skleroza, revmatoidni artritis…)
psihična obolenja (depresija, shizofrenija, anksioznost…)
drugo, ni zgoraj našteto (težave s spanjem, druge kronične
bolezni...):__________________________________________________

8. 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?
Nikoli
Občasno
Pogosto
Zelo
(1-krat v
(večkrat
Zdravstvena težava
pogosto
šol.letu)

v šol.
letu)

(vsaj 1krat
mesečno)

Hripavost
Izguba glasu
Prehlad
Angina
Težave s sluhom
Utrujenost
Izčrpanost
Glavobol
Vnetje sečil
Težave s prebavo, bolečine v
želodcu
Težave z vidom
Nespečnost oz. težave s spanjem
Bolečine v sklepih (križu, kolku,
komolcu...) in/ali mišicah
9. Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom?
a) nikoli
b) zelo redko
c) občasno
d) pogosto
e) vsak dan

10. Če se počutite pod stresom ali pritiskom, kaj lahko navedete kot vzrok temu?
Prosim, obkrožite vse odgovore, ki se nanašajo na vas. Možnih je več odgovorov.
a) obremenitve na delovnem mestu (preveč dela in premalo časa zanj)
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b) mobing na delovnem mestu
c) slabi odnosi med sodelavci
d) slaba organiziranost dela, dodatne zadolžitve zunaj okvira poučevanja
e) slabe delovne razmere
f) prevelika odgovornost za druge
g) slabe možnosti za napredovanje, karierni razvoj
h) negotovost zaposlitve
i) nizki dohodki
j) previsoka pričakovanja s strani staršev
k) odnašanje dela domov in posledično pomanjkanje časa, ki ga želim preživeti z družino
l) preveč administrativnega dela
m) premajhna usposobljenost za delo, ki ga opravljam
n) disciplinski problemi z učenci
o) drugo: ________________________________________________________

11. Kako se soočate s situacijami, ki so za vas stresne?
Prosim, obkrožite vse odgovore, ki se nanašajo na vas. Možnih je več odgovorov.
a) Poslužujem se različnih metod in tehnik sproščanja (vizualizacija)
b) Redno se športno udejstvujem, poslužujem se vsakdanje hitre hoje, športa, tečem.
c) Udeležujem se delavnic in seminarjev učenja obvladovanja stresa.
d) Berem knjige o preprečevanju stresa in izgorelosti na delovnem mestu.
e) O svojih težavah se pogovarjam s sodelavci in skupaj rešujemo težave, ki se
pojavljajo na delovnem mestu.
f) O svojih težavah se pogovarjam s svojo družino.
g) Druge krivim za svoje težave,ozmerjam tistega, ki mi povzroča stres.
h) Odmaknem se od drugih ljudi in si vzamem čas za razmislek.
i) Sprostim se tako, da se prenajem ali preveč popijem.
j) Več spim, privoščim si tudi popoldanski počitek.
k) Pomagam si z zdravili, tudi s pomirjevali.
l) Zakopljem se v delo in delam še več, kot ponavadi.
g) Drugo: _____________________________________________________

12. V katerem obdobju šolskega leta ste najbolj obremenjeni?
a) ob pripravah/ob novem šolskem letu
c) ob polletjih
d) na koncu šolskega leta
e) ne opazim večje obremenjenosti
f) moje delo me na splošno zelo obremenjuje
13. Ali kdaj občutite znake izgorelosti (izčrpanost, apatija, nespečnost, kronična utrujenost,
…) ?
DA

NE
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14. Ali radi opravljate svoj poklic?
DA

NE

15. V čem najdete zadovoljstvo pri vašem delu?











samo delo z učenci
pogovori s sodelavci
poletne počitnice
očiten napredek učencev
rad/a poučujem
pester delovni dan
možnost pomagati drugim
izzivi na delovnem mestu
svoboda, proste roke pri uresničevanju delovnih nalog
Drugo: _________________________________________________

III. DELOVNO OKOLJE
1. V kakšnih prostorskih pogojih izvajate pouk, dodatno strokovno pomoč, drugo delo?
a) Prostorski pogoji so odlični.
b) Prostorski pogoji so zadovoljivi.
c) Prostor, kjer opravljam delo je neustrezen, saj je namenjen skladiščenju drugih stvari (fascikli,
arhiv, skladišče igrač...) in ne učno-vzgojnemu procesu.
d) Prostor, kjer opravljam delo je neustrezen, saj je zdravju škodljiv. (Dopišite
zakaj:________________________________________________________)
e) Sploh nimam stalnega prostora, vsakič sem drugje (v prostem kabinetu, na hodniku, v knjižnici
itd.).
2. V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem?

učilnica, v
kateri
poteka
pouk, DSP
zbornica
telovadnica
kabinet, kjer
se
pripravljam
na delo
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prevroče

ustrezna
temperatura

mrzlo

temperatura
preveč
svetlobe,
nenehno
moramo
zastirati
okna

primerna
svetloba,
luči
uporabljam
o le ob
slabem
vremenu

premalo
svetlobe, ni
oken,
uporaba luči
je nujna

svetloba
zelo hrupen

tih

občasno
hrupen

hrup
delovni
prostor

ostali šolski
prostori,
kjer se
zadržujete
(hodnik,
jedilnica,..)

3. Na kakšen način pridete do delovnega mesta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Z avtomobilom.
S kolesom v vsakem letnem času.
Peš.
Kombiniram kolo ali pešačenje v toplih mesecih in avtomobil v zimskih mesecih.
S javnim prometom (avtobus, vlak).
Pripišite, kaj je razlog temu, da izbirate tovrsten prevoz:

___________________________________________________

Hvala za sodelovanje!
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