
 

 

 

 

 

                   

                                UNIVERZA V LJUBLJANI 

                          PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

                DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

                  

                                        HANA ČARMAN 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                   UNIVERZA V LJUBLJANI 

                                        PEDAGOŠKA FAKULTETA 

                              Študijski program: Socialna pedagogika 

 

 

 

 

 

        Vloga in pristopi socialnega pedagoga pri   

       odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli 

 

 

 

                          DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

Mentor: dr. Alenka Polak, doc.                     Kandidatka: Hana Čarman 

 

 

                                             Ljubljana, junij 2014 

 



 

I 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se mentorici, dr. Alenki Polak, za vso strokovno usmerjanje in pomoč pri 

izdelavi diplomskega dela. 

 

Hvala moji družini, ki mi je v času študijskega obdobja stala ob strani in me podpirala. 

 

Hvala tebi Igor, za vse spodbudne besede, ko sem jih najbolj potrebovala. 

Hvala tudi vsem ostalim, ki ste mi pomagali pri pisanju diplomskega dela. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

II 

 

POVZETEK 
 

Šola je lahko stresogen dejavnik za mnoge učence, saj vsakodnevne šolske situacije pri 

učencih lahko ustvarjajo številne obremenitve in napetosti. Za telesno in psihosocialno 

zdravje učenca je potrebno zmanjševati njihove škodljive učinke, pri tem ima pomembno 

vlogo tudi socialni pedagog. V diplomskem delu obravnavam problematiko stresa učencev v 

osnovni šoli, pri čemer raziskujem vlogo in pristope socialnega pedagoga za odpravo stresa 

pri učencih v osnovni šoli. Empirično raziskovanje v okviru diplomskega dela zajema 

kvalitativno analizo petih intervjujev s socialnimi pedagoginjami, zaposlenimi v svetovalni 

službi na različnih osnovnih šolah v Sloveniji. Prek analize pogovorov s socialnimi 

pedagoginjami sem med drugim raziskala naslednja področja: situacije, ki so po mnenju 

socialnih pedagogov stresne za učence in pristope, ki jih socialni pedagogi uporabljajo za 

odpravo stresa učencev. Zanimalo me je tudi, ali in v kolikšni meri socialni pedagogi 

sodelujejo z drugimi strokovnimi delavci na šoli pri odpravi stresa učencev in s katerimi 

težavami in dilemami se srečujejo v praksi na področju odpravljanja stresa učencev. 

Intervjuvane socialne pedagoginje menijo, da se učenci v šoli pogosto soočajo s stresom, kot 

stresne situacije za učence pa navedejo predvsem konfliktne in neugodne odnose z učenci ter 

učitelji, šolski neuspeh, previsoka pričakovanja staršev ter preverjanje in ocenjevanje znanja. 

Iz intervjujev smo ugotovili, da se socialne pedagoginje za odpravljanje stresa učencev 

poslužujejo tako individualne kot skupinske oblike dela, katero uporabljajo predvsem za 

izboljšanje odnosov med učenci v okviru razrednih ur ali manjših skupin. Poleg tega za 

odpravljanje stresa uporabljajo pogovor (za spreminjanje prepričanja učencev), igre vlog, 

braingym vaje, sprostitvene tehnike, kot. npr. tehnike tipa dihanja, vizualizacijo, EFT in 

avtogeni trening, risanje, telovadbo ter družabne igre. Ugotovljeno je bilo, da je pomemben 

člen tima za odpravo stresa učencev učitelj, poleg tega pa socialne pedagoginje za zmanjšanje 

stresa učencev sodelujejo tudi z pedagogi, specialnimi pedagogi, psihologi, socialnimi 

delavci, prostovoljci, po potrebi tudi z zunanjimi institucijami. Večina intervjuvank kot težave 

in dileme pri odpravljanju stresa učencev navaja predvsem neprepričanost v svoje delo in 

neuspeh pomoči, dve od njih vidita težavo tudi v sodelovanju s starši in z učitelji. Pri iskanju 

novih načinov pomoči je na prvem mestu učenec, ki potrebuje pomoč.  

 

Ključne besede: stres, šola, vzroki za stres, strah pred šolo, socialni pedagog, pristopi za 

odpravo stresa, timsko delo 
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ABSTRACT 

 

School can be a stress factor for many pupils as everyday school situations can cause 

numerous pressures and tensions. For physical and psycho-social health of a pupil it is 

necessary to alleviate harmful effects of stress in which a social pedagogue plays a vital role. 

In my thesis I examine stress related problems among pupils in elementary schools, where I 

research the role and approaches of a social pedagogue in eliminating stress among pupils in 

primary school. Empirical research within the framework of the graduate thesis contains 

qualitative analysis from five interviews with different social pedagogues working in 

guidance service in different elementary schools across Slovenia. Through analyzing the 

conversations with social pedagogues, I examined, inter alia, the following areas: situations, 

which, in opinion of social pedagogues, are stressful for pupils, and approaches that are used 

by social pedagogues to eliminate stress in pupils. I was interested if and to what extent do 

social pedagogues work with other professional workers at school on eliminating stress and 

what difficulties and dilemmas do they encounter in the field of eliminating stress in pupils. 

The interviewed social pedagogues are in opinion that the pupils in school are frequently 

confronted with stress and as stressful situations they cite conflicts and strained relationships 

with other pupils and teachers, poor school performance, parents' high expectations, 

knowledge examination and grading. We concluded from the interviews that in order to 

eliminate stress, social pedagogues make use of individual as well as group activities, the 

latter being used to improve relationships among pupils in the form of class meetings or 

smaller groups. In addition, to relieve stress, they use conversation, role play, Brain Gym 

exercises, relaxation techniques such as types of breathing techniques, visualization, EFT and 

autogenic training, drawing, exercise and games. It was established that teachers play an 

important role in alleviating stress in pupils. Furthermore, social pedagogues are working 

together with pedagogues, special pedagogues, psychologists, social workers, volunteers and 

if necessary with external institutions. Most interviewees cite uncertainty in their work and 

failure to help as difficulties and dilemmas in eliminating stress in pupils. Two of the 

interviewees see the problem in lack of parent teacher cooperation.  In search of new ways of 

help, the most important is the pupil in need of help.  

 

Key words: stress, school, stress causes, fear of school, social pedagogue, approaches to 

eliminate stress, team work 
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UVOD 
 

»Življenje si lahko predstavljamo kot čolniček, ki pluje po vodi. Življenjski dogodki so kot 

valovi, ki lahko zamajejo človekovo ravnotežje. Tako čoln včasih pluje mirno, včasih pa se na 

obzorju pojavijo nevihte, iz oblakov se trgajo strele in visoki valovi čoln močno zamajejo. 

Takrat bi lahko rekli, da je posameznik v stresu« (Dernovšek, Gorenc, Jeriček, 2006, str.8). 

 

Stres je nenehni spremljevalec človekovega življenja. Vsakodnevni odnosi z drugimi, 

vsakodnevne obveznosti, ki jih moramo izpolniti v čim krajšem času in nenehno hitenje 

ustvarjajo stres na različnih področjih posameznikovega življenja. Noben ni popolnoma 

odporen proti stresu, saj človek tudi za učinkovito reševanje problemov potrebuje določeno 

mero stresa.  Poznana je fraza »malo treme oz. stresa mora biti prisotnega, da se bolje 

odrežeš«. S pravo mero stresa se opravi obveznosti bolj uspešno, posledica tega je 

zadovoljstvo s samim seboj. Nasprotno, pa preveliko stresa lahko načenja zdravje in 

onemogoči polno funkcioniranje človeka, zato je potrebno najti ustrezne načine za uspešno  

spoprijemanje z njim. 

 

Stres se lahko pojavi na vsakem življenjskem področju posameznika; tudi na šolskem. Učenci 

so v šoli izpostavljeni številnim stresnim situacijam. Neugodni odnosi z vrstniki, učitelji, 

šolski neuspeh, strah pred spraševanjem in ocenjevanjem so tisti vzroki stresa, s katerimi se 

spopadajo številni učenci v osnovnih šolah. Obstajajo še drugi razlogi za stres, med drugim 

previsoka pričakovanja staršev glede otrokovih ocen. A. Mikuš Kos (1993) meni, da je stresna 

šolska situacija lahko vzrok za različne psihiatrične simptome številnih šolskih otrok, 

njihovega strahu, nesreče in slabe psihosocialne kakovosti življenja. 

 

Vsa ta dejstva so me spodbudila k pisanju diplomskega dela o vlogi in pristopih socialnega 

pedagoga pri odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli. Področje stresa me je zanimalo v več 

smereh, npr. kaj je v bistvu stres, kakšni so načini za uspešno soočanje z njim? Kakšna je 

vloga socialnih pedagogov v osnovni šoli in kakšni so načini njihovega delovanja v šolskem 

okolju? Katere situacije so po mnenju socialnih pedagogov v šoli najbolj stresne za učence? 

Kakšna je vloga socialnih pedagogov pri odpravljanju stresa učencev in katere pristope 

uporabljajo za odpravljanje le-tega? Kateri znaki stresa se (po mnenju socialnih pedagogov) 
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pojavljajo pri učencih? S kom socialni pedagogi sodelujejo pri odpravi stresa učencev in 

kakšna je učiteljeva vloga za njegovo odpravljanje? Kako poteka sodelovanje socialnih 

pedagogov  s starši pri odpravi stresa učencev in kako lahko starši pripomorejo k njegovemu 

zmanjševanju? S katerimi dilemami se socialni pedagogi srečujejo pri odpravljanju stresa 

učencev? Kako ocenjujejo učinkovitost uporabljenih pristopov za odpravljanje stresa 

učencev? 

Na vsa ta vprašanja skušam v pričujočem diplomskem delu strokovno teoretično in empirično 

raziskovalno odgovoriti. Prepričana sem, da bodo dobljene ugotovitve prispevale k večjemu 

strokovnemu poznavanju vloge socialnega pedagoga kot enega izmed strokovnih delavcev na 

šoli, ki lahko s svojimi kompetencami in znanjem učinkovito pripomore k zmanjševanju 

stresnih situacij osnovnošolcev. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1. STRES 
 

1.1 DEFINICIJE STRESA 

 

Obstajajo različne definicije stresa. Vsak avtor stres opredeljuje nekoliko drugače, vendar so 

si definicije dokaj podobne. V nadaljevanju bom predstavila nekatere izmed teh definicij. 

 

Pojem stresa je povezan z  njegovim  prvim utemeljiteljem Hansom Selyejem leta 1936 

(Šalehar Stupica, 1996). Z izrazom stres je poimenoval skupino znakov, ki nastanejo ob 

prilagajanju organizma na različne dražljaje. Sprva ga je poimenoval splošni prilagoditveni 

sindrom (GAS – general adaptation syndrome), desetletje kasneje pa se je odločil za besedo, 

ki jo uporabljamo še danes – stres (Treven, 2005). 

 

Slivar (2013) označi stres kot stanje porušenega ravnotežja organizma, ki se pojavi, kadar se 

posameznik sooča z ogrožajočim dejavnikom v sebi ali okolju in se mu ne more prilagoditi ali 

ga obvladati.  

 

Looker in Gregson (1993) v nasprotju s prejšnjim avtorjem poudarita, da je stres individualna 

izkušnja. Kar je za nekoga prijetno in pozitivno, drugemu predstavlja nekaj škodljivega in 

negativnega. Odločilno je torej, kako posameznik dojema zahteve in kako ocenjuje svoje 

sposobnosti za obvladovanje položaja. Stres opredelita (prav tam, str. 31) kot »neskladje med 

dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnosti za obvladovanje zahtev na drugi strani. 

Razmerje med dojemanjem zahtev in oceno sposobnosti za kljubovanje pritiskom odločilno 

vpliva na doživljanje stresa – škodljivega in prijaznega«.  

 

Podobnega mnenja sta Luban – Plozza in Pozzi (1994), ki razumeta stres kot reakcijo 

organizma na dražljaje iz okolja, ki vključuje znake obrambe in prilagajanja. Gre za stanje 

napetosti organizma, v katerem se sproži obramba, pri čemer pride do soočenja organizma z 

ogrožajočo okoliščino. Temu sledi nespecifična reakcija organizma, ki lahko pripelje do 

obrambe ali do možnega upora. Kadar je naše telo fizično ali psihično napadeno, takrat 
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pripravi več obrambnih mehanizmov, ki so enaki za vsak tip dražljaja. Ta obrambni 

mehanizem se imenuje stres. 

 

Powell (1999) v nasprotju z ostalimi avtorji omenja, da se človek nenehno sooča s stresom in 

da gre za pozitiven pojav, ki posamezniku omogoča, da preživi. Tudi kadar čakamo na 

prehodu za pešce, smo v stresu. Ravno zaradi tega smo bolj previdni, zato so tudi naše 

možnosti za uspešno prečkanje ceste večje. Zvišuje budnost, povečuje energijo in izboljšuje 

učinkovitost. Če je stres premočan, potem ima neugodne posledice, npr.  neustrezen odziv na 

zunanjo situacijo. Po drugi strani pa tudi premajhna stresna obremenitev povzroča 

brezvoljnost, počasnost in neučinkovitost.  

 

Ob primerjanju različnih avtorjev smo ugotovili, da je doživljanje stresa odvisno od človeka 

samega in sicer od zahtev, ki si jih postavlja sam ali pa mu jih naloži okolje in njegovih 

sposobnosti za obvladovanje le teh. Bolj kot se človek čuti kompetentnega za nadzor situacije, 

ki mu lahko povzroča stres in lažje, kot so po njegovem mnenju zahteve, manj stresa bo 

doživljal in obratno. Stres kljub temu ni samo negativen, temveč nam v pravi meri prinese 

tudi učinkovitost, s katero na lažji način premagujemo vsakodnevne napore. 

 

1.2 ZNAKI STRESA 
 

Stres se pri človeku lahko odraža na različne načine. Ko ljudje razmišljamo o stresu, ima 

večina navadno pred očmi negativni stres in njegove pojavne znake, ki so večinoma 

neprijetni. Obstaja pa tudi pozitivna oblika stresa, ki vključuje pojavne znake, ki so popolno 

nasprotje prej omenjenih. 

 

O negativnem stresu govorimo, kadar se poveča obseg zahtev in se pojavi bojazen, da jim ne 

bomo zlahka kos. Zato moramo previdno oceniti, kakšne so naše sposobnosti. V primeru, da 

so slednje manjše od zahtev, potem stopimo v območje škodljivega stresa. Takšne situacije so 

na primer: opravljanje zahtevnih nalog v hudi časovni stiski, delovno mesto, ki presega naše 

sposobnosti, ipd (Looker, Gregson, 1993). 

 

Med psihične znake negativnega stresa se uvrščajo obupanost, občutek nemoči, zadržanost, 

vznemirjenost, zaskrbljenost, psihična odsotnost, tesnoba in depresija. Značilni so tudi pogost 
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jok, občutek nesposobnosti, nezadovoljstvo, zdolgočasenost, pretirana občutljivost, 

pomanjkanje varnosti oz. pozornosti, jeza, agresivnost, nepotrpežljivost ter razdraženost. 

Človek se loteva več stvari hkrati ali pa pušča stvari nedokončane,  je pozabljiv, ima težave s 

koncentracijo, občutek preobremenjenosti, je neuspešen in neučinkovit, sprejema nerazumne 

odločitve in izgubi zanimanje za zunanji izgled, zdravje, prehrano ter ljudi. Lahko je  odvisen 

od alkohola, kofeina in drog, izgubi tek, se prenajeda, možno pa je tudi soočanje z različnimi 

oblikami fobij (Lamovec, 1998). 

 

Telesne znake negativnega stresa predstavljajo suha usta, glavobol, težave z dihanjem, 

bolečine v tilniku, pekoča zgaga, razbijanje srca in znojenje. Lahko se pojavijo tudi slaba 

prebava, bolečine v križu, izguba teka, slabost in želodčni krči, pospešen srčni utrip, diareja 

ter povečano izločanje urina. Nekateri trpijo tudi zaradi bolečin v sklepih, zbadanja v udih in 

odrevenelosti (Batttison, 1999). 

 

Nasprotno, pa je pozitivni stres prisoten, ko so naše sposobnosti večje od naloženih zahtev. 

Gre za občutek samozavesti in sposobnosti obvladovati bodoče naloge (Looker, Gregson, 

1993). 

 

Ista avtorja (prav tam, str. 70) med znake pozitivnega stresa uvrščata učinkovitost, 

uspešnost, samozavest, umirjenost, racionalno mišljenje in odločnost. Pojavlja se lahko tudi 

evforičnost, visoka motiviranost, živahnost, marljivost, nasmejanost, družabnost, prijaznost, 

občutek sreče in zadovoljstva, ljubeznivost, razumevanje ter pripravljenost pomagati.  

 

1.3 IZVORI STRESA – STRESORJI 

 

Stresorji so vsi dejavniki v okolju, ki privedejo do stresne reakcije. Razlikujejo se v trajanju, 

jakosti, pomembnosti, pogostosti itd. Pojavijo se lahko nenadno, postopno, predvideno ali 

nepredvideno (Lamovec, 1998). Ista avtorica (prav tam, str. 210-211) še dodaja, da stresorji 

ne povzročijo stresne reakcije sami po sebi, kajti človek mora biti za stres posebno občutljiv 

in izpostavljen neugodnim življenjskim razmeram. Posebna občutljivost se nanaša na vse 

dejavnike, ki so povezani z dednimi zasnovami, načini spoprijemanja, osebnostno trdnostjo in 

podobno. Po drugi strani pa se kontekst oz. izpostavljenost določenim življenjskim razmeram 

nanaša na psihološko okolje posameznika – družino, delo, prijatelje, socialno mrežo, itd. 
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Kontekst je lahko ugoden (npr. dobri medosebni odnosi na intimni ali prijateljski ravni lahko 

delovanje stresorjev ublažijo in ovirajo pot stresni reakciji) ali neugoden (ne zadovoljujoči 

medosebni odnosi že sami po sebi delujejo stresno). 

 

P. Selič (1999) navaja naslednje stresorje: 

 

- KATAKLIZMIČNI STRESORJI – gre za nepredvidljive dogodke, ki se zgodijo večjim 

skupinam ljudi hkrati, imajo nanje velik vpliv in zahtevajo veliko truda za njihovo 

obvladovanje. To so lahko naravne ali tehnološke nesreče, katastrofe, ki v prizadetih izzovejo 

podobna čustva in vedenje, kar privede do povečanja občutkov pripadnosti in skupnosti, 

slednji pa potem poskrbijo za lažje poravnavanje.  

 

- OSEBNI STRESORJI – ti stresorji niso nujno predvidljivi, delujejo na posameznika in 

zahtevajo veliko prizadevanja za obvladovanje. Običajno imajo težje posledice od 

kataklizmičnih, za katere je značilna močna socialna podpora. Izrazite stresne obremenitve 

lahko npr. slabijo spomin in vplivajo na slabšo pozornost v intelektualnih aktivnostih 

(Sarafino, 1990, povzeto po: Selič, 1999, str. 55). 

 

- STRESORJI OZADJA – so na videz majhni in zanemarljivi,  vendar so kljub temu stalno 

prisotni problemi, ki povzročajo vznemirjenje. To so npr. hrup, nezadostna razsvetljava ipd. 

Če jih spregledamo in si ne prizadevamo za njihovo odstranitev ali nevtralizacijo, potem 

lahko dolgoročno povzročijo večjo škodo od kataklizmičnih in osebnih stresorjev. Raziskave 

Cohena in drugih (Sarafino, 1990, povzeto po: Selič, 1999 str. 59) so pokazale, da razvijejo 

otroci med odraščanjem v zelo hrupnih soseskah posebno strategijo poravnavanja – na 

različne zvoke postanejo manj pozorni in jih vedno slabše razločujejo. Posledica tega je 

osiromašenje drugih intelektualnih kapacitet. Stresni pogoji kot npr. hrup, lahko pri ljudeh  

vplivajo na zmanjšanje prosocialnega vedenja. 

 

Ugotovili smo torej, da so lahko stresni dejavniki zelo različni. Ne glede na to, s katero obliko 

stresorjev se posameznik spopada, velja, da slednji še ne povzročijo stresa, takoj ko jih 

posameznik doživi. Ko pa je posameznik za stresorje zelo občutljiv in se poleg tega spopada 

tudi  z različnimi stresnimi dogajanji v svojem življenju, nastopi sindrom negativnega stresa. 
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1.4 STRESNA REAKCIJA IN FAZE STRESA 
 

 
Stresna reakcija pomeni zaporedje različnih ter zapletenih telesnih odzivov na zahteve, s katerimi 

se človek sooča (Looker, Gregson, 1993).  Nenehno poteka v mejah normalnega območja, znotraj 

katerega premagujemo vsakdanje težave in obveznosti. V primeru, da se pojavijo  nepredvidene, 

pretirane zahteve, novi izzivi ali da se človek čuti ogroženega, potem stresna reakcija sproži 

povečano pripravljenost, da se telo lahko z vsem naštetim spopade. Sprožitev primerne stresne 

reakcije je odvisna od človekovega dojemanja položaja in presoje, kako se je mogoče s stresom 

učinkovito spoprijeti. Glavni del pri dojemanju in oceni položaja igrajo čustva, npr. jeza ali strah, 

od katerih sta odvisni vrsta ter stopnja stresne reakcije.  

 

Če se nam zdi, da smo sposobni položaj obvladovati, potem bo stresna reakcija potekala v mejah 

normalnega območja stresnega ravnovesja in tako ne bomo čutili stresa. Kadar sta dvom in 

bojazen večja od našega prepričanja, da zmoremo, poteka stresna reakcija zunaj normalnega 

območja in povzroča različne stopnje škodljivega stresa, ki spremljajo bodisi duševni »boj ali 

beg« ali »odpor«. Če zaupamo v lastne sposobnosti, se stresna reakcija prenese v območje 

prijaznega stresa (prav tam, str. 39). 

 

Človekove predstave o sposobnosti kljubovanja zahtevam temeljijo na njegovih izkušnjah, 

pričakovanjih in nazorih, pa tudi na prepričanjih ter potrebah. Te so lahko odvisne od osebnostne 

strukture, vzgoje, starosti, spola, splošnega zdravstvenega stanja ter podedovanih značilnosti (prav 

tam, str. 40). 

 

Z. Rakovec Felser (1991) natančneje opiše faze stresa: 

 

(1.) Prva je faza alarma, v kateri je delovanje organizma močno vzburjeno. Gre za stanje 

pripravljenosti, saj simpatikus človeka pripravi na akcijo ali beg oz. posamezniku omogoči 

akcijo in sprosti v njem zaloge energije, ki akcijo sploh omogočijo. 

 

 (2.) Sledi faza odpornosti – gre za fazo prilagoditve na stres, kjer parasimpatikus prevlada 

nad simpatikusom. Parasimpatikus polni »izpraznjene baterije« v telesu in skrbi, da se te ne 

izpraznijo do konca. Do te faze je učinek stresa lahko pozitiven, posameznika lahko 

energetsko osveži in ga spodbudi k tistim mislim in dejavnostim, ki jih je zanemaril. 
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(3.)  Faza izčrpanosti – v primeru, da se stres nadaljuje, kljub poskusom poravnave z njim,  se 

zaloge energije pri posamezniku začnejo manjšati in pojavijo se znaki utrujenosti. V primeru, 

da se v tem času nič ne spremeni, situacija lahko vodi tudi do izčrpanosti. Na telesnem 

področju pride do padca imunoloških moči, do motenj v telesnem funkcioniranju, pojavijo se 

občutja praznine, nezainteresiranosti brezupa, lahko tudi apatije. 

 

1.5 POSLEDICE STRESA 
 

Ko nas zajame stres, se začnejo spremembe v živčnem sistemu, ki ima skupaj z endokrinim 

stresom glavno vlogo pri spremembah v telesu. Po začetnem vzdraženju živčnega centra v 

možganih (hipotalamus) steče verižna reakcija živčnih ter biokemičnih procesov. Ti procesi 

povzročijo, da se spremeni delovanje skoraj vseh delov telesa. Posledica tega so telesne 

spremembe, ki človeka pripravijo na učinkovit odgovor, spopad ali pa umik (Horvat, 2000). 

 

Za normalno življenje je nekaj stresa nujno potrebnega. Problem je, ko je  stresnih situacij 

preveč, so premočne ali predolgo trajajo (http://www.obvladajmo-

stres.si/fileadmin/user_upload/stres_final.pdf). V takih  primerih lahko  stres vodi do 

naslednjih bolezni (Dernovšek, Gorenc in Jeriček. 2006), ki se kažejo kot: 

- prebavne motnje - to so lahko čir, driska, zaprtost, izguba teka ali pretirana ješčnost; 

pojavijo se lahko tudi zgaga, slabost in bruhanje; 

- motnje srca in ožilja -  med slednje spadata visok krvni tlak in motnje srčnega utripa; 

- motnje imunskega sistema - pri tej motnji pride lahko do revmatoidnega artritisa, 

sladkorne bolezen, nekaterih rakava obolenja in alergij; 

- motnje mišičnega sistema - vključujejo mišične krče, bolečine v vratu in hrbtu; 

- motnje dihal - pri tej motnji so značilni pogosti prehladi in astma; 

- duševne motnje - zaradi stresa lahko pride do zlorabe psihoaktivnih snovi in posledično 

odvisnosti; lahko se pojavita tudi  anksioznost in depresija. 

 

Powell (1999) k posledicam stresa dodaja tudi nezmožnost koncentracije, neodločnost in 

pretirano občutljivost na kritiko. Človek lahko začne pozabljati, se sooča z negativnimi 

samokritičnimi ali sprevrženimi mislimi in ima toga stališča. 

 

http://www.obvladajmo-stres.si/fileadmin/user_upload/stres_final.pdf
http://www.obvladajmo-stres.si/fileadmin/user_upload/stres_final.pdf
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1.6 STRATEGIJE IN NAČINI URAVNAVANJA STRESA 

 

Posameznik skuša obvladovati stres s številnimi interakcijami z okoljem. Pri tem ne gre za 

osamljene akcije, temveč je v ospredju dinamičen proces nepretrganega ocenjevanja interakcij 

med posameznikom in okoljem (Lazarus in Folkman, 1984, povzeto po: Selič, 1999, str. 88-

89). Pri strategijah poravnavanja s stresom sta v ospredju dve glavni usmeritvi, ki sta ju 

Folkmanova in Lazarus (1984, povzeto po: prav tam, str. 89) poimenovala usmerjenost na 

problem ter usmerjenost na čustva. Pri prvi gre za kontrolo stresorja in zmanjševanje ter 

odpravo posledic njegovega delovanja, pri drugi pa za kontrolo čustvenih odzivov. Pogosto se 

uporabljata skupaj. Katero strategijo posameznik izbere, je odvisno od situacije in kognitivne 

ocena le-te, velja pa, da problemsko usmerjene strategije prevladujejo pri obvladovanju stresa, 

povezanega z delom, strategije usmerjene k emocijam pa prednjačijo  pri delovanju stresorjev, 

kakorkoli povezanih z zdravjem neke osebe (Folkman in Lazarus, 1984, povzeto po: prav 

tam, str. 89). 

Avtorja navajata naslednje strategije uravnavanja stresa (prav tam): 

 

 PROBLEMSKO USMERJENE STRATEGIJE 

Med nje spadajo socialne veščine kot npr. asertivnost, intimnost in samorazkrivanje, ki 

aktivirajo socialno podporo, komunikacijo ali pogajanja. Strukturiranje, ki je druga 

problemsko usmerjena strategija, vključuje zbiranje informacij o stresorju, premislek o 

razpoložljivih virih in načrtovanje njihove izrabe ter zavest o vzrokih in posledicah stresnega 

dogajanja. Njihova uspešnost je povezana z optimalnim vključevanjem kognitivnih 

komponent (racionalnosti, fleksibilnosti in vizije prihodnosti). Ljudje jih uporabljajo takrat, 

ko verjamejo, da so zahteve situacije ali njihovi lastni viri spremenljivi. Navadno jih izbirajo 

osebe z višjimi dohodki ter izobrazbo, redkeje pa v situacijah smrti v družini (Sarafino, 1990, 

povzeto po: prav tam, str. 89). 

 

 STRATEGIE USMERJENE K EMOCIJAM 

Navadno so povezane s ponovno oceno situacije. V primeru, da je ta nespremenljiva,  pride 

do pojava izogibanja ali zanikanja. Slednji pomeni ignoriranje obstoja stresorja, izogibanje pa 

pomeni fizični odmik. Obstajajo ljudje, ki svoje čustvene odzive kontrolirajo z različnimi 

vedenjskimi postopki - npr. s pretiranim uživanjem alkohola in drog, z zatekanjem k 

nadomestnim zadovoljitvam, kot npr. ukvarjanje s športom, preživljanje časa pred 
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televizijskimi sprejemniki ali pa z povečanimi socialnimi stiki. Takšen način vedenja usmerja 

pozornost stran od težave, ki jo je posameznik predhodno ocenil kot nerešljivo in  

nespremenljivo (Sarafino, 1990, povzeto po: prav tam, str. 89-90). 

 

»Za človekov normalni razvoj je obvladovanje stresa in bojazni vsakdanji pogoj« 

(Spielberger, 1985, str. 4). P. Selič (1999) izpostavi pet virov, ki nam omogočajo spopadanje s 

stresorji: 

 - materialni viri - so tisti, s pomočjo katerih je možno izpolnjevati najrazličnejše zahteve 

okolja in družbe ter zadovoljevati svoje potrebe (npr. hrana, obleka, stanovanje); 

- fizični viri - npr. telesna moč, zdravje in privlačnost lahko olajšajo poravnavanje s stresom; 

- intrapersonalni viri - med njimi izstopajo predvsem samopodoba, samovrednotenje in 

zavedanje samega sebe; 

- informacijski in izobraževalni viri - pri premagovanju stresa se dobro odrežeta splošno 

znanje kot tudi specifične informacije; 

- kulturni viri - so tradicije, običaji in rituali, ki dajejo posameznikom občutek skladnosti, 

povezanosti in zavest o smiselnosti življenja, to pa pozitivno vpliva na obvladovanje stresa. 

 

V nadaljevanju bom predstavila nekatere najpogostejše načine za učinkovito odpravljanje oz. 

premagovanje stresa: 

 

 FIZIČNE AKTIVNOSTI 

Telesna aktivnost, npr. aerobika, hoja, tek, kolesarjenje, jahanje in plavanje, so dobra zaščita 

pred stresom in z njim povezanimi boleznimi, vendar mora biti dejavnost redna (Treven, 

2005). Med telesno aktivnostjo v telesu nastaja hormon endorfin, ki poskrbi da se posameznik 

odlično počuti (Powell, 1999). Pri človeku, ki je redno telesno aktiven, se okrepijo mišice, 

srce, izboljša se kapaciteta pljuč in počutje nasploh, s tem pa tudi večja učinkovitost pri delu 

(Treven, 2005). Poleg tega pozitivno vpliva na našo samopodobo, dviguje samozavest, 

poveča energijo in služi za ohranjanje zdrave distance do vsakodnevnih obveznosti (Powell, 

1999). 

 

 MEDITACIJA 

Meditacija nam nudi popolno sprostitev, saj se z njo ne zavedamo telesnega neudobja in 

bolečine. Craven (1989, povzeto po: Treven, 2005, str. 22) je v raziskavi ugotovil, da se je pri 
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pacientih, ki so se ukvarjali z meditacijo, pomembno zmanjšal nemir. Po meditaciji začne 

človek nase gledati v drugačni luči in zato tudi stresorje vidi spremenjeno - stvari ga ne 

spravijo več hitro s tira (Lindemann, 1977). Poleg tega z njo povečamo ustvarjalnost, 

učinkovitost in koncentracijo, obnovimo pa tudi moč in vitalnost (Treven, 2005). 

 

 JOGA 

Joga se uporablja kot terapija za obvladovanje stresa, saj v telesnem, duševnem in duhovnem 

urjenju povezuje vse prvine telesa ter uma. Izvira iz Indije in v sanskrtu pomeni združitev 

(Battison, 1999). Gre za stanje, v katerem človek odkrije svoje najgloblje bistvo (Treven, 

2005). Jogo se še posebej priporoča ljudem, ki se premalo telesno gibljejo, ker povečuje 

gibčnost. Poleg tega lahko pomaga pri tesnobi, glavobolih, slabi prebavi in nespečnosti 

(Battison, 1999). 

 

 PREHRANA 

Zdrava prehrana nas zalaga z energijo, vpliva na dobro razpoloženje, krepi mišice, varuje pred 

boleznimi, izboljša imunski sistem ter nudi moč za obrambo pred stresom, ki nam ga prinaša 

vsakdanje življenje. Nekatera živila pa lahko v primeru, da jih zaužijemo preveč, povzročijo 

stres. To so: 

- sol, ki v prevelikih količinah povzroča visok krvni pritisk ter s tem bolezni srca in ožilja; 

- sladkor, ki nas sicer za kratek čas napolni z energijo, dolgoročno pa povzroča pomanjkanje 

koncentracije, razdražljivost ter nihanje razpoloženja; 

- alkohol, ki je koristen, če ga pijemo zmerno saj sprošča, v večjih količinah pa zmanjšuje 

sposobnost obrambe pred stresom; 

- kofein, ki vpliva na delovanje nadledvičnih žlez, zvišuje krvni pritisk, pospeši utrip srca in 

povzroča simptome stresa, prevelika količina pa povzroča napade panike, nemir, glavobole, 

migrene in pomanjkanje zbranosti (Powell, 1999). 

 

 AVTOGENI TRENING 

Avtogeni trening je učinkovit pri čustvenih in vegetativnih napetostih, ki lahko privedejo do 

nevrotskih in psihosomatskih motenj, kot so npr. glavoboli, tesnobna stanja, motnje spanja, … 

(Lindemann, 1982). Gre za celostno tehniko, ki vključuje telo in duha. Sestavljen je iz vaj, ki 

vključujejo zavedanje svojega telesa ter sprostitev. Takšen način človeku omogoči, da izključi 
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sistem boj ali beg, katerega posledica je stres in namesto njega vključi sistem ponovne 

regeneracije in počitka (http://www.avtogeni-trening.si/). 

 

 MASAŽA  

Terapevtska masaža ugodno vpliva na mentalno in fizično sproščanje. Pripomore k 

zmanjševanju napetosti, ki jo povzroča preobremenjenost z delom ali drugi stresni dejavniki 

(Treven, 2005). Spodbudi krvni obtok, zmanjša bolečine v mišicah, pospeši izločanje 

strupenih snovi iz telesa in tako pripomore k ugodnemu počutju (Battison, 1999). Med 

masažna olja, ki blagodejno odpravljajo napetost zaradi stresa, se uvrščajo olja sivke, melise 

in pelargonije (Treven, 2005). 

 

 KOGNITIVNI NAČINI 

Kognitivne metode pomagajo lajšati in premagovati stres tako, da negativne miselne vzorce, 

ki jih imamo, odpravimo in jih nadomestimo z pozitivnimi. Delujejo po načelu »ne moremo 

vedno spremeniti sveta okoli nas, toda lahko spremenimo naš odziv nanj« (Treven, 2005). 

 

 UČINKOVITO UPRAVLJANJE ČASA 

Veliko ljudi ni zmožnih opraviti vseh obveznosti, ki si jih zadajo za posamezen dan ali teden. 

Razlog tiči v nepravilno razporejenem času, ki ga namenijo za posamezno aktivnost. S. 

Treven (2005) poudarja, da dobro organiziran človek v primerjavi s slabše organiziranim 

lahko opravi dvakrat več nalog. Za učinkovito soočanje z obveznostmi se je koristno držati 

načel upravljanja časa. Macan (1994, prav tam, str. 72) navaja naslednje tri: potrebno je 

nameniti pozornost nalogam, ki so nujne ter pomembne, načrtovanje aktivnosti mora biti v 

skladu s prednostnim vrstnim redom, pomembno pa je tudi upoštevanje posameznikovega 

dnevnega cikla in v skladu s tem opraviti najpomembnejše naloge, ko je človek poln energije 

in najbolj učinkovit. Tudi Looker in Gregson (1993) menita, da je potrebno razporediti naloge 

ter načrte glede na pomembnost in rok izvršitve. V nasprotnem primeru preveč časa 

namenimo nepomembnim nalogam, ki bi lahko počakale, tistih pomembnih pa se potem 

lotimo utrujeni in brez energije. Pri določanju prednostnih nalog je izrednega pomena tudi, da 

stvarno ocenimo svoje sposobnosti za dosego ciljev (prav tam, str. 122). 
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Da se izognemo stresu je potrebno prevzeti nadzor nad lastnimi aktivnostmi. To storimo tako, 

da določimo prioritete in se jih držimo, ne dovolimo drugim, da nas ovirajo in prenašajmo 

odgovornost na druge (Ferner, 1995, povzeto po: Treven, 2005, str. 72).  

 

2. STRES V ŠOLI 
 

2.1 ŠOLA KOT DEJAVNIK STRESA 

 

Danes obstaja veliko ustanov, ki se ukvarjajo z mladimi, vendar je osnovna šola tista 

institucija, katero obiskujemo vsi prebivalci določene starosti (Brus, 2009). Obvezna je za vse 

in izstopiti iz nje ni mogoče brez pravih posledic (Strojin, Mikuš Kos, 1991).  Kot pravi Bečaj 

(1999), se šola poleg družine uvršča med najpomembnejše dejavnike v zvezi z duševnim 

zdravjem otrok in mladostnikov, saj s kakovostjo svojega dela določa velik del otrokovega oz. 

mladostnikovega življenja. Med drugim vpliva na splošno doživljanje samega sebe, na 

oblikovanje in razvoj interesov, na oblikovanje in vzdrževanje socialnih stikov, na 

pridobivanje spretnosti za obvladovanje različnih problemskih in socialnih situacij in z vsem 

tem tudi sodeluje pri oblikovanju otrokove samopodobe. 

 

Dekleva (1990, povzeto po: Brus 2009, str. 53) poudarja, da šola pravzaprav deluje v različnih 

vidikih, kot so: socializacijskem, nadzorstvenem, tretmanskem, diagnostičnem, prevzgojnem 

itd. V tej luči se tako šola kaže kot prostor, kjer se problemi kažejo in kjer nastanejo, kjer se 

dogajajo in razrešujejo stiske. Tudi A. Mikuš Kos (1991, 1993) meni, da šola predstavlja 

učencem socialni prostor, katerega pomen in učinki so takoj za družino. Zato tudi šola, enako 

kot družina ali katero drugo socialno okolje, povzroča stiske in ogrožajoče okoliščine za 

otroke, ki pomembno vplivajo na njihovo duševno zdravje ter hkrati predstavljajo neugodno 

pot za nadaljnji razvoj. Podobnega menja je tudi V. Majerle (1998), ki izpostavlja, da je 

šolsko okolje priznano in proučevano kot tisto, ki povzroča stres. Učinek slednjega je odvisen 

od preteklih izkušenj, osebnostnih lastnosti in psihosocialnih vplivov, ki stres lahko povečajo, 

lahko pa pripomorejo k obvladovanju šolskega stresa (Mikuš Kos, 1993). Stresi, ki jih otrok 

doživlja med šolanjem in način odzivanja nanje, pomembno vplivajo na razvoj osebnosti 

otroka, na razvoj njegovih bodočih bolezni in na vključevanje v družbo (Šalehar Stupica, 

1996). 
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Šola je socialni sistem, ki vključuje vse enako stare otroke in je zato omejena pri prilagajanju 

zahtev in načinov dela potrebam vseh posameznikov. Obvezna osnovna šola ima za posledico 

težji izstop tistih otrok, za katere so obveznosti, zahteve in pravila šole preveliki in neustrezni, 

kar privede do tega, da je v šoli veliko število otrok izpostavljeno hudim pritiskom in 

naporom. Vendar vzroki za šolski stres niso posledica samo interakcije med šolskim 

sistemom in lastnostmi otrok, ki niso po meri sistema, temveč so veliko bolj obsežni (Mikuš 

Kos, 1993). 

 

Vloge, ki jih ima šola pri nastanku, vzdrževanju in odpravljanju stresa šolskega otroka, so 

naslednje (prav tam, str. 15): 

- šola je lahko neposredni povzročitelj stresa, 

- šola je lahko posredni povzročitelj stresa - predvsem preko staršev, 

- šola je lahko povzročitelj stresa pri nevrotičnem otroku, 

- šolske težave kot dodatni vir stresa pri otroku, ki ima težave izven šole (družina, bolezen. 

itd.), 

- šola je lahko negativni mediator doživljanja šolskih ter izven šolskih stresnih dogajanj, 

- šola je lahko varovalni dejavnik šolskih in izven šolskih stresnih dogajanj. 

 

Iz prej navedenega sledi, da je šola lahko velik stresni dejavnik za učenca. Nekateri učenci se 

bojijo ustanove kot take, druge je strah oecenjevanja znanja, nekateri se soočajo s težavami v 

odnosih z vrstniki in učitelji. Šola lahko predstavlja stres otroku tudi zaradi previsokih 

pričakovanj staršev glede njihovih ocen. Takšni otroci so nenehno v strahu in negotovosti, ali 

bodo zadostili pričakovanjem staršev. Poleg tega lahko šola za otroka, ki je doma izpostavljen 

stresnemu dogajanju, predstavlja še dodaten stresni dejavnik. Otrok praviloma preživi v šoli 

vsaj polovico svojega dneva in če je tam pogosto izpostavljen stresu, se to negativno odrazi v 

njegovem duševnem zdravju. 

 

2.2 ZNAKI STRESA PRI OTROCIH 

 

Otroke na stresne situacije opozorijo čustva. Učenci, ki so neprestano pod stresom in nimajo 

pravih načinov za spoprijemanje z negativnimi čustvi, so v šoli neuspešni, njihovi medsebojni 

odnosi trpijo, ogroženo je njihovo zdravje in splošna kakovost njihovega življenja (Akin, 

Cowan, Palomares in Schilling, 2000). 
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Da so otroci pod stresom, najpogosteje nakazujejo  naslednji znaki (Miller, 2000):  

- Regresija: otroci, ki so pod stresom velikokrat nazadujejo k manj zrelim oblikam vedenja, 

kot bi se vračali v obdobje, ko je bilo življenje varnejše. 

- Spremembe v vedenju ali razpoloženju: otrok lahko postane neobičajno agresiven, trmast, 

obenem pa lahko postane tudi pretirano poslušen, vdan in jokav.  

- Depresija: depresiven otrok lahko izgubi zanimanje za vse, kar se dogaja okoli njega, kaže 

lahko pretirano zadržanost pri določenih dejavnostih in pogovoru.  

 

- Nizko samospoštovanje: če običajno samozavesten otrok pokaže nenadno pomanjkanje 

samozavesti ali samozaupanja, potem je nujno poiskati razlog za to. Takšni otroci lahko hitro 

obupajo ali začno zlahka jokati, ob ovirah čutijo hude frustracije, pogosto kažejo izbruhe jeze 

in se vedejo agresivno.  

 

- Nerazumljivi in ekstremni strahovi: pri večini otrok se v razvoju pojavijo strahovi pred 

določenim stvarmi,  nekateri pa so izraziti in nerazumljivi in so posledica resničnih dogodkov.  

- Težave s koncentracijo: če je otrok preveč zaskrbljen zaradi dogajanja doma, ima težave s 

sedenjem pri miru, težje opravi tudi nalogo. 

- Fizični znaki stresa: glavobol, bolečine v trebuhu, pretirana utrujenost in nemir v času, 

namenjenem za počivanje. 

Tudi Sears in Milburn (1990, povzeto po: Sharp in Cowie, 1998, str. 26) navajata podobne 

znake stresa pri šoloobveznih otrocih: 

- vračanje k infantilnemu obnašanju, kot npr. močenje postelje in grizenje nohtov, 

- introvertiranost, izogibanje  stikov z drugimi in depresivnost, 

- težave v stikih s prijatelji, 

- psihične bolečine, kot npr. glavoboli, bolečine v želodcu, 

- nepojasnjena razdražljivost, 

- slab apetit in nespečnost, 

- opazne spremembe v vedenju, 

- pomanjkanje motivacije in nezmožnost se skoncentrirati v šoli. 
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Prej opisani znaki se pri posameznih otrocih razlikujejo. Če se ti znaki pojavljajo redko in 

občasno, potem to ne predstavlja velike nevarnosti za otrokovo življenje in njegov razvoj. 

Problem nastane, če se pojavljajo pogosto in onemogočajo uspešno funkcioniranje otroka. 

Zato je pomembno, da znake stresa pri otroku pravočasno opazimo in preprečimo, da bi se 

pojavili v še hujši obliki. 

 

2.3 ŠOLSKA IN RAZREDNA KLIMA  

 

Šolska klima predstavlja širok spekter odnosov med vodstvom šole, učitelji, učenci in 

ostalimi, ki so zaposleni na šoli. Natančneje gre za odnos do šole na splošno, odnose med 

osebjem, oblikovanje ter izvajanje odločitev, skrb za spodbujanje strokovnega razvoja 

učiteljev, podporo učencem, svobodo pri odločanju, profesionalni interes, itd. (Zabukovec, 

1993). Šolska klima je pravzaprav tisti dejavnik, ki na šoli določa kulturo in način njenega 

delovanja oz. glavni dejavnik, ki določa razlike med šolami (Fisher in Fraser, 1992, povzeto 

po: Zabukovec, 1993, str. 293). 

 

B. Marentič Požarnik (2008) poudarja, da je teoretična osnova proučevanja šolske klime 

Lewinova teorija polja, »v skladu s katero človek živi in deluje v dinamičnem polju vzajemno 

povezanih odnosov, stanje posameznih delov polja vpliva na celoto in celota, ki je več kot 

vsota delov, na posameznika, tako da mu omogoča ali pa zavira zadovoljevanje potreb«. 

Posledično je od tega odvisno, ali bodo člani skupine doživljaji večji občutek zadovoljstva ali 

večji občutek napetosti. 

 

O tem podrobneje govori J. Kalin (2003), ko izpostavlja, da posameznik, ki je lahko učitelj ali 

učenec, s svojo neposredno vključenostjo in sobivanjem v instituciji, svojimi stališči in 

vrednotami, delovanjem ter ravnanjem sooblikuje klimo institucije oz. šole. Po drugi strani pa 

tudi klima šole vpliva na učitelja in učenca. Prav tako poudarja, da je potrebno v šoli 

omogočiti pogoje za nastanek spodbudnega ozračja oz. klime za individualni razvoj učencev 

in učiteljev ter razvoj šole v celoti. V tem primeru govorimo o šoli kot učeči se organizaciji, 

katere značilnosti so (Holly in Southworth, 1989, povzeto po: prav tam, str. 47): 

- interaktivnost, dogovarjanje, 

- reševanje problemov, ustvarjalnost, 

- sodelovanje,  
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- aktivnost, dovzetnost, 

- fleksibilnost, 

- sprejemanje tveganja, iniciativa, 

- evalvacija, refleksivnost, 

- podpornost, razvojnost. 

 

Pri razredni klimi pa gre za odnose med učenci samimi ter učenci in učitelji, kakor jih vidijo 

ter čutijo udeleženci (Marentič Požarnik, 2008). A. Mikuš Kos (1993) v zvezi s tem omenja, 

da je za počutje in delovanje otrok v razredu pomembno celotno psihosocialno polje razreda, 

ki je sestavljeno iz učiteljev in učencev. Vsebuje storilnostne zahteve, razporeditev moči, 

komunikacijo, pisana in nenapisana pravila, razporeditev odgovornosti, nagrajevanje in 

kaznovanje, pristnost in toplino medčloveških odnosov, spodbudo za različnost mišljenja, 

standarde vedenja, vrste reševanja konfliktov, sprejemanje odklonskosti oz. drugačnosti, 

kakovost odnosov med otroki in učitelji, kakovost odnosov med vrstniki samimi ter odprtost 

za zunajšolski prostor. 

 

Fraser in Fisher (1984, povzeto po: Adlešič, 1998) sta želela ugotoviti, kako je doživljanje 

razredne klime povezano z dosežki učencev. Zaključila sta, da je dimenzija zadovoljstva v 

pozitivni zvezi z kognitivnimi in afektivnimi dosežki, dimenzija težavnosti pa v negativni 

zvezi z afektivnimi dosežki. Tudi participacija je pozitivno povezana s kognitivnimi in 

afektivnimi dosežki, diferenciacija pa je v negativni zvezi s kognitivnimi dosežki. 

Angažiranost učencev, druženje posameznikov, storilnostna orientacija, red in jasnost pravil 

so pozitivno povezani z afektivnimi in kognitivnimi dosežki. Kognitivni dosežki so negativno 

povezani z napetostjo, pozitivno pa s povezanostjo. To pomeni, da bolj kot ima učenec nižje 

kognitivne dosežke, tem bolj se sooča s stresom in napetostjo in obratno. 

 

Učenci so v razredu enakovredni partnerji, če se jim nudi priložnost za izražanje misli, 

oblikovanje vprašanj in če lahko stvarem pripišejo pomen (Kalin, 2003). Avtorica k temu 

doda, da naj učitelj poskuša razumeti in odgovarjati, vzdrži pa naj se ocenjevanja in 

presojanja. Svojo pozornost naj nameni učencem in njihovemu učenju. 

 

Fraser in Deer (1983, povzeto po: Adlešič, str. 163) sta ugotovila, da si učenci osnovnih šol 

želijo večjo mero zadovoljstva in povezanosti ter manj napetosti, tekmovalnosti in težavnosti.  
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Za dobro počutje otrok v šoli sta potrebni tako ustrezna šolska kot tudi razredna klima, kajti v 

s nasprotnem primeru prihaja do stresa, tako pri učencih kot učiteljih. Socialni pedagog lahko 

izboljša razredno klimo z vajami oz. igrami za boljšo komuniciranje, seveda skupaj v 

sodelovanju z učiteljem. Učenci se preko teh vaj naučijo drugače obnašati, poveča se tudi 

občutek pripadnosti med njimi in učiteljem. Poleg tega je pomembno razumevanje za 

otrokove potrebe in sprotno reševanje konfliktov, ki se pojavijo med udeleženci v šoli. 

 

2.4 STRESNE SITUACIJE V ŠOLI 

 

Šola na otroke deluje precej stresno; največjo obremenitev predstavlja spraševanje oziroma 

preverjanje in ocenjevanje znanja (Žagar, 1995). V raziskavi Yamomota (1987, prav tam, str. 

58), ki je preučeval, kolikšno stresogeno vrednost imajo različne situacije in dogodki za 

osnovnošolske učence iz šestih držav (Avstralija, Egipt, Filipini, Japonska, Kanada in ZDA), 

se je izkazalo, da so vsi otroci, razen iz Avstralije, šolski neuspeh uvrstili na drugo, tretje ali 

četrto mesto, takoj za izgubo staršev in hujšimi telesnimi poškodbami. Kot manj stresne so 

opisali posmehovanje sošolcev, »izlet« k ravnatelju in spremembo šole. Poleg spraševanja so 

povzročitelji stresa pri učencih tudi neustrezni odnosi med učitelji in učenci ter med samimi 

učenci, pretirana tekmovalnost, časovni pritiski ter prostorske omejitve. 

 

A. Mikuš Kos (1993) našteje naslednje najpogostejše stresne dogodke oz. dogajanja v 

povezavi s šolo: 

- všolanje, 

- zamenjava šole, 

- strah pred ocenjevanjem in spraševanjem, 

- slabe ocene, 

- učne težave, 

- konfliktni odnosi z vrstniki in učitelji, 

- preganjanje otroka s strani vrstnikov in učiteljev, 

- tekmovalnost, 

- razne oblike diskriminacije, 

- neugodna psihosocialna klima v šoli. 
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Tudi M. A. Šalehar Stupica (1996) govori o vzrokih šolskega stresa, ki jih za natančnejši 

pregled razdeli v tri skupine: 

 

 Fizični vzroki oz. izvori stresa so hrup, vročina, suh zrak, prevlažen zrak, mraz in 

neprimerno zračenje. V nadaljevanju omenja tudi neprimerno osvetlitev učilnic, žejo, 

lakoto, neustrezno sestavo in razporeditev obrokov hrane ter neustrezno šolsko 

pohištvo. Med fizične vzroke šolskega stresa uvršča tudi prisiljeno držo telesa, 

neprilagojenost telesnega napora otrokovim telesnim sposobnostim in neprilagojenost 

prehrane, dela ter počitka otrokovemu bioritmu. 

 

 Med psihične vzroke avtorica uvrsti strah pred šolo, učiteljem, spraševanjem in slabo 

oceno. Stres učencem predstavljajo tudi neobvladljiva snov, prešolanje, učne težave in 

šolski neuspeh ter neustrezna razporeditev predmetnika. Poleg naštetega se lahko 

pojavljajo konflikti z vrstniki in učiteljem, preganjanje s strani vrstnikov in učitelja, 

diskriminacija ter neprilagojenost šolskega ritma otrokovemu bioritmu. 

 

 Splošni vzroki oz. izvori stresa so slaba organizacija pouka, slaba opremljenost šole in 

neprimerni šolski režim. Učenci se s stresom soočajo tudi zaradi pomanjkanja 

zadovoljstva in veselja, negativne samopodobe, nizkega samospoštovanja, 

negotovosti, zoprnih šolskih obredov ter zaradi poudarjanja negativnih lastnosti 

učenca s strani šole. 

 

V nadaljevanju bom predstavila nekatere najbolj pogoste stresne situacije v šoli. Učenci se 

sicer med seboj razlikujejo, vendar jim po večini stres v šoli predstavljajo naslednje situacije: 

 

  prvi dan v šoli 

Kljub temu, da se otroci veselijo prvega šolskega dne, slednji po drugi strani za večino 

bodočih učencev predstavlja stres, kajti gre za spremembo okolja, novo situacijo ter nove 

ljudi. Zato je še posebej pomembno, da se straši in učitelji potrudijo otroku narediti prvi šolski 

dan zanimiv in prijetno doživet. Otrok bo na ta način pridobil pozitiven prvi vtis o šoli 

(Jeriček, 2007). 
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  preverjanje znanja 

Za večino otrok ta situacija predstavlja stres. Pri nekaterih se stres začne pred preverjanjem, 

po koncu ocenjevanja pa se zaključi, vendar ne vedno. Pri nekaterih učencih traja stresna 

reakcija dlje časa - učenci doživljajo stres od trenutka, ko je napovedano preverjanje znanja pa 

vse dokler niso znani rezultati ocenjevanja (prav tam, str. 14).  

 

  ponavljajoče slabe ocene in posledično neuspehi 

Raziskave kažejo, da sta čustveni razvoj in šolski uspeh učencev med seboj močno povezana. 

Tisti učenci, ki se soočajo z negativnimi čustvi ter so podvrženi stresu in napetosti, ne 

posvetijo dovolj pozornosti učenju (Akin, Cowan, Palomares in Schilling, 2000). Slabe ocene, 

ki se ponavljajo ter posledično šolski neuspeh predstavljajo velik stres za učenca, ki vpliva 

tudi na njegovo samopodobo. Učenec, ki dobi dobro oceno v šoli, s tem oblikuje tudi 

pozitivno izkušnjo, v primeru slabe pa negativno izkušnjo (Žagar, 1991). Stres postane še 

večji, če starši ne razumejo otrokovega položaja in so do njega kritični - v tem primeru pride 

do začaranega kroga, saj vsaka slaba ocena pripomore še k dodatnemu poslabšanju 

samozaupanja in razpoloženja učenca, motivacija za učenje pa se na ta način zmanjšuje. Zato 

je pomembno, da starši in učitelji sprejmejo tako otrokove sposobnosti kot šibkosti, učenec pa 

mora imeti možnost, da na določenih področjih doživi uspeh (Jeriček, 2007). Med vzroke 

šolskega neuspeha se uvrščajo (Mikuš Kos, 1991): 

- nižje umske sposobnosti, 

- specifične učne težave, 

- slabša biološka oprema, 

- družinske razmere, 

- otrokove čustvene in nevrotske motnje, 

- krizne situacije, 

- socialno-kulturni dejavniki, 

- obstajajo otroci, ki jim je šola preprosto nezanimiva. 

 

  konflikti z učitelji 

Včasih učenec reče, da ga ima učitelj »na piki« - to pomeni, da učenec doživlja učitelja, kot 

tistega, ki namesto znanja išče njegovo neznanje, ga ne razume in ne mara. Vse to vpliva na 

to, da je učenec nezainteresiran pri predmetu, ki ga poučuje ta(k) učitelj, saj je prepričan, da 
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ne bo nikoli sposoben dobiti ocene, ki si jo zasluži. Če traja takšen odnos dlje časa, lahko pri 

otroku izzove travmo in otrok posledično začne odklanjati šolo (Jeriček, 2007). 

 

Tudi A. Mikuš Kos (1993) med stresnimi šolskimi situacijami omenja sovražnost s strani 

učitelja do otroka, kjer gre npr. za negativen odnos oz. čustva, ki so osebno usmerjeni zoper 

učenca s strani enega ali pa več učiteljev. Negativna čustva se lahko nanašajo na samo enega 

učenca ali na več. Sovražnost se kaže kot: 

- nepravično ravnanje z učencem v odnosu do drugih sošolcev, npr. izključevanje iz 

aktivnosti, ki so otroku zanimive, ne odzivanje na potrebe otroka, nalaganje preveč dela 

otroku in ignoriranje, ko se učenec znajde v težavah; 

- težnja obsoditi učenca, da je kriv za nekaj, v primeru da je učitelj slabe volje ali nervozen; 

- pripisovanje negativnih lastnosti otroku s strani učitelja; 

- težnja po iskanju krivcev za težave na šoli pri učencih; 

- graje učenca, ki se nanašajo na njegovo osebnost in predvidevanja, da se je neustrezno vedel 

v preteklosti ter da se bo tako tudi v prihodnosti. 

 

Gum in Kounin (1959, povzeto po: Žagar, 1991, str. 134) sta ugotovila, da so več agresivnega 

vedenja, konfliktov in negotovosti kazali učenci tistih učiteljev, ki so učence pogosteje 

kaznovali, kar potrdi dejstvo, da je pozitiven odnos učitelja do učenca zelo pomemben. 

 

A. Mikuš Kos (1991) med nekatere najpogostejše načine duševnega trpinčenja otrok s strani 

učiteljev vključuje kazenske domače naloge, javno besedno ponižanje, uporabo žaljivih 

nazivov, metanje različnih stvari v otroke, telesne kazni (ščipanje, tresenje, vlečenje za lase, 

…), kričanje na otroka med jokanjem, postavljanje nerealnih učnih ciljev glede na starost in 

razred ter dovoljevanje, da otroci izvajajo nemir drug nad drugim. 

 

  nastopanje in govorne vaje  

To lahko za nekatere učence predstavlja stres, saj se morajo pri izvajanju nastopov pokazati 

občinstvu oz. ostalim učencem. Pod vplivom stresa se lahko zgodi, da pozabijo besedilo, 

katerega so doma ponovili neštetokrat in ga znali povedati brez težav. Pri nekaterih gre lahko 

za pojav socialne fobije, v ozadju katere se skriva strah, da bo učenec v družbi vrstnikov 

izpadel neumen, neprimeren, itd. Pri spraševanju tak učenec lahko dobi slabšo oceno kot pri 

pisnem preverjanju (Jeriček, 2007). 
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  telesno in duševno nasilje s strani vrstnikov 

V poznem otroštvu ter v obdobju odraščanja odnosi z vrstniki postajajo čedalje bolj 

pomembni. Vrstniška skupina je vir naklonjenosti, sočutja, moralne usmeritve ter 

razumevanja (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Otroku oz. mladostniku 

pomeni referenčno točko in slednji se podreja njenim pravilom, normam in stališčem. 

Občutek, da pripada neki skupini, mu daje občutek zadovoljstva in pomembno vpliva na 

njegovo pozitivno samopodobo in posledično tudi zdravje (Jeriček, 2007). Dandanes se otroci 

zaradi sprememb v družbi zavedajo, da so vrstniki tisti, ki jim lahko ponudijo največ podpore, 

vendar pa lahko tudi na tem področju lahko prihaja do stresnih razmer (Witkin, 1999). 

 

Nekateri otroci so odtujeni od razredne skupnosti. Z vrstniki težko poiščejo stik, ker so 

njihovi načini življenja drugačni, ne najdejo stika zaradi razlik v interesih ali pa so občutljivi 

in izbirčni glede prijateljev. Po navadi ostanejo zunaj skupine, saj v razredu ne zmorejo 

poiskati prijateljev (Mikuš Kos, Lovšin, 1979). O tem, da jih vrstniki odklanjajo, neradi 

govorijo, vendar obstajajo izjeme. Nekateri otroci premorejo dovolj zaupanja in odprtosti, da 

se o problemu pogovorijo s svojimi starši (Mikuš Kos, 1991). V primeru, da se otrok ne 

zmore vključiti v določeno skupino ali pa ga slednja zavrača in se iz njega norčuje, potem to 

za otroka ne predstavlja ugodne razvojne poti (Jeriček, 2007). Otrok lahko začuti, da ga 

vrstniki v šoli odklanjajo in da ni priljubljen. To se lahko zgodi tudi, če je otrok ustrahovan s 

strani sošolcev ali pa so ti do njega nasilni. Vse to lahko vodi v odpor do šole in želje, da bi 

ostal doma (Mikuš Kos, Lovšin 1979).  

 

Znaki, ki kažejo na to, da se otrok v družbi vrstnikov ne počuti najbolje so med drugim 

umikanje od vrstnikov, odpor do šole, zadržanost ob srečanju z vrstniki, izogibanje šolskemu 

igrišču in znaki prizadetosti, tesnobe ali žalosti (Mikuš Kos, 1991). Ista avtorica (1993) 

izpostavlja, da se med konfliktne odnose z vrstniki štejejo vsi spori med otrokom in vrstniki v 

šoli, ne glede na kompenzatorne dobre odnose z drugimi. Gre za resnejše negativne 

interakcije, pri čemer se kratki ponavljajoči prepiri ne štejejo za konflikten odnos. Odnos 

drugih vrstnikov do otroka mora biti splošno ter trajno negativen. Tako vedenje se pojavlja, če 

vrstniki otroka vedno znova mučijo, zaničujejo in žalijo, mu grozijo ali pa je deležen 

preganjanja z njihove strani. Vrstniki lahko otroka tudi izsiljujejo in ga prisiljujejo v 

dejavnosti, ki niso v skladu z njegovo voljo, pojavlja pa se tudi zavračanje, ignoriranje in 
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izoliranje otroka. Poleg naštetega  je lahko učenec deležen tudi poniževanja s strani drugih 

učencev. 

 

  pogosto spreminjanje pravil, učnih načrtov in pogojev 

 

V primeru, da šola ali pa učitelj nenehno spreminja merila za pozitivno oceno, pravila ali učne 

načrte, s tem na eni strani pokaže, da je fleksibilen, vendar po drugi strani zato ustvarja 

negotovost in tako še poveča stres pri otrocih in tudi učiteljih. Poleg tega lahko otroku stres 

predstavljajo tudi druge situacije, npr. za nekatere je stresno skupno prehranjevanje, nekaterih 

je strah telovadbe, še posebej močnejših deklic in dečkov (Jeriček, 2007). 

 

2.5 STRAH PRED ŠOLO IN V ŠOLI 

 

Šola je socialni sistem, ki vključuje skorajda vse enako stare otroke in kljub zagotavljanju 

individualizacije in diferenciacije ne uspe prilagoditi svojih zahtev potrebam vseh učencev. 

Obvezna osnovna šola tako ustvarja strah velikim številom učencev, saj iz nje ne morejo 

izstopiti tisti učenci, za katere so njene zahteve in pravila postavljena previsoko (Brus, 2009). 

 

Doživljanje čustva strahu je povezano z nevarnostjo. Ljudje se soočajo s strahom, kadar ne 

verjamejo v svoje sposobnosti za spoprijemanje z nastalo situacijo, saj naj bi ta presegala 

njihove zmogljivosti (Milivojević, 1999, povzeto po: Smrtnik Vitulić, 2007, str. 31). A. 

Uranjek (1992) poudarja, da je strah neugodno čustveno doživetje, zaradi katerega se otrok 

želi izogniti okoliščinam, ki ga povzročajo. To je lahko določen predmet, ura, ko je najavljeno 

spraševanje ali pa učitelj, ki z svojim nastopom pri otroku vzbuja bojazen, strah in 

negotovost. 

 

N. Končnik Goršič (2004) k temu dodaja, da je prava mera strahu za življenje nujno potrebna, 

kajti strah deluje kot telesni stražar, ker nas pripravi na beg iz nevarnih situacij. Problem se 

pojavi, ko ga je preveč. 

 

Zaradi strahu lahko otrok med ocenjevanjem otrpne, to pa vodi do tega, da se izkaže slabše, 

kot bi se, če se s strahom ne bi spopadal. V primeru, da se šolski strah pojavlja nenehno oz. 

zelo pogosto, gre za kronični stres, ki učenca čustveno prizadene. Otrok lahko postane napet, 

obupan, nesrečen ali negotov. Vse to nima zanemarljivih vplivov na otrokovo zdravje, saj 
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vpliva na delovanje nekaterih organov, zmanjša odpornost, lahko pa  povzroči tudi 

psihofiziološke motnje. Pojavi se lahko tudi šolska fobija -  otrok zaradi strahu pred šolo zboli 

in prične zaradi slednjega v šoli izostajati (Mikuš Kos, 1991). 

 

Raziskave kažejo, da so otroci, ki so po naravi plašni, manj uspešni v primerjavi z vrstniki, ki 

imajo enake sposobnosti (Uranjek, 1992). Razlike obstajajo tudi med spoloma - strah je pri 

dečkih na zunaj manj opazen kot pri deklicah, kajti izražanje strahu ni v skladu z moško vlogo 

(Uranjek, 1987, povzeto po: Brus, 2009, str. 50). 

 

Strah pred šolo pri otroku lahko izhaja iz različnih dejavnikov, ki jih bom predstavila v 

nadaljevanju. 

 

2.5.1 OTROK KOT IZVOR STRAHU PRED ŠOLO 

 

A. Mikuš Kos (1990a) meni, da obstajajo mnogi dejavniki v otroku, ki mu lahko povzročijo 

strah pred šolo. Omenja naslednje: 

 

Temperament  

Otrokom, ki so po naravi zelo občutljivi, plašni in socialno nespretni, lahko predstavljajo 

grožnjo že okoliščine, ki so otrokom z drugačnim temperamentom popolnoma obvladljive. 

 

Učne težave  

Obstaja veliko otrok, katerih sposobnosti za dobro delovanje v šoli so slabše razvite. Ker 

imajo večje možnosti za šolski neuspeh, jih ogroža strah pred spraševanjem in preverjanjem. 

Slednji se lahko razširi tudi na strah, kako se bodo na slabe ocene odzvali sošolci in starši. Za 

otroke s specifičnimi učnimi težavami je značilno, da so polni negotovosti in ravno to jih ob 

spraševanju navdaja s strahom. Njihova negotovost se kaže tako, da včasih opravljajo šolsko 

delo zadovoljivo, spet drugič pa so zaradi stresa dezorganizirani. Ne morejo se zanesti nase, 

saj so negotovi glede tega, kako uspešni bodo pri preverjanju znanja. 

 

Razvojni dejavniki  

Obstaja veliko otrok, ki se s strahom soočajo že ob vstopu v šolo oz. imajo strahove v nižjih 

razredih osnovne šole. Vendar to ni nenavadno, saj gre za pogost pojav. Gre namreč za strah 

pred ločitvijo od matere. Večina otrok se tega strahu do vstopa v šolo že znebi, tisti ki so imeli 
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neugodne izkušnje v preteklosti glede ločitve od staršev pa ga z vstopom v šolo običajno še 

ohranijo. Vendar pri tem ne gre za strah zaradi šole same po sebi - otrok se sooča s strahom, 

da ne bo izgubil varnosti, ljubezni ter zaščite, ki mu jih daje mama. Tudi socialna nezrelost je 

razvojni dejavnik. Zaradi slednje je otrok manj samostojen, pogosto ni zmožen storiti tega, 

kar zmorejo drugi. Vse to vodi do tega, da je otroka strah hoditi v šolo, v kateri se kaže 

njegova drugačnost v primerjavi z drugimi. 

 

Čustvene motnje  

Otroci s čustvenimi motnjami, predvsem tisti, ki doživljajo tesnobo ali žalost, imajo zelo 

pogosto nenavaden strah pred šolo. Izvor strahu je že majhna ogroženost. 

 

Izredno velike zahteve do samega sebe 

Nekateri otroci imajo zelo velika pričakovanja in zahteve glede tega, kakšen uspeh želijo 

doseči. Tako se med preverjanjem znanja bojijo, da se ne bodo najbolje odrezali oz. dobili 

najboljše ocene. 

 

Izkušnje iz preteklosti, ki zbujajo strah  

Otrok lahko strah, ki ga čuti v odnosu s starši, prenese na strogega učitelja, kateri pa pri 

otrokovih vrstnikih ne vzbuja pretiranega strahu. Obstajajo primeri, ko ima otrok neko 

negativno izkušnjo iz preteklega šolanja - mogoče je imel učitelja, ki ga je zastraševal. Takšen 

otrok lahko prenese svoj strah tudi na drugega učitelja, lahko pa ga tudi razširi na šolo kot 

celoto. 

 

Telesna obolenja  

Strah pred šolo je večji pri tistih otrocih, ki so dolgotrajno bolni in gibalno ovirani. V 

primerjavi z zdravimi otroki so ti pogosteje odsotni v šoli, kar lahko pripelje tudi do slabih 

odnosov med učiteljem in otrokom ali med samimi otroki. Taki otroci nimajo dovolj zaupanja 

v svoje sposobnosti, saj nikoli ne vedo, kdaj bodo zaradi bolezni bili manj učinkoviti. Še 

toliko težje je pri boleznih z napadi, ki jih otrok ne more predvideti, npr. astmatični napadi in 

drugi. Otrok se boji, da v šoli v tem primeru ne bo dobil pravočasne in ustrezne pomoči, zato 

si želi ostati doma. 
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Telesna drugačnost 

Otroci se zavedajo, da obstajajo razlike med njimi tudi na telesnem področju. Dekleta, ki se 

hitro telesno razvijajo in debeli otroci pogosto občutijo strah pred urami športa. 

 

Gibalna nespretnost  

Otroci, ki so nerodni, se pogosteje izogibajo uram športa kot ostali otroci in lahko tiste dni 

manjkajo v šoli. 

 

Težave v odnosih z vrstniki 

Otrok je lahko v šoli deležen nesprejemanja, izogibanja ali preganjanja s strani sošolcev, kar 

lahko pripelje do tega, da se veliko otrok sooča s strahom in odporom do šole.  

  

2.5.2 DRUŽINA KOT IZVOR STRAHU PRED ŠOLO 

 

Starši otroka kaznujejo in ustrahujejo  

Če je otroka strah pred starši, lahko le-tega prenese na neko drugo osebo, ki mu poleg staršev  

predstavlja avtoriteto - to je lahko tudi učitelj. Nekateri otroci so zaradi slabših ocen deležni 

kaznovanja s strani staršev – deležni so npr. očitkov, prepovedi druženja z vrstniki, uporabe 

računalnikov in gledanja televizije, včasih celo telesnega kaznovanja. Pri takih otrocih strah, 

da bodo dobili slabo oceno, izvira iz strahu pred kaznijo, ki jo bodo v  primeru neustrezne 

šolske ocene deležni v domačem okolju (Mikuš Kos, 1990a). 

 

Odnos družine do otroka 

Obstajajo tudi starši, ki otroka pretirano vežejo nase in mu tako onemogočajo, da postane 

samostojen. Bojijo se, da se bo otroku zgodilo kaj neprijetnega, ta strah pa prenesejo tudi na 

otroka (prav tam, str. 5). Podobnega mnenja je tudi A. Uranjek (1992), ki meni, da takšni 

starši prevzamejo skrbi otroka nase in njegove težave rešujejo sami, to pa privede do tega, da 

je otrok v šoli nepripravljen in neizkušen ter posledično prestrašen. Tudi nedosledni starši 

pripomorejo k temu, da otrok razvije nezaupanje do drugih in sebe, saj ne more predvideti, 

kdaj bodo do njega strogi in kdaj popustljivi. 
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Stresni dogodki v družini  

V primeru, da med staršema pride do razveze, ko otrok obiskuje nižje razrede osnovne šole, 

se lahko pri otroku pojavu strah, da bo izgubil še starša, s katerim po razvezi živi. Strah ga je 

odhoda v šolo, da ne bi potem ugotovil, da je odšel tudi drugi roditelj. V prvih mesecih po 

odhodu očeta imajo npr. otroci veliko potrebo po prisotnosti matere. Otroka lahko prizadenejo 

tudi konflikti med staršema, ki jih spremljajo grožnje v smislu »odšel bom od doma« (Mikuš 

Kos, 1990a). 

 

Spremembe v družini, ob katerih se otrok čuti ogroženega  

Otroka je lahko strah, da bo z rojstvom sorojenca izgubil svoje mesto v družini (prav tam, str. 

5). 

 

2.5.3 ŠOLA KOT IZVOR STRAHU 

 

Psihosocialno ozračje šole  

Šolska klima je pri premagovanju strahu pred šolo izredno pomembna. Število otrok, ki v šoli 

doživljajo vsakodnevni strah, se od šole do šole zelo razlikuje. Prav tako je različno tudi 

število izostankov v šoli - slednje je večje v tistih šolah, kjer je malo razumevanja za otrokove 

potrebe in kjer se uporablja veliko kaznovanja ter ustrahovanja (Mikuš Kos, 1990a). 

 

Učiteljeva osebnost  

 Učitelj, ki je strog, lahko pri učencu vzbuja strah. Preganjanje učitelja nad otrokom je lahko 

očitno, vendar pa obstajajo tudi primeri, kjer je to težje dokazati. Preganjanje lahko vodi tudi 

do trpinčenja (prav tam, str. 6 ). A. Uranjek (1992) izpostavlja, da lahko učitelj s svojim 

ravnanjem poveča ali zmanjša tremo pri učencih. Pri tem je pomembno: 

- kako preverja znanje (v klopi je za učence običajno lažje kot pred tablo, kjer je učenec 

izpostavljen drugim učencem, strah zmanjšujejo tudi pozitivne spodbude in podvprašanja), 

-  na kakšen način zna učencem približat učno snov, zlasti zahtevnejšo, 

- kako vrednoti neuspeh pri učencu, 

- koliko je zahteven pri preverjanju znanja, 

- koliko primerja učenca z drugimi, 

- kako kaznuje ob neuspehu, 

- koliko topline in naklonjenosti vlaga v odnose z učenci. 



H. Čarman: Vloga in pristopi socialnega pedagoga pri odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli. Dipl. delo 

 

 

 

28 

 

Prevelike zahteve šole  

Te otroci sprejemajo s strahom zaradi slabih ocen, ki jih dobivajo ter tudi zaradi posrednih in 

neposrednih sporočil učiteljev o njihovih nesposobnostih. To lahko pripelje do občutka 

brezupnosti pri otroku in  slednji ne vidi možnosti, da bi se rešil iz stiske (Mikuš Kos, 1990a). 

 

Neugodni odnosi med otroki  

Starejši ali pa enako stari otroci se lahko do otroka vedejo neprimerno - npr. z 

zasmehovanjem, trpinčenjem ali preganjanjem. Slednje lahko počne tudi en sam učenec. 

Zaradi tega lahko otrok doživi tolikšen strah, da odklanja obisk šole. 

 

Strah pred ravnanjem šolskega osebja ter strah pred neprijetnim šolskim okoljem  

Pojavi se lahko strah pred učiteljem, ki ne dopušča, da otroci puščajo hrano na krožnikih, saj 

pri njemu velja pravilo, da je treba pojesti vse ali pa strah pred učiteljico, ki se poslužuje 

načina, da je tekom šolske ure učencu nedovoljen izhod na stranišče. Vendar pa ne obstaja 

samo strah pred učitelji, učenec lahko začuti strah tudi pred hišnikom, kuharico in drugimi 

zaposlenimi na šoli. 

 

Pojavi, ki ogrožajo otroka na poti v šolo  

Tudi izven šole obstajajo dejavniki, ki otroku onemogočajo, da bi brez strahu odšel v šolo. 

Tako se lahko otrok boji iti v šolo npr. zaradi psa, ki ga srečuje na poti in ga je nekoč napadel 

ali pa ga na poti v šolo preganjajo drugi otroci (prav tam, str. 6-7). 

 

A. Uranjek (1992) poudari, da je več strahu v tistih šolah, kjer: 

- podajanje snovi ni prilagojeno sposobnosti učenca, 

- je učenec pod časovnim pritiskom (ima omejen čas za pisanje nalog ali pri preverjanju 

učne snovi, »hitrostne naloge«, pri katerih je poudarek na hitrosti pravilnega 

odgovora), obstaja priganjanje pri zapisovanju in hitrost pri posredovanju nove učne 

snovi, 

- obstajajo prostorske omejitve, ki povzročajo negotovost ter nelagodnost (npr. omejitve 

gibanja med poukom in med odmorom), 

- učitelj oz. šola zahtevata od učenca pomnjenje vseh podatkov o učni snovi, tudi tistih 

manj pomembnih za uspešno razumevanje snovi, 
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- obstajajo neosebni odnosi med učitelji in učenci (v primeru učiteljeve naravnanosti ali 

zaradi neustrezne klime na šoli), 

- je tekmovalnost med učenci močno poudarjena, 

- obstajajo pritiski na učence glede storilnosti (npr. tekmovanje med razredi glede 

uspešnosti), 

- so odnosi zaradi prevelikega števila učencev v razredu manj osebni. 

 

Strah pred šolo je torej odvisen predvsem od otroka samega in njegovih značilnosti, otrokove 

družine in od šole ter odnosov, ki v njej potekajo.  

 

2.6 ANKSIOZNOST UČENCEV 

 

Anksioznost pomeni izkušnjo ogroženosti, neugodja in nemira, ki je neopredeljen. Otrok se 

ga težko znebi in težje najde rešitev, saj pravzaprav ne ve, kaj je tisto, kar pri njemu vzbuja 

skrb (Zupančič, 1996, povzeto po: Fekonja in Kavčič, 2004, str. 429). Razvije se iz strahu in 

zaskrbljenosti. Anksioznost izhaja iz pričakovane situacije in predstavlja posplošeno čustveno 

stanje, ki izhaja iz subjektivnega problema. V celoti gledano predstavlja tesnobo, 

zaskrbljenost, napetost in strah (Hribar, 2002). 

 

Značilno zanjo je doživljanje čustvenega neugodja, spoznavnih blokad, pospešeno delovanje 

telesa (npr. zvišan srčni utrip, prebavne motnje, težave s spancem, …), nemir in izogibanje 

neugodnim situacijam. Nastane pri 4. mesecu starosti in je v celotnem otroštvu blaga, 

pogostejša, intenzivnejša pa postane v mladostniški dobi (Fekonja, Kavčič, 2004). Lahko gre 

za trajno osebnostno potezo ali pa začasno stanje, ki se pojavi samo v nekaterih situacijah 

(Marentič Požarnik, 2008).  

 

Anksioznost je lahko vzrok in obenem posledica šolskega neuspeha, saj postanejo učenci 

neuspešni zato, ker so anksiozni ali pa njihova povečana šolska neuspešnost privede do 

anksioznosti (Woolfolk, 2002). 

 

Kretschmann (1977, povzeto po: Kobal Grum, 2000, str. 165) ugotavlja, da je manj tesnobe 

pri tistih učencih, ki jih poučujejo razumevajoči učitelji in več pri tistih, ki imajo stroge 

učitelje. 
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Znaki anksioznosti se pri učencu lahko kažejo različno (Hribar, 2002): 

- telesno (napetost v telesu, hitro bitje srca, vznemirjenost, hitro ter plitvo dihanje, 

bolečine v želodcu, slabost, …), 

- čustveno (strah, tesnoba in neugodje), 

- kognitivno (negativne misli, zaznava nevarnosti, izguba kontrole), 

- vedenjsko (grizenje nohtov, izogibanje, seganje po hrani). 

 

Anksioznost pri učencih lahko spodbujajo zunanji dejavniki oz. okolje ter notranje značilnosti 

učenca (biološke značilnosti in odzivnost, pomanjkanje veščin, fizično zdravje, …). Pri 

mladostnikih je pojav anksioznosti pogosto povezan z dejavniki v mladostniku samem (npr. 

prevelika samokritičnost). Od zunanjih dejavnikov pa na anksioznost vplivajo razvojne 

značilnosti, družina in ravnanje staršev, šola ter vrstniki (prav tam, str. 81). 

 

Anksiozni učenci so nesproščeni, napeti (pozabljajo snov, napeti in tesnobni pred kontrolnimi 

nalogami), izogibajo se šolskemu delu, ker jih je strah, da se ne učijo dobro, skrbijo pretirano 

o sposobnostih in  napakah v preteklosti, potrebujejo stalno podporo ter odobravanje odraslih 

(učiteljev, staršev), pogosto se pritožujejo nad glavoboli in bolečinami v trebuhu, včasih 

imajo strah pred šolo, so sramežljivi in plašni (ne dvigajo rok v razredu, težko govorijo pred 

njim), so perfekcionisti, zgubijo se v nepomembnih podrobnostih in so odvisni od pravil (prav 

tam). 

 

V primeru, da imajo učenci z visoko anksioznostjo hkrati tudi visoke aspiracije in 

nadpovprečne sposobnosti ter učinkovite učne strategije, potem so lahko tudi učno dokaj 

uspešni, sicer pa se izkažejo pri rutinskih nalogah in v situacijah, kjer ni časovnih in drugih 

pritiskov (Marentič Požarnik, 2008). 

 

2.6.1  IZPITNA IN SOCIALNA ANKSIOZNOST 

 

B. Marentič Požarnik (2008) loči storilnostno oz. testno anksioznost in socialno anksioznost. 

Testna anksioznost je v ospredju pri preverjanju znanja in dosežkov. Človek jo občuti kot 

ogrožajočo - ima negativen vpliv na njegovo učinkovitost, saj onemogoči, da posameznik 

usmeri pozornost v nalogo in priklic ter predelavo informacij. 
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Šola in učitelj sta glavna zunanja povzročitelja izpitne bojazni. Nanjo močno vplivajo 

pripombe učitelja, npr. »saj nič ne znate, ne odgovarjajte tako neumno« (Pečjak, 1993). Tudi 

D. Kobal Grum in Musek (1995) v svoji raziskavi ugotavljata, da se samospoštovanje 

negativno povezuje s izpitno anksioznostjo, zato je pomembno zavedanje učitelja, da bo z 

ustrahovanjem učencev s predmetom, ki ga uči, v mladostnikih povzročil le odpor do 

predmeta in šole. Pečjak (1993) v tem kontekstu izpostavi, da ima popolnoma drugačen in 

pozitiven učinek pripomba premislite dobro, pa boste odgovorili.  

 

Znaki, ki kažejo na testno anksioznost so npr.: zmedenost, živčnost, otrplost, psihična 

napetost in telesne težave, s katerimi se spopada učenec med reševanjem oz. odgovarjanjem 

na vprašanja učitelja. Včasih lahko učenca že same misli na slabo oceno in izpitno situacijo 

tako prestrašijo in mu povzročijo tesnobo, da ga to ovira tudi med dejanskim opravljanjem 

izpita. Posledično se zaradi tega  nanj tudi težje pripravi (Kobal Grum, 2000). 

 

Če je učenec preveč obremenjen  s strahom, da bo pri kontrolni nalogi neuspešen, potem je 

tudi pri odgovarjanju na izpitna vprašanja njegova pozornost zmanjšana (Goleman, 1997). Isti 

avtor (prav tam, str. 107) meni, da so »naše skrbi dovolj zgovorna prerokba, da nas uspešno 

vodijo naravnost v nesrečo, ki jo napovedujejo«. Ljudje, ki znajo kontrolirati svoja čustva, 

lahko zaskrbljenost zaradi bodočega izpita ali nastopanja pred množico obrnejo sebi v prid 

kot spodbudo za dobro pripravljenost na izpit in  v prvi vrsti za trdo delo. 

 

Socialna anksioznost je občutek ogroženosti v resničnih ali zamišljenih socialnih situacijah, 

ki so vezane na tako ali drugačno vrednotenje. Gre za to, da otrok želi ustvariti dober vtis, 

vendar dvomi, da bo pri tem uspešen. To vrsto anksioznosti sproži v šoli ustno preverjanje (še 

posebej pred tablo, ko je učenec izpostavljen drugim sošolcem) in pri nastopanju pred 

razredom oz. širšo publiko (predstavljanje referatov, recitiranje na proslavah). Podobno kot 

pri testni anksioznosti, se tudi tu učenec osredotoči na vsiljive misli, namesto na nalogo in 

tako se pojavi negativni notranji odgovor. Izrazito socialno anksiozni učenci imajo zato raje 

pisno preverjanje. Na njih še posebej moteče vplivajo posmehljive opazke učitelja (Puklek 

1997,1998, povzeto po: Marentič Požarnik, 2008, str. 211). 
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2.6.2 ŠOLSKA FOBIJA 
 

Izraz šolska fobija (prvič uporabljen leta 1941) pomeni strah pred šolo ter neobiskovanje šole 

zaradi otrokove čustvene stiske. Za to vrsto fobije »trpi« približno 1 do 5% šolskih otrok, pri 

čemer sta oba spola zastopana približno enako (Fermont, 2003, povzeto po: Hribar, Janša, 

2010, str. 76-77). Najpogosteje se pojavi okoli enajstega in štirinajstega leta (Mikuš Kos, 

1991). 

 

Otrokovo izostajanje iz šole je odvisno od tega, kakšen odnos ima otrok do šole in kakšnega 

imajo njegovi starši. Šolska fobija se pojavi pri otrocih, za katere bi najmanj pričakovali, da se 

želijo ogniti šolskim uram. Večinoma gre za učence, ki imajo zadovoljiv uspeh v šoli, vendar 

pa izostajanje iz šole pripelje do poslabšanja le tega. Izostanki iz šole se povečini začnejo z 

vednostjo staršev - ti otroku dovolijo, da ostane doma, ker kaže očitna bolezenska znamenja.  

(prav tam, str. 62-65).  

 

Šolska fobija se tako največkrat začne izražati prav z bolezenskimi znaki na telesnem 

področju - otrok ima bolečine v trebuhu, mučijo ga glavoboli in vetrovi, slabost, sili ga k 

bruhanju, težje diha, stiska ga pri srcu, ima težave s spanjem, poleg tega pa se lahko pojavi 

tudi nepojasnjen dvig telesne temperature. Značilna lastnost šolske fobije je, da se težave 

pojavijo, ko mora otrok v šolo in hitro minejo, ko se otrok zave, da te nevarnosti ni več oz. ko 

starši rečejo, da lahko ostane doma. Nekateri sicer vseeno gredo v šolo, vendar tam ostanejo 

le malo časa in kmalu odidejo domov. Večinoma se odpor do odhoda v šolo, ki vključuje 

zgoraj naštete telesne znake pojavi potem, ko je otrok ostal nekaj dni doma zaradi bolezni, pa 

tudi ob začetku šolskega tedna, tj. ob ponedeljkih ali takoj po počitnicah (prav tam, str. 65-

66).  

 

Znaki, ki kažejo na pojav šolske fobije pri otroku (Hribar, Janša, 2010), so: 

- znaki emocionalne stiske ob obiskovanju pouka (npr. napadi besa, anksioznost, 

depresivnost, somatski simptomi), 

- odsotnost antisocialnega vedenja (otrok je sposoben izražati čustva in komunicirati z 

drugimi brez napadanja in agresivnosti), 

- starši so seznanjeni z odsotnostjo otroka, ta jih pogosto skuša prepričati, da ostane doma, 

- otrok je med poukom doma, saj je to varno okolje, 

- doma nima problemov z šolskim delom. 
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N. Hribar in D. Janša (prav tam, str. 76) poudarjata, da so najpogostejši razlogi za šolsko 

fobijo separacijska anksioznost, strah pred izgubo staršev, zlasti ob stresnih dogodkih ter 

spremembah v družini (npr. preselitev, konflikti staršev, …), vzroki v šoli (npr. konflikti z 

učitelji, nesprejetost med vrstniki, šolski neuspeh, …) in pomanjkanje socialnih ter šolskih 

veščin.  

 

Kratkoročne posledice šolske fobije so slabši šolski uspeh, nezadovoljivi odnosi z vrstniki in 

težave v družini, dolgoročne pa šolska neuspešnost, težave pri zaposlitvi in večje tveganje za 

razvoj psihičnih bolezni (Fremont, 2003, prav tam str. 78). 

 

Ugotovimo lahko, da sta anksioznost in šolska fobija med seboj zelo povezani, saj gre pri 

obeh za vrsto strahu. Pri anksioznosti gre za nedefiniran strah, otrok je pogosto tesnoben in 

nemiren brez razloga. Učenci v šoli pogosto doživljajo izpitno anksioznost, pri čemer jih je 

lahko tako strah neuspeha, da niso osredotočeni na pisanje naloge ali vprašanje učitelja, 

temveč že v naprej pričakujejo neugoden razplet situacije. Testno anksioznost dodatno 

ojačujejo tudi neustrezne pripombe učiteljev. Nekateri učenci se soočajo tudi s socialno 

anksioznostjo, pri kateri je učenec v dvomu, ali se bo uspešno izkazal pri nastopu pred 

razredom. Pri šolski fobiji je razlog njenega pojavljanja znan, saj je otroka strah šole in 

odklanja njeno obiskovanje zaradi različnih vzrokov, ki imajo lahko izvor v šoli ali otrokovi 

družini.  

 

2.6.3 POMOČ TER ODPRAVLJANJE (IZPITNE) ANKSIOZNOSTI IN FOBIJE 

 

B. Marentič Požarnik (2008) pri učiteljevi pomoči anksioznim učencem izpostavlja primerne 

priprave, ki naj bodo v obliki poskusnega preverjanja ali primerov, kako se naloga reši. 

Dodaja, da anksioznim učencem koristi tudi učiteljevo navodilo na začetku pisanja preizkusa, 

vendar mora biti to pomirjujoče in usmerjeno v nalogo, ne pa v razgovor o tem, kako 

pomembna bo ocena. Pozitivno vpliva nanje tudi dobra in sproščena klima v razredu. Znanje 

anksioznih učencev je bolj primerno preverjati v klopi kot pred tablo, raje napovedano kot 

nenapovedano, pri pisnem preverjanju pa ne sme biti prevelikih časovnih pritiskov in raje več 

manjših sprotnih preverjanj kot eno celotno. Učenci, ki se spopadajo s hudo anksioznostjo, naj 

bi bili deležni individualne obravnave s strani šolske svetovalne službe, po potrebi pa naj bi 

poiskali pomoč tudi pri psihoterapevtih in drugih strokovnjakih izven šole. 
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N. Hribar (2002) izpostavlja, da se poleg prej omenjenih načinov pomoči anksioznim 

učencem lahko pomaga tudi: 

- z razvijanjem socialnih veščin (npr. komunikacijske spretnosti), 

- s spodbujanjem samospoštovanja (učenec je zadovoljen sam s seboj, čuti se vrednega 

ter spoštovanega, skratka ceni se - k temu pripomorejo tudi starši in učitelji s svojim 

ravnanjem), 

- z razvijanjem samokontrole učenja ( npr. načrtovanje, vrednotenje, kakšne rezultate je 

učenec dosegel, …). 

 

 Pečjak (1993) za odpravo izpitne ankioznosti priporoča: 

 ozaveščanje: učenec naj ve, da je izpitna anksioznost normalen pojav, da jo doživljajo 

tudi drugi učenci. V tem primeru dostikrat sama upade in se zmanjša; 

 metode uspešnega učenja: znanje je najboljše »orožje« proti tej bojazni. Izpitna 

bojazen je manjša, čim bolje učenec obvlada učno snov in nasprotno. Če se je učenec 

dobro naučil, se izpita praviloma ne bo bal; 

 izpitne spretnosti: učenec mora poleg metod učenja osvojiti tudi izpitne spretnosti. 

Mnoge študije so pokazale, da so učenci s hudo izpitno anksioznostjo, tisti, ki teh 

spretnosti niso vešči. Ker zaradi neustreznega odgovarjanja na vprašanja dobivajo 

slabše ocene kljub znanju, razvijejo hud strah pred izpitom; 

 spreminjanje negativnega stališča do sebe: učenec z urjenjem pozitivnega stališča 

do sebe lahko zelo zmanjša izpitno bojazen; 

 sprostitev organizma: z urjenjem mišične sprostitve vplivamo na zmanjševanje 

izpitne anksioznosti; 

 igranje vlog: učenci naj z sošolci, prijatelji ali sorodniki odigrajo igro, kjer nekdo igra 

učenca, drugi pa učitelja. Takšna igra vlog jim prinese trojno korist, saj preizkušajo 

svoje znanje, vadijo izpitne spretnosti in se privajajo razmeram pravega učiteljevega 

spraševanja; 

 razgovor: pri premagovanju izpitne anksioznosti lahko pomaga razgovor s kakšno 

bližnjo osebo, npr. s starši, prijatelji. Po takem izlivu napetosti ta začasno izgine. Tudi 

pogovor z učiteljem je koristen - v primeru, da mu učenec zaupa. Po slednjem se 

spremeni vedenje učitelja, npr. ne daje več pripomb, ki bi si jih učenec gnal k srcu ali 

da učencu več časa za premislek. Namesto tega se do njega vede vzpodbudno, npr. 

»saj bo šlo, ne odnehajte tako hitro« in ne »saj nič ne znate«. 
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Kadar se otrok sooča s strahom pred šolo, to še ne pomeni nič hujšega. Marsikateri otrok ima 

med svojim šolanjem težnjo izogniti se šoli, kar ni nič nenavadnega. Vendar pa obstaja velika 

razlika med »normalnimi« odpori do šole, ki jih šolar lahko premaga sam ali v sodelovanju 

staršev in šolsko fobijo, ki zahteva strokovno pomoč (Mikuš Kos, 1991). Za odpravo šolske 

fobije je potrebno učenca čim hitreje ponovno pripraviti na obiskovanje pouka. Pri tem je 

pomembno, da imajo starši razumevanje za njegovo stanje in se zavedajo, da otrok svojih 

telesnih težav ne sproža zavestno, ampak so posledica močne čustvene stiske, s katero se 

sooča. Pomemben je pogovor staršev z otrokom o njegovem strahu in vzrokih zanj, prav tako 

ga ne smejo podpirati v njegovi želji po izogibanju šoli. Velikega pomena je sodelovanje z 

učiteljem, ki lahko bistveno pripomore k izboljšanju stanja. V primeru, da ima otrok težave v 

šoli, je potrebno delati na izboljšavi njegovih odnosov, šolskemu uspehu in ga bolj zavzeto 

vključevati v interesne dejavnosti - tako se bo počutil manj ogroženega in bo začel drugače 

dojemati šolo. Večinoma za odpravo šolske fobije zadošča sodelovanje otroka, staršev, 

učitelja in šolskega svetovalnega delavca, vendar pa se zgodi, da kljub vsemu trudu to ni 

dovolj - takrat je treba pomoč poiskati v ustanovi za varstvo duševnega zdravja otrok (prav 

tam, str. 68-69).  

 

Za zdravljenje šolske fobije se uporabljajo različni pristopi: suportivna terapija z osnovami 

edukacije, kognitivna vedenjska terapija, intervencije za starše ter učitelje, če je potrebno se 

vključi tudi farmakoterapijo (Hribar, Janša, 2010). 

 

Za odpravo anksioznosti pri učencu je torej potrebna prilagoditev pouka. Priporočljivo je, da 

se učenca sprašuje v klopi in ne pred tablo ter, da se mu zagotovi dovolj časa pri pisnih 

preizkusih. Če je potrebno, lahko učenec piše preizkus znanja tudi izven šolske ure oz. pri 

dopolnilnem pouku. Poleg tega je potrebno krepiti učenčevo samospoštovanje, pri čemer 

imajo pomembno vlogo starši, učitelji in svetovalni delavci šole, med njimi tudi socialni 

pedagog. Za premagovanje šolske fobije pri učencu je zelo pomembno sodelovati s starši in 

jih opogumljati, da začnejo s prepričevanjem otroka, naj se vrne v šolo. Pri tem je 

nezanemarljivo tudi sodelovanje z učitelji, še posebej, če je vzrok za ne obiskovanje šole 

konflikt z učiteljem ali drugim vrstnikom v šoli.  
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2.7 OBREMENJENOST UČENCEV  

 

Obremenjenost učencev z delom za šolo je mogoče razlagati kot razmerje med zahtevami šole 

in zmogljivostmi učencev. Gre za telesne in duševne napore, ki jih morajo učenci 

premagovati v določenem času s šolskim delom in učenjem (Novak, Čuk, Mesarič, 1991). 

 

Otroci v šoli so izpostavljeni različnim obremenitvam, katere se lahko pojavljajo ločeno, 

vendar med njimi obstaja tesna povezanost. V nadaljevanju predstavljam nekatere izmed njih: 

 

 Psihomotorične obremenitve 

V primeru daljšega sedenja pri pouku in zbranega učenja se pri učencih pojavi utrujenost, 

ki vključuje padec koncentracije, nemir in zmanjšano učno storilnost. Padec koncentracije 

lahko povzroči motnje v mišljenju in zniža učno učinkovitost pri učencih. Poleg tega 

lahko takšne statične obremenitve zavirajo rast otroka in celo ogrozijo zdravje učencev v 

razvoju. Nasprotno pa motorična aktivnost med učenjem izboljša počutje učencev in 

poveča njihovo učinkovitost (prav tam, str. 8). 

 

 Telesne obremenitve in obremenitve čutil 

Med te obremenitve se uvrščajo pretežke šolske torbe, neprimerne šolske mize in stoli, 

neustrezni šolski urniki ipd. V primeru, da so nekatera čutila enostransko in dolgo 

obremenjena, lahko pride do zmanjšanja učne sposobnosti, pojavi se zdolgočasenost, 

težave pri koncentraciji ter celo padec intelektualnih sposobnosti (Moller, 1987, povzeto 

po: prav tam, str. 9). Prav tako se znižuje tudi motorična sposobnost učencev. 

 

 Intelektualne obremenitve 

Pri teh gre za obremenjenost učencev z učnim programom oz. natančneje z učnimi 

vsebinami, ki jih učenci usvajajo prek različnih pojmov, podatkov, dejstev, ugotovitev, 

spoznanj, definicij in zakonitosti. V šoli je navadno v ospredju učna snov, ki jo morajo 

učenci kar se da dobro osvojiti. Gre predvsem za pomnjenje in reproduciranje šolske 

snovi, medtem ko kritično presojanje osvojenega znanja s strani učenca ostane bolj kot ne 

v ozadju. Takšen način učenja ni blizu njihovemu doživljajskemu svetu. »Zaradi obilice 

učne materije, ki se jo morajo v omejenem času naučiti in najpogosteje le verbalno 

reproducirati, ne ostaja dovolj možnosti za pridobivanje izkušenj prek lastne aktivnosti. 
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Takšen način učenja pa najbolj bremeni tiste psihične funkcije, ki aktivirajo učenčev 

spomin, mnogo manj pa ostale psihične procese, ki mu omogočajo, da se aktivneje in na 

različne načine neposredno in miselno aktivno vključi v učni proces (prav tam, str. 11).«  

Vse to povzroči enostransko obremenitev učenčevega spomina. 

 

  Čustvene obremenitve 

Otroci so v šoli pogosto čustveno obremenjeni. Čustvo, ki največkrat prevladuje v 

povezavi s tem, je strah. Doživljajo ga zaradi različnih šolskih situacij, npr. strah pred 

negativno oceno in preverjanjem znanja, strah zaradi kršenja pravil šolskega reda, ipd. 

Vse to sproža pri otrocih hude stiske in napetosti, kar neugodno vpliva na njihovo počutje 

in zdravje (prav tam, str. 10). 

 

Obremenitve v šolskem okolju so torej številne. Lahko rečemo, da je obremenjenost učencev 

eden izmed dejavnikov, ki vpliva na šolsko (ne)uspešnost oz. na samo počutje učencev. Da bi 

bili slednji v šolskem okolju zadovoljni in da bi bili v njem čim boljši, je potrebno usmerjati 

pozornost na zmanjševanje opisanih obremenitev, v kolikor se te pojavljajo. K temu pa 

morajo prispevati vsi udeleženci šole, tako starši, učenci, učitelji, svetovalni delavci in drugi 

zaposleni na šoli.  

 

2.8 UTRUJENOST ŠOLARJEV 

 

Pod besedo utrujenost razumemo fiziološko reakcijo osebe na duševni ali telesni napor. Gre 

za obrambni mehanizem, ki varuje posameznika pred izčrpanjem (Pisanski, 1991). Obstajajo 

različne vrste utrujenosti (Mikuš Kos, 1990b): 

- mišična utrujenost, npr. zaradi gibanja, potrebe po gibanju in mišične napetosti; 

- psihična utrujenost, npr. zaradi zahtevnosti, količine in novosti šolske snovi, 

neustrezne organizacije pouka; 

- čustvena utrujenost, npr. zaradi stresa, strahu, žalosti in depresivnosti; 

- bolezenska utrujenost, npr. zaradi akutnih in kroničnih bolezni, okvare čutil, ipd. 

 

Utrujenost šolarjev se pojavi zaradi različnih dejavnikov, npr. zaradi šolskega in domačega 

okolja, lastnosti in sposobnosti šolarja, njegove energetske opremljenosti ter vpliva genov 

(Pisanski, 1991). A. Mikuš Kos (1990b) k temu doda, da se pri vsakem učencu kaže na 
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drugačen način, vendar pa se pogosto zgodi, da se utrujenost pokaže na tistem področju 

delovanja, ki je že tako šibko in ranljivo. Večina utrujenih otrok  tudi nazaduje na nižjo raven 

delovanja, postanejo manj zreli, pojavi se slabša organiziranost, skratka niso kos zahtevam, 

primernim njihovi starosti. 

 

Za zmanjševanje kronične utrujenosti sta izrednega pomena počitek in sprostitev, omogočata 

pa tudi učinkovito odpravljanje utrujenosti. Učenec si mora vzeti dovolj prostega časa zase, 

da se sprosti od šolskega dela in si nabere nove energije. Utrujenemu otroku je potrebno 

zmanjšati količino dela za šolo, pomaga pa tudi, da je otrok vsaj en dan v tednu prost dela za 

šolo, kar pomeni dan brez učenja in omenjanja šole. Mlajši otrokom za odpravo utrujenosti 

pomaga igra, starejši pa poleg te za sprostitev uporabljajo druženje z vrstniki (prav tam, str. 

18-19). 

 

Za zmanjševanje kronične utrujenosti je potrebno sodelovanje učiteljev in staršev. Učitelj 

mora poskrbeti za psihično sproščanje razreda, boljšo organizacijo odmora, izboljšanje klime 

v razredu. Zahteve mora prilagoditi vsakemu otroku posebej in nameniti posebno pozornost 

tistim učencem, ki se hitreje utrudijo. Starši morajo izboljšati domače razmere za šolsko delo, 

zagotoviti ustrezen urnik učenja in sprostitve otroka, razvijati samostojnost in upoštevati 

otroke stiske in slabe dneve. Sam učenec pa mora pri sebi prepoznati utrujenost in razvijati 

boljše načine sprostitve, metode učenja (prav tam, str. 23-26). 

 

Tudi M. Pisanski (1995) navaja dejavnike, ki preprečujejo utrujenost. To so: 

 povratne informacije šolarju, kdaj je dobro in slabše opravil naloge, sam pa naj 

razmisli, kako bi delo lahko opravil bolje; 

 uporaba nagrad, spodbud in pohval zniža stresni odgovor telesa zaradi obremenite; 

 šolarjev urnik v šoli je vnaprej določen, sam pa naj sooblikuje svoj čas izven pouka; 

 ob manjši čustveni obremenitvi je učenje lažje; 

 skrajšanje šolarjevega delavnika z ekonomično izrabo časa, potrebnega za pripravo na 

pouk. 

 

Na osnovi prej navedenega lahko zaključim, da je za dobro počutje učencev in čim manj 

stresnih situacij pomembno zmanjševanje njihove utrujenosti. Potrebno je, da starši in učitelji 

učencem postavljajo realne zahteve, ki jim lahko učenci zadostijo, ne pa jih obremenjevati z 
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previsokimi pričakovanji. Pozabiti ne gre tudi na pomen kakovostnega preživljanja prostega 

časa, ki naj ne bi bil povezan s šolo. Potrebno je paziti tudi na to, da ima otrok oz. učenec za 

opravljanje vsakodnevnih aktivnosti na voljo dovolj spanja. 

 

2.9  ŠOLA KOT IZVOR VAROVALNIH DEJAVNIKOV PRED STRESOM 

 

Šola vključuje veliko varovalnih  dejavnikov. Gre za pojave, procese in dogajanja, ki osebi, ki 

je izpostavljena ogrožajočim dejavnikom, pomagajo zmanjševati ali celo popolnoma odpraviti 

učinke neugodnih okoliščin. Izrazijo se takrat, ko je otrok izpostavljen omenjenim 

dejavnikom tveganja, v normalnih življenjskih okoliščinah pa pomagajo izboljšati kakovost 

življenja in vzdrževati psihosocialno zdravje, prispevajo k pozitivni samopodobi in 

omogočajo, da posameznik učinkovito deluje (Mikuš Kos, 2002). Varovalni dejavniki v šoli 

so (prav tam, str. 102-103): 

- dobri odnosi med učitelji in učenci, 

-  šolski uspeh, 

- uspešnost pri konkretnem šolskem predmetu, 

-  uspešnost, pri dejavnosti, ki je povezana s šolo. 

 

Rutter (prav tam, str. 103) meni: »Šola pripravlja otroka na življenje. V življenju je vse polno 

neizogibnih srečanj z različnimi težavami in nevšečnostmi. Nestvarno je predpostavljati, da 

otroku lahko preprečimo ta srečanja. Zaščita otroka je v njegovem utrjevanju, to je v 

razvijanju tistih sposobnosti, spretnosti in procesov, ki omogočajo uspešno obvladovanje.«  

 

Šola torej z zahtevami in obremenitvami, ki jih postavlja učencem, navaja k premagovanju 

težav, s katerimi se bodo otroci in mladostniki v svojem življenju srečevali. Vendar pa morajo 

biti obremenitve takšne, da jih otrok še lahko obvladuje, saj le to zavaruje otroka pred 

doživljanjem stresa in povečuje njegovo samozaupanje. Zato je prilagajanje pouka in zahtev 

zmožnostim ter sposobnostim učencev oz. individualizacija pouka, poglavitni antistresni in 

hkrati varovalni pristop (Mikuš Kos, 1996). 

 

Tudi G. Čačinovič Vogrinčič (2008) je mnenja, da je veščina reševanja problemov pomemben 

varovalni dejavnik šole. Gre za sposobnost, da učenec misli prožno, abstraktno, da reflektira 

in je sposoben razmišljati o alternativnih rešitvah za probleme. Poleg tega šola otroke 
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nadzoruje in tako zmanjšuje možnost za neustrezno socialno vedenje ter vključevanje v 

odklonske vrstniške skupine (Mikuš Kos, 2002). Marsikateremu otroku in mladostniku 

odnosi, ki jih vzpostavlja v šoli in interesi, ki jih ima v šoli ali v povezavi z njo, omogočajo, 

da se distancira od družinskih težav ali zmanjša obremenjenost z boleznijo v primeru, da jo 

ima. Otrok lahko od učitelja prejema podporo; učitelj lahko z optimizmom pomembno vpliva 

na otrokovo življenje - lahko celo delno nadomesti ljubeč odnos, ki ga otrok v družini ni 

deležen. G. Čačinovič Vogrinčič (2008) meni, da je šola vsakemu učencu dolžna omogočiti 

izkušnjo sprejetosti, sočutja, spoštovanja, zaupanja in zanimanja. Ta se kaže v odnosu med 

učiteljem in učencem ter tudi v vzpostavljanju socialne mreže podpore in skrbi za vključenost 

vsakega učenca. A. Mikuš Kos (1996) poudarja, da ima šola pomembno varovalno vlogo tudi 

pri odkrivanju in preprečevanju trpinčenja in zanemarjenja otrok s strani staršev.  

 

Vedno več raziskav (prav tam, str. 32) potrjuje, da so samopodoba, doživljanje samega sebe, 

ocena lastnih zmožnosti obvladovanja življenjskih izzivov ter kontroliranje lastne usode  

pomembni za uspešno obvladovanje stresa. Na samopodobo in oceno lastnih zmogljivosti pri 

obvladovanju težav pozitivno vplivajo predvsem dobri odnosi ter uspešna realizacija 

vsakodnevnih nalog. To pripomore k doživljanju socialnega uspeha, prevzemanju 

odgovornosti in  k uspešnosti na šolskem in izven šolskem področju (šport, glasba,…). 

 

3. ODPRAVLJANJE IN OBVLADOVANJE STRESA PRI UČENCIH 
 

 

Kot poudarja Ščuka (2007) je šolarjev odziv na stres odvisen od osebnostnih značilnosti 

učenca, njegovih privzetih socialnih vzorcev, doživetih izkušenj, odnosa do šole in ljudi, od 

zdravstvenega stanja, pričakovanj, potreb itd. Iz tega sledi, da so odzivi na stres lahko zelo 

različni, odvisni od vsakega posameznika in njegovih življenjskih okoliščin 

 

Rossman (1992, povzeto po: Mikuš Kos, 1993, str. 11) navaja tri načine obvladovanja stresa 

pri učencih:  

 

 obvladovanje s spreminjanjem situacije in zunanjih okoliščin, ki povzročajo stres 

- slednje se lahko nanaša na prilagajanje šolskih zahtev zmožnostim otroka, na 

zamenjavo šole, na mobiliziranje lastnih sil oz. pridobivanje novih veščin za 
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obvladovanje stresnega dogajanja, kot npr. boljša priprava za preverjanje znanja ter 

iskanje zunanjih virov pomoči za obvladovanje - npr. iskanje informacij in specifične 

pomoči; 

 spreminjanje percepcije neugodne izkušnje vključuje spreminjanje pomena 

situacije, pozitivne primerjave in kognitivno nevtraliziranje ogroženosti; 

 emocionalna regulacija odgovora se lahko nanaša na zmanjševanje intezitete 

emocionalnega vzburjenja z relaksacijskimi tehnikami, emocionalnim 

razbremenjevanjem, racionalizacijo, okrivljanjem drugih, prizadevanjem za 

vzdrževanje pozitivne samopodobe, itd. 

 

Gramezy (1983, povzeto po: Mikuš Kos, 1993, str. 6-7) meni, da obstajajo nekateri dejavniki, 

ki naj bi v obdobju šole določali otrokovo odpornost proti stresu. To so učinkovitost pri delu, 

dober uspeh in dobri odnosi, prepričanje, da naporom sledi učinek, ki je pozitiven in 

usmerjenost k uspehu namesto neuspehu ter realistično postavljanje ciljev. Otroka pred 

stresom »zaščiti« tudi uporaba abstraktnega mišljenja in samodisciplina oz. sposobnost 

vztrajati pri dejavnosti, ki ga pripelje do cilja. Pri povečanju otrokove odpornosti proti stresu 

so prav tako nezanemarljivi samospoštovanje in občutek lastne vrednosti, prepričanje, da 

otrok zmore kontrolirati svoje okolje, realistična ocena njegovih zmogljivosti ter zamenjava 

impulzivnega načina reševanja problemskih situacij z bolj refleksivnim. 

 

V. Majerle (1998) izpostavlja, da nas mora pri učencu, pri katerem domnevamo, da je njegov 

stres povezan s šolskim dogajanjem, zanimati predvsem: 

- kako učenec izkazuje svojo stisko (psihofiziološki simptomi, motnje na področju 

čustvovanja, vedenjski problemi, motnje v socialnih odnosih, …); 

- kakšna je učenčeva šolska situacija, kje in kaj so viri stresnih doživetij; 

- kakšen je prispevek šole; 

- kakšen je učenčev prispevek; 

- kakšen je prispevek staršev (stopnjevanje stresne situacije, pomoč, …); 

- kakšne so učenčeve sposobnosti za obvladovanje stresa. 

 

Ista avtorica (prav tam, str. 29) še poudarja, da so pri preprečevanju šolskega stresa 

najučinkovitejši kombinirani tipi intervencij, v katerih skušamo vplivati neposredno na 
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otroka, na šolsko okolje, na starše (odpravljanje pritiskov in kazni, emocionalna podpora, 

pomoč otroku) ter na zunanje vire pomoči. 

 

V. Bolčina (2000) podobno kot ostali avtorji poudarja, da nastalo stresno situacijo lahko 

zmanjšamo le s pomočjo reševanja problemov. K umirjanju, veselju, sreči, sproščenosti ter 

zmanjševanju negativnih čustev pripomore odkrit pogovor o strahu in tremi v šoli, igre, v 

katerih učenec sam igra vlogo tistega, ki se boji, likovno izražanje in igre sproščanja. Pri 

odpravi stresa zelo pomagajo tudi dobri medsebojni odnosi v razredu, saj dobro vplivajo na 

otrokovo umirjenost, njegovo samopodobo in samovrednotenje. Če se učenec v družbi 

vrstnikov prijetno počuti, se napetosti, s katerimi se ubada, začnejo zmanjševati. Pri 

doseganju učenčevega dobrega počutja imajo pomembno vlogo tudi starši in učitelji. 

 

Tudi Ščuka (2007) poudarja, da je za obvladovanje stresa pri šolarju pomembno predvsem 

iskanje stika z drugimi ljudmi, saj se šolar v varnem socialnem okolju počuti manj 

ogroženega kot pa v primeru osamljenosti. »V šoli ga velikokrat rešuje občutek domačnosti, 

ki ga lahko ponujajo šolska kuhinja, cvetje, zavese na oknih, prijazna barva učilnice in 

premišljeno usmerjena učiteljeva naklonjenost« (prav tam, str. 128). 

 

Za odpravljanje stresa učencev je torej najprej potrebno ugotoviti, kje je izvor učenčevega 

stresa v šoli, temu pa sledijo ustrezne strategije za njegovo odpravo. Menim, da je 

priporočljivo, da so učitelji in svetovalni delavci šole, med katerimi so lahko tudi socialni 

pedagogi, pri odpravi stresa pozorni tudi na učenčeva močna in šibka področja, saj se lahko z 

področjem, ki je otroku zanimiv, a pri njem ni nujno uspešen, vsaj delno kompenzira tista, ki 

še zahtevajo ojačitev. Pomembno je, da učitelj v sodelovanju s svetovalno službo skrbi za 

pozitivne medsebojne odnose v razredu, saj ti pozitivno vplivajo na učence. 

 

3.1 POMOČ UČENCEM PRI ODPRAVLJANJU IN ZMANJŠEVANJU STRAHU 

 

Če starši in učitelji podcenjujejo otrokov strah, lahko na takšen način otrokov strah samo še 

spodbudijo, namesto da bi ga odpravili. Otroka je tudi nesmiselno vprašati, zakaj ga je strah, 

kajti na to vprašanje težko odgovori, saj največkrat niti ne ve, zakaj in česa ga je strah 

(Končnik Goršič, 2004). 
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Najpomembnejša naloga šole je ustvariti klimo, ki bo upoštevala potrebe učencev. S. Brus 

(2009) meni, da je pomembno graditi na bolj človeških odnosih, kajti izrednega pomena je, da 

imajo otroci dovolj opore pri ljudeh, ki jih imajo radi. Učitelji ter starši morajo biti sposobni 

otroku nuditi toplino, prijaznost in razumevanje, ob tem pa ohraniti doslednost in strpnost. 

 

Učitelj lahko zmanjša strah pri učencih tako, da spremeni način preverjanja znanja, zmanjša 

tekmovalnost v razredu in se prilagodi potrebam ter sposobnostim vsakega učenca posebej. 

Pri tem mora večjo pozornost nameniti učencem, ki so nesamostojni, plašni, nemirni, manj 

sposobni, nepriljubljeni med vrstniki v razredu, kulturno prikrajšani in tistim, katerih starši 

postavljajo cilje, ki jih otroci le stežka dosežejo (Uranjek, 1992).  

 

Podobno meni tudi S. Brus (2009), ko izpostavi, da so za zmanjševanje strahu pomembne tudi 

spodbude in pohvale učitelja, vsakič ko otrok doživi uspeh. Na takšen način otrok veča svojo 

samozavest. Učenca postopoma soočamo s situacijami, ki so izvor njegovega strahu vse 

dokler ni prepričan, da je zmožen sam obvladovati situacije. Pomaga tudi, da je v bližini 

učenca, ki se spopada s strahom in tremo, sproščen sošolec, saj ima plašen otrok tako vselej 

možnost opazovati sproščeno vedenje in ga posnemati (Uranjek, 1992). 

 

A. Mikuš Kos (1990a) meni tudi, da nekaterim šolarjem pomagajo sprostitvene tehnike, npr.  

avtogeni trening. Včasih pa je strah lahko posledica otrokove nesamostojnosti. V tem primeru 

je potrebno, da starši v sodelovanju z učiteljem razmislijo, kako bi povečali njegovo 

samostojnost. Če so za otrokov strah krivi slabi odnosi z vrstniki v razredu, potem je 

učiteljeva naloga obvarovati otroka pred nasiljem vrstnikov. V primeru, da otrokov strah 

izvira iz odnosa med njim in učiteljem oz. se otrok pretirano boji učitelja, potem je 

pomembno, da se starši in učitelj med seboj pogovorijo. Če to ne zadošča, lahko v skrajnem 

primeru otroka premestimo v drug razred k drugemu učitelju. 

 

3.2 VLOGA UČITELJA PRI PREMAGOVANJU STRESA UČENCEV 

 

Učitelj ima pri premagovanju stresa učencev izredno pomembno vlogo. H. Jeriček (2007) 

navaja nekatere načine za premagovanje najbolj pogostih stresnih situacij v šoli. Nekatere 

med njimi sem že omenila, na tem mestu pa jih natančneje predstavljam:  
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Prvi šolski dan 

Že prvi dan je lahko odločilen za nastanek pozitivnega, negativnega ali nevtralnega odnosa 

med učiteljem ter učencem. Učitelj naj bi do vseh učencev čutil enako, vendar je realnost 

pogosto drugačna, saj lahko na čustva manj neposredno vplivamo kot na naše misli. Zato naj 

se učitelj odloči, da bo pri ocenjevanju uporabljal enaka merila za vse ter bo hkrati pozoren na 

tiste, ki mu niso simpatični. Učitelj naj bi na prvi šolski dan namenil pozornost vsem učencem 

in njihovim staršem in dal jasna navodila glede urnika, potrebščin, ipd. 

  

Preverjanje znanja 

Učitelj lahko bistveno pripomore k odpravi stresa, če vnaprej napove spraševanje in 

preverjanje znanja. V primeru skupinskega preverjanja znanja, učitelj lahko za razbremenitev 

pred preverjanjem skupaj z učenci naredi nekaj dihalnih vaj ob odprtih oknih, saj se na ta 

način učenci lažje umirijo in napolnijo telo s kisikom, kar vsekakor pomaga, da lažje 

premagujejo šolske napore. Tudi neka zgodbica ali šala, ki jo pove učitelj, pripomore k 

zmanjševanju stresa. Če učence čaka pisni preizkus znanja, lahko učitelj pripravi sproščujočo 

glasbo za ozadje. Preverjanje znanja naj bi se vedno začelo z lažjimi vprašanji in nadaljevalo s 

težjimi. Predvsem pa naj bo v ospredju iskanje znanja in ne neznanja. 

 

Šolski neuspeh 

Učitelj mora vedeti, ali se je neuspeh pri učencu pojavil nenadoma, ali je prisoten že od 

začetka šolanja. Zanimati se mora za otrokove razmere doma, kakšen odnos imajo do učenca 

ostali sošolci, kakšne so njegove delovne in učne navade, kako sledi pouku, itd. Vse našteto 

vpliva na to, kakšen odnos bo imel učitelj do učenca. V primeru, da učenec ni notranje 

motiviran, bo učiteljev pristop drugačen kot v primeru, da se trudi, pa kljub temu v šoli ni 

najbolj uspešen. Pristop bo odvisen tudi od tega, ali so starši pripravljeni sodelovati z učitelji 

in svetovalno službo na šoli ali ne. Učno neuspešni učenci imajo po navadi slabo 

samopodobo, ki jo učitelj lahko okrepi tako, da učenca pohvali in podpira na področjih, kjer 

doživlja uspehe (npr. v odnosih do sošolcev, zunajšolski uspehi, …). Učencu je potrebno 

zaupati, da bo zmogel in mu dati priložnost, da se izkaže, predvsem pa ne vrednotiti otroka 

zgolj na osnovi njegovih učnih sposobnosti.  
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Govorni nastopi 

Veliko učencev čuti strah pred nastopanjem. Učitelj lahko priskoči učencu na pomoč tako, da 

ga postopno in načrtno navaja na izpostavljanje pred razredom. Vsekakor pripomore, da se 

učenec na nastop dobro pripravi in ga velikokrat vadi - tudi doma pred straši in ogledalom. Pri 

tistih učencih, ki imajo strah pred ustnim spraševanjem, pomaga kratko spraševanje v klopi, ki 

ga učitelj postopoma razširja na bolj obsežno spraševanje pred tablo. 

 

Neustrezni odnosi med učenci 

Ker pogostost nasilja in drugih oblik neustreznih odnosov med učenci narašča, je pomembno 

da učitelji odpirajo te teme in postavijo pravila, ki bodo ščitila vse učence. Pomagajo tudi 

socialne igre, preko katerih se vživijo v vlogo žrtve in napadalca in tako lažje razumejo, kaj se 

dogaja posamezniku, ko se znajde v eni izmed takšnih vlog. Učenci naj skupaj z učitelji 

sodelujejo pri iskanju možnih rešitev in na tak način prispevajo k varni klimi na šoli. 

 

Konflikti med učiteljem in učencem 

Konflikti so običajni del življenja, vendar jih je kljub temu potrebno čim prej razrešiti. Učitelj 

je učencu nadrejen, v primerjavi z njim ima več znanja in izkušenj, zato naj bi bil on prva 

oseba, ki naj bi jo zanimalo, zakaj je prišlo do konflikta in bi si le tega želela  rešiti. Če znajo 

učitelji z učenci spoštljivo in pristno komunicirati, se bo konflikt rešil hitreje. K boljšemu 

učnemu uspehu učenca, k njegovi večji prizadevnosti in k zmanjšanju izostankov od pouka v 

veliki meri prispeva prav učiteljev pozitiven odnos do učenca. Slednjega mora učitelj aktivno 

poslušati in se izogibati vnaprejšnjim sodbam. Uspešna strategija pri tem so lahko ponovitev 

povedanega, preverjanje razumevanja, povzemanje povedanega in spraševanje. Z uporabo teh 

načinov se učitelj približa učenčevemu razumevanju problema in sveta - učitelj tako lažje 

razume, kaj se z učencem dogaja, in  se posledično odzove situaciji primerno. V primeru 

učenčevega neustreznega vedenja mora učitelj dati učencu možnost, da svoje vedenje popravi. 

Bolj učinkovito je, da učenec sam izbere način, kako bo situacijo popravil, kot pa če mu 

kazen določi učitelj. 

 

H. Jeriček (prav tam, str. 33-34) še dodaja, da naj učitelj v svoje pedagoško delo vključi čim 

več različnih oblik in metod poučevanja in na ta način pripomore k hitrejšemu in 

učinkovitejšemu učenju učencev. Učne ure, ki vključujejo različne oblike dela (npr. 

izpisovanje, miselne vzorce, tehnike podčrtovanja, …) so namreč manj stresne za učence, saj 
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jih namesto učenja na pamet spodbujajo k razmišljanju. Tisti učenci, ki imajo dobro 

samopodobo, so uspešnejši pri premagovanju stresa, neuspehi jih ne prizadenejo v takšni 

meri, kot tiste z nizko. Pri komunikaciji s takšnimi učenci jih učitelj ne sme poniževati in 

obsojati, saj se na ta način situacija še poslabša, temveč jim mora kritiko podati na podlagi 

njihovega dela in rezultatov. Pomembno je, da učitelj učence sprejema v celoti, z njihovimi 

pozitivnimi in negativnimi posledicami. 

 

Da bi bilo šolsko delo učencem manj stresno in bolj kakovostno, Glasser (1994) priporoča, da 

učitelj v prvih mesecih, ki jih preživi z učenci, ob različnih priložnostih učencem spontano 

pove: 

- kdo je, 

- za kaj se zavzema, 

- kaj bo od učencev zahteval in česa ne, 

- kaj bo storil zanje in česa ne. 

 

Tudi Žagar (1991) izpostavlja načine, s katerimi lahko učitelji pripomorejo k manj stresnemu 

dogajanju v šoli. Tako predlaga, da ima učitelj: 

- realna pričakovanja o delu in vedenju učencev; 

-  ustrezne vedenjske modele; 

- možnost nuditi učencem priložnosti, da prevzamejo odgovornost in da aktivno 

sodelujejo pri organizaciji raznih aktivnosti; 

- sposobnost za spodbujanje prosocialnega vedenja in jasno izražena pričakovanja do 

učencev; 

- razumno rabo nagrajevanja in minimum kaznovanja; 

- malo disciplinskih intervencij; 

- jasne povratne informacije za učence; 

- način poučevanja, ki je usmerjen v razred kot celoto. 

 

Učitelji naj bi ustvarili več možnosti za pogovor s svojimi učenci ter njihovimi starši (Šimek, 

1998). V primeru težav bi to bil utečen način iskanja rešitve. Avstrijsko šolsko ministrstvo 

npr. priporoča učiteljem, da na začetku vsake ure posvetijo pet minut kratkim gibalnim vajam, 

ki zajemajo večino telesnih mišic. S tem lahko dosežejo izboljšanje pozornosti in 

koncentracije učencev. Podobno meni tudi Zelenik (2002), ki izpostavlja pomen aktivnega 
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odmora pri obvladovanju stresa v šoli. Učenci lahko z športnimi dejavnostmi pomembno 

zmanjšajo stres in napetost, s katero se soočajo ter postanejo na ta način proti temu tudi bolj 

odporni. 

 

3.3 VLOGA STARŠEV PRI PREMAGOVANJU STRESA UČENCEV 

 

Starši lahko pri premagovanju šolskega stresa svojemu otroku pomagajo na naslednje načine: 

 tako, da se zavedajo varovalnih dejavnikov pri preprečevanju stresa (dobra 

samopodoba otroka, učinkovita komunikacija in ugodni odnosi v družini, priznanje 

otrokovih dosežkov, …); 

 da pomagajo otroku ozavestiti znake stresa in da pripravijo otroka na potencialno 

stresne situacije; 

 da se izogibajo pretirano zaščitniški vzgoji do svojih otrok in da skušajo zgraditi 

pozitivno samopodobo otroka; 

 da zagotovijo otrokom podporo in okolje, kjer poteka odprta komunikacija; 

 da zagotovijo svojim otrokom dovolj počitka in pravilno prehrano ; 

 da jih naučijo prenesti in sprejeti kritiko; 

  da  jih naučijo sprostitvenih tehnik; 

  da jim zagotovijo varno rutino in urnik;  

 da jih naučijo upravljati z časom; 

 da razvijajo njihov smisel za humor; 

  da jih naučijo, kako postati samozavesten; 

 da jih spodbujajo za sodelovanje v prijetnih aktivnostih; 

 da jim pomagajo pri spreminjanju prepričanj o stresnih situacijah; 

 da spodbujajo ukvarjanje z telesno aktivnostjo; 

 da jim pomagajo razviti spretnosti za dobro reševanje problemov; 

 da poslušajo njihove skrbi in jim pomagajo pri šolskih opravilih; 

 da pomagajo postavljati cilje v okviru otrokovih zmožnosti, saj se bodo na ta način 

otroci počutili kompetentne; 

 da zagotovijo strokovno pomoč v primeru, da se otrok težko sooča s stresom. 

http://parenting-ed.org/pdf/kidstress.pdf; http://www.parenthood.com/article-

topics/helping_your_child_handle_school_stress.html 

http://parenting-ed.org/pdf/kidstress.pdf
http://www.parenthood.com/article-topics/helping_your_child_handle_school_stress.html
http://www.parenthood.com/article-topics/helping_your_child_handle_school_stress.html
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Otrok mora od staršev dobiti priznanje, pohvalo, nežnost, pozornost, spoštovanje in predvsem 

potrditev, da mu zaupajo. Starši si morajo vzeti čas za skupne pogovore, dejavnosti in skupen 

dopust. Ko se pojavijo prvi znaki stresa, naj z umirjenim razgovorom natančno razčlenijo 

vzroke zanj (Šimek, 1998). Tudi G. Witkin (1999) poudarja, da je potrebno biti do otroka 

sočuten, ko se sooča s stresom. Če se otrok pred kontrolno nalogo pritožuje zaradi bolečin v 

trebuhu, je to navadno posledica strahu, ker ne ve, kako se bo izkazal v šoli. V takem primeru 

je dobro, da starši takoj vzpostavijo kontakt z učiteljem ali razrednikom. 

 

3.4  SOCIALNI PEDAGOG IN STRES UČENCEV V ŠOLI 
 

 

3.4.1 SOCIALNI PEDAGOG V OSNOVNI ŠOLI 
 

V nadaljevanju predstavljam vedo socialne pedagogike in profil socialnega pedagoga. 

Osredotočila sem bom tudi na naloge socialnega pedagoga v šoli in oblike njegove delovanja 

v šolskem okolju. 

 

»Socialna pedagogika temelji na opori, usmerjanju, kompenziranju, vzpodbujanju, aktiviranju 

posameznikov in skupin, ki so v svojem razvoju kakorkoli razvojno, socialno in integracijsko 

zapostavljeni ali brezpravni« (Šmit, 1997, str. 67). 

 

Tudi Müller (2006) podobno kot Šmitova omenja, da socialni pedagog pomaga 

posameznikom, ki jim primanjkuje osebnih ali materialnih sredstev za primerno upravljanje s 

svojim življenjem. Lahko se nahajajo v kritičnem obdobju življenja in potrebujejo pomoč pri 

spoprijemanju z njim. Socialni pedagog profesionalno pomaga uporabniku na takšen način, da 

postopoma povečuje njegove zmožnosti in ne, da jih zamenja ali oslabi. 

 

Thiercsh (1986, povzeto po: Zorc Maver, 1997, str. 39) poudarja, da se socialna pedagogika 

osredotoča na reševanje težav tam, kjer se za prizadete izoblikujejo in kažejo - to je v  

kompleksnosti vsakdana. Pri tem sprejema lastne izkušnje, interpretacije, strategije reševanja 

in področja prizadetih. Podobnega mnenja je tudi M.M. Klemenčič (2006), ko izpostavlja, da 

socialni pedagog dela z uporabnikom in upošteva njegove potrebe in želje ter spoštuje 

njegovo edinstvenost. Zaveda se, da je za spremembo uporabnikovega položaja odgovoren on 

sam. Uporabniku lahko nudi podporo in ponuja različne možnosti za spremembe, ne more pa 
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spremeniti njegovega življenjskega položaja. Kakšne in katere spremembe so to, prepoznava 

in izbira vsak uporabnik sam, saj le on najbolje ve, kaj potrebuje in želi. Gre za držo, da 

vključujemo uporabnika kot enakopravnega partnerja v odnosu pomoči. To pomeni, da 

socialno pedagoško delo temelji na osebnem odnosu med socialnim pedagogom in 

uporabnikom oz. posameznikom, ki potrebuje pomoč. Gre za dvosmerni proces, kjer je 

potrebno, da oba udeležena v tem odnosu dajeta drug drugemu vse potrebno za rešitev oz. 

omilitev problema. 

 

T. Grünfeld (1997) je mnenja, da ima socialni pedagog pomembno vlogo v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Ima možnost spoznati učenca in se mu približati, mu pomagati pri 

uveljavljanju v razredu, razreševati probleme in ga pripravljati na širšo socialno skupnost. V 

sodelovanju z učiteljem lahko doseže, da se problemi rešijo takoj, ko nastanejo. Lahko 

rečemo, da pomaga učencu, učitelju in je vezni člen med šolo in širšim okoljem. 

 

Hamburški model opredeli socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca na šoli (Jordan 

Segel, 1980, povzeto po: Skalar, 1996; Šmit, 1997, str. 67) in njegova področja delovanja deli 

na: 

• individualno pomoč otroku in njegovim staršem, ki je nujna, če se otrok znajde v 

konfliktnih situacijah, ki trajajo dalj časa in so težje rešljive; 

• socialno pedagoško delo s skupinami - interesne skupine, razred - med oblike 

skupinskega dela sodijo treningi za pridobivanje komunikacijskih spretnosti, socialne igre, 

mladinske delavnice in aktivno diskusijsko vodeni odmori; 

• diskusijske skupine, ki vključujejo srečanja in treninge za starše; 

• izobraževanje učiteljev s psihosocialnega področja. 

 

Delo socialnega pedagoga in svetovalne službe naj bi bilo timsko, pri čemer bi si vsi 

udeleženci izmenjevali potrebne informacije in tako ustvarjali pot iskanja najboljše rešitve 

(Grünfeld, 1997). 

 

Skalar (1993) našteje temeljna teoretična in metodična izhodišča, ki jih je socialni pedagog 

dolžan upoštevati pri svojem delu v šoli in ki določajo okvire, vsebine in strategije  njegovega 

delovanja. To so: 

   * Učencev ni mogoče ločevati na dobre in slabe, sposobne in nesposobne, ipd.  
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   * Močna in šibka področja imajo tako uspešni kot manj uspešni učenci. Drugačna mnenja so 

lahko posledica haloučinka, črno-belih ocenjevanj in arbitrarnih meril šole ter učitelja, ki ne 

priznavata različnosti. Posledično stigmatizirata vse, ki se ne morejo ali nočejo podrediti 

pravilom vedenja in storilnosti.  

   * Vsi učenci v šoli so potrebni pomoči. Šola namreč povzroča pri otrocih mnoge stresne 

situacije in stiske, zato je potrebno usmeriti pozornost na vse učence, tudi na tiste, ki se na 

stiske odzovejo na način, ki je sprejemljiv za okolje. 

 * Socialni pedagog naj ne rešuje problemov posameznikov oz. razredov v kabinetu, temveč v 

razredu oz. šoli skupaj z razredom in s pomočjo razreda. Velja namreč, da posameznik vpliva 

na razred kot celoto in da tudi razred kot celota vpliva na posameznega učenca. Če se 

pojavljajo težave in konflikti, je potrebno le-te narediti manj pomembne ter se osredotočiti na 

skupne interese, skupne nastope in akcije, skratka na vse tisto, kar razred povezuje. Poudarek 

mora biti na sodelovanju, medsebojni pomoči, solidarnosti in skupinskem delu. Cilj slednjega 

sta rast skupine ter njen progresivni razvoj, to pa pripomore k občutku varnosti in opore 

vsakega posameznika v njej. 

   * Šola ima poleg izobraževalne vloge tudi funkcijo vzgajanja. Socialni pedagog v šoli 

opravlja vzgojno funkcijo na različne načine in sicer s svojimi posegi v posameznika, razred, 

v formalne in neformalne skupine v šoli ter v šolski prostor. 

 

T. Grünfeld (1997) podrobno opiše dela socialnega pedagoga v šoli. Slednji naj bi: 

- pomagal učitelju pri delu z učno ter vzgojno problematičnimi učenci, predlagal in 

svetoval učitelju različne metode dela z učno in vzgojno problematičnimi učenci; 

- pomagal učitelju pri izbiri ustreznih  metod in načinov dela za vzpostavljanje 

kakovostnih odnosov med učiteljem in oddelkom; 

- pomagal oblikovati pozitivno klimo v razredu ter pozitivne odnose med učenci; 

- nudil individualno pomoč učencem, ki imajo težave v družini; 

- nudil pomoč pri vključevanju novincem in pripravljal razred na novega člana; 

- odkrival pozitivne lastnosti posameznika in tako vplival na posameznikovo boljšo 

samopodobo; 

- prepričal učitelja, učence in starše o vrednosti posameznika za razred; 

- svetoval staršem, kako ravnati in pomagati svojemu otroku; 

- organiziral delavnice, seminarje za starše in učence na temo zdravja; 

- seznanjal starše z razredno problematiko in skupaj z njimi iskal rešitev; 



H. Čarman: Vloga in pristopi socialnega pedagoga pri odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli. Dipl. delo 

 

 

 

51 

- sodeloval z drugimi socialnimi pedagogi in si z njimi izmenjaval izkušnje. 

 

Ista avtorica doda še, da socialni pedagog sodeluje tudi pri razvijanju odgovornosti, 

sprejemanju odločitev in reševanju problemov učencev. Razložiti jim mora, da jim pri 

reševanju njihovih problemov ne bo mogel vedno nekdo drug pomagati, lahko pa jih nauči, 

kako lahko sami učinkovito razrešijo nastali problem (prav tam, str. 18). »Potrjevati učenčeve 

probleme, upoštevati njegova čustva, vendar mu hkrati prepuščati odgovornost za rešitev 

problema, pomeni dajati podporo v pravem, najdobrohotnejšem smislu besede, ki obenem 

učencu najbolj pomaga« (Bluestein, 1997, str. 162, povzeto po: prav tam, str. 18). 

 

Delo socialnega pedagoga naj bi bilo takšno, da naj bi ga učenci z veseljem pričakovali in bi 

se ob njem prijetno počutili, zabavali. Učencem naj bi pomagal vzpostaviti dobre odnose in 

pozitivno stališče do šolskih obveznosti. Socialni pedagog ob rednem sodelovanju z 

razrednikom, spreminja in oblikuje razredno klimo ter svetuje učitelju, kako odpraviti napete 

odnose, ki vladajo med njim in učenci nekega razreda (prav tam, str. 19). 

 

Socialni pedagog lahko v osnovni šoli deluje na več načinov. V nadaljevanju predstavljam 

oblike njegovega dela v šolskem okolju: 

 

  DELO Z UČENCI 

 

  P. Klinar (2000) izpostavlja, da socialni pedagog lahko z učenci dela na različne načine: 

- individualno, kjer gre za svetovanje, podporo ob stiskah in težavah ter reševanje 

konfliktov. Individualno delo poleg naštetega vključuje tudi nudenje individualne učne 

pomoči s strani socialnega pedagoga; 

- skupinsko, kjer gre za vodenje oddelčnih ur, vodenje šolske skupnosti, vodenje 

predmeta družba in etika, učenje socialnih veščin v različnih delavnicah in 

nadomeščanje odsotnosti učiteljev, skupinska učna pomoč; 

- tako, da v času odmorov lahko vodi različne aktivnosti; 

- tako, da organizira ali pa sodeluje pri naravoslovnih dnevih in šoli v naravi ter 

spremlja otroke z MVO, otroke s težavami v socialni integraciji. 
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 DELO S STARŠI 

 

Na oblike sodelovanja s starši vplivajo različni dejavniki, kot npr. stopnja šole, pričakovanja 

staršev, socialni položaj družine, starost otroka itd (Koselj, 1997). Resman (1992, povzeto po: 

prav tam, str. 35) poudarja, da so neformalne oblike sodelovanja s starši učinkovitejše, saj 

izhajajo iz interesov ter potreb staršev in učiteljev, hkrati pa jih med seboj tudi bolj 

povezujejo. S. Murn (1994, povzeto po: prav tam, str. 35) med skupinske oblike dela 

socialnega pedagoga s starši uvršča roditeljski sestanke, odprte dneve šole, hospitacije, 

razstave, proslave, izlete, ekskurzije, mentorstvo staršev pri interesnih dejavnostih in 

sodelovanje pri dnevih dejavnosti, obiske staršev v razredu, predstavitev poklica, družabna 

srečanja, svet staršev ter klub staršev za boljšo šolo. Poleg skupinskih oblik dela obstaja tudi 

individualno delo s starši, npr. terapevtsko delo s starši. 

 

 SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE IN CELOTNIM TIMOM 

 

Naloga socialnega pedagoga je pomoč pri spreminjanju zavesti vseh udeležencev v šoli 

(Buckremer, 1995, povzeto po: Krajnčan, 1997, str. 97). Odpravljati mora nesmiselne površne 

sodbe o šoli, npr. da se učenci dandanes premalo učijo in imeti mora voljo ter sposobnost, da 

skupaj z učiteljem sprejema odločitve. Pomembno je, da se dejavno udeležuje razprav na 

kolegijih in konferencah, na katerih se govori o pomembnih stvareh ali usodah učencev (prav 

tam). 

 

3.4.2 VLOGA IN PRISTOPI SOCIALNEGA PEDAGOGA PRI ODPRAVLJANJU STRESA 
UČENCEV 

 

Bohm in Bottger (1981, str. 62, povzeto po Krajnčan, 1997, str. 94) menita, da »šola v 

vzdušju močnih zahtev po uspehu reproducira določeno stanje šolarja. Zanj je šola središče 

vsega, njegova eksistenca je šolska eksistenca, vse, kar počne, bo spodbujalo ali oviralo 

njegovo šolsko kariero. Šolar je tako vse prehitro prototip enodimenzionalnega človeka. 

Tovrsten pritisk občuti tudi s strani staršev«. Učenec dobi od staršev in šole sporočilo, da sta 

uspeh in dosežek med najbolj pomembnimi stvarmi v življenju. Torej je odklonsko vse tisto, 

kar onemogoča doseganje uspehov. Zato so starši ponosni, če je njihov otrok uspešen. V 

primeru neuspeha se jeza osredotoči bolj na otroka kot šolo samo, kar pripelje do tega, da 
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povzroča šolsko okolje otroku bolečine, ki imajo lahko velikokrat hude in dolgotrajne 

posledice za njegovo življenje (prav tam). 

 

Iz prej zapisanega izhaja, da lahko postane šola velik povzročitelj stresa v otrokovem 

življenju. Ravno zaradi tega je potrebno stres pravočasno odkriti in onemogočiti njegov 

negativni vpliv na otroka. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi socialni pedagogi, ki lahko s 

svojim znanjem in kompetencami pripomorejo k zmanjševanju in odpravljanju stresnih 

dejavnikov ter situacij v šoli. Socialno pedagoško delo namreč temelji na preventivnem 

soočanju in odpravljanju stresa na različnih področjih človekovega življenja, zato da bi lahko 

slednji živel zadovoljivo življenje. O tem piše tudi Skalar (2006, str. 29), ko omenja, da je 

»cilj vseh socialno pedagoških intervencij nuditi pomoč ljudem različnih starosti v razvojnih, 

kriznih, stresnih in v življenjsko obremenjujočih situacijah s ciljem, da se integrirajo v 

socialno okolje, in to s pomočjo pedagoških pristopov, metod in strategij«.  

 

A. Muhlum (povzeto po: Skalar, 1996, str. 24) izpostavlja, da lahko socialni pedagogi pri 

odpravljanju stresa v šoli pomagajo na načine, ki jih predstavljam v nadaljevanju: 

 

 preventiva, pri čemer socialni pedagog z različnimi socialno pedagoškimi sredstvi 

izboljšuje osebnostni razvoj učencev,  njihovo socialno učenje in socialno integracijo, 

preprečuje oz. zmanjšuje pa tudi disocialne in socialno patološke oblike vedenja. 

Podobnega mnenja je N. Šmit (1997), ko poudarja, da je socialni pedagog na področju 

preventivne vloge osredotočen na konfliktne in stresne situacije, ki povzročajo največ 

problemov. S svojo vključenostjo pospešuje procese samostojnega odločanja, ravnanja 

ter osamosvajanja, hkrati pa pomaga oblikovati bolj učinkovite vedenjske strategije za 

posameznike. Usmerja se na: 

-primarno prevencijo, ki vključuje organiziranje različnih dejavnosti, vodenje skupinskih 

aktivnosti, predavanja, pripravo vsebin za učinkovito izrabljen prosti čas; 

-sekundarno prevencijo, ki je usmerjena v populacijo otrok, kjer obstaja večje tveganje za 

motnjo; 

-terciarno prevencijo, ki je usmerjena v otroke z motnjo. 

 

  sooblikovanje ekološko psiholoških pogojev za življenje in delo  vključuje 

primarno preventivno dejavnost, kjer naj bi socialni pedagog v sodelovanju z 
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vodstvom šole, z učitelji in svetovalnimi delavci na šoli vplival na oblikovanje 

ekološko psiholoških pogojev v razredu in šoli (Skalar, 1996); 

  socialno pedagoške intervencije,  ki so usmerjene k učencem, k skupinam učencev, 

k staršem, učiteljem in odnosu med njimi, v kolikor na tem področju prihaja do 

konfliktov (prav tam, str. 49). Isti avtor (2000) poudarja, da so težave otroka obenem 

težave za otrokove starše, učitelja, razred in šolo, saj skoraj vedno nastanejo v 

socialnem kontekstu. To je lahko družina, razred ali vrstniška skupina. Socialno 

pedagoške intervencije morajo zato biti usmerjene v otroka s težavo v socialnem 

kontekstu, ki težave ustvarja, utrjuje ali povečuje. To je lahko vsak prispevek k 

izboljšanju razredne klime ali k ustvarjanju kulturnih odnosov v razredu in šoli, med 

drugim tudi kulturnih odnosov do otrok s težavami v socialni integraciji; 

 delo z vrstniškimi skupinami, kjer gre za skupine otrok, ki so sestavljene 

neformalno. Skupina je lahko cel razred, delovna skupina ali pa interesna skupina, v 

katero se otroci vključijo zaradi osebnih interesov in ne zaradi zunanjih pritiskov. V 

njih niso le otroci, ki potrebujejo pomoč. Na ta način se onemogoči stigmatizacijo, ob 

enem  pa se težavni otroci, ki so v skupino vključeni, učijo reševati probleme preko 

socialnih interakcij, kajti  problemi nastajajo prav v interakciji z drugimi v razredu 

(Šmit, 1997). Skalar (1996) poudarja, da gre za skupine, kjer učenci lahko skozi 

pogovor, igre vlog, interakcijske igre, potovanje v deželo domišljije spoznajo sebe in 

svoje zmožnosti ter tudi meje svojih sposobnosti. Povečajo lahko svojo sposobnost za 

prenašanje obremenitev in se naučijo  sodelovanja in vedenja v skupini. Skozi zgoraj 

naštete načine se soočijo z lastnim vedenjem in se  v težkih življenjskih situacijah ali v 

konfliktih učijo in preizkušajo nove socialno sprejemljivejše tehnike. 

 

Za učence je nerazumevanje z vrstniki v šoli velik stres. Otroci, ki jih njihovi vrstniki ne 

sprejemajo, imajo lahko kasneje v življenju težave s kriminalom, izostajanjem iz šole, 

delikventnostjo in psihološkimi problemi (Zaragoza, Vaughn in McIntosh, 1998). Socialni 

pedagog v osnovni šoli lahko poveča sprejetost različnosti oz. drugačnosti med vrstniki tako, 

da (Zaragoza et al, 1998, povzeto po: Lunder Verlič, 2003): 

- se do vseh učencev vede na prijazen način in izraža sprejetost; 

- učencem daje možnost, da nekaj »vedo«, pri čemer zadovoljujejo svojo potrebo po 

pomembnosti; 
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- z uporabo različnih socialnih spretnosti vključi učence z nižjim socialnim statusom in 

priljubljene vrstnike; 

- raziskuje, kakšne so socialne potrebe učencev in nato razvije pravilno pot delovanja; 

- načrtuje naloge in aktivnosti, ki bodo omogočale uspeh učencev in zmanjševale njihove 

šibkosti. 

 

Tudi šolski neuspeh je lahko pomemben izvor stresa za učence. Socialni pedagog lahko 

pomaga tako, da skupaj z učiteljem išče metode, kako zmanjšati šolski neuspeh učenca in 

kako naj ta pridobi boljše ocene. V sodelovanje je potrebno vključiti tudi učenca in upoštevati 

njegove želje. Med vsemi vpletenimi mora biti zaupanje. Socialni pedagog mora na ustrezen 

način dati vedeti učitelju, da ni nujno, da je njegovo poučevanje krivo za neuspeh učenca, saj 

lahko razlogi tičijo tudi drugje, največkrat v otroku samem in njegovi družini. 

 

V nadaljevanju bom predstavila štiri pristope oz. strategije, s pomočjo katerih lahko socialni 

pedagog v šoli učinkovito zmanjšuje stres učencev. 

 

3.4.3 UPORABA SOCIALNIH IGER IN DELAVNIC ZA ODPRAVO STRESA UČENCEV 

 

Socialne igre za razliko od tradicionalnega pouka, ki je intelektualno naravnan, vključujejo 

celega človeka, njegova čustva, misli, radovednost in potrebo po igri (Vopel, 1991). 

Vsebujejo dva vidika in sicer vidik igre, ki vključuje veselje, radovednost ter odkrivanje 

novega in vidik komunikacije (Virk Rode, Belak Ožbolt, 1990). Gre za tehnike, ki omogočajo 

otrokom, pa tudi odraslim medsebojno spoznavanje, vživljanje drug v drugega, sprejemanje in 

reševanje konfliktov ter graditev sodelovalnih odnosov (Virk Rode, Belak Ožbolt, 1998).  

 

A. Uranjek (1995) poudarja, da je v šolah vse več učencev, ki so nemirni, napeti, utrujeni, 

notranje nezadovoljni, razdražljivi in ki se težko zberejo. Večina teh stanj naj bi bila po 

mnenju  psihologov in zdravnikov posledica stresa ter drugih obremenitev - tudi v šoli. 

Socialne igre lahko tako pomembno pripomorejo k sproščanju, zmanjševanju napetosti in 

stresnih situacij v šoli. 

 

Igra omogoča učencem aktivno sodelovanje, saj vanjo vnesejo čustva, z drugimi besedno in 

nebesedno komunicirajo, prevzemajo različne vloge, se gibljejo, razrešujejo odnose, se 
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pogajajo in odločajo. Obenem tudi olajšuje uvajanje novih načinov komunikacije, ki se jih 

običajno v življenju izogibamo. Socialna igra pomaga učencu, da sebe in druge ljudi vidi 

celostno. Pri tem se učitelj v večji meri umakne v ozadje in učencem prepusti, da sami 

prihajajo do izkušenj (Vopel, 1991). Pri teh igrah se sprosti veliko čustev, zato zahtevajo 

premišljeno izvajanje. Otrok se mora v vsako igro vključevati po svoji volji. Smisel izvajanja 

iger je v tem, da preko njih  učenci pridejo v medsebojni stik, osamljeni otroci vzpostavijo 

stik z drugimi, tisti ki so preveč vsiljivi, pa se končno podredijo pravilom skupine. Med 

učenci se razvija medsebojna pomoč, solidarnost in toleriranje različnosti, zmanjšujejo se 

bojazni (npr. strah pred nastopanjem v razredu, strah pred sošolci, …). Otroci lahko izrazijo 

svoja čustva in vedo, da bodo ta sprejeta, skratka učenci postajajo bolj sproščeni (Virk Rode, 

Belak Ožbolt, 1990; Virk Rode, Belak Ožbolt, 1998). Tudi učiteljem pomagajo podrobneje  

spoznati vsakega učenca  in se vživeti vanj ter na ta način med poukom lažje razumeti njihove 

vedenjske vzorce (Virk Rode, Belak Ožbolt, 1998). Igre pripomorejo k temu, da učitelji z 

učenci vzpostavijo enakopraven in neposreden odnos in jih doživijo na bolj prijeten način 

(Virk Rode, Belak Ožbolt, 1990). 

 

A. Uranjek (1995) izpostavlja, da so še posebej učinkovite socialne igre, ki vključujejo 

gibanje, saj to pripomore k učenju, sproščanju in vzpostavljanju ugodne klime, v taki klimi pa 

se je tudi lažje učiti. Ista avtorica (prav tam, str. 7) še dodaja, da je v osnovnošolskem obdobju 

»gibanje zelo dobra pot za delovanje na druge zavestne in podzavestne plati osebnosti. Z njim 

lahko pomagamo otrokom, da »predelajo« težka doživetja, neugodne izkušnje in razne 

duševne obremenitve in tako pridejo do notranjega ravnotežja ali ga ohranijo.« 

 

Socialne igre so torej eden izmed načinov, s katerimi lahko zaposleni na šoli - učitelji in 

svetovalni delavci, med njimi tudi socialni pedagogi, uspešno zmanjšujejo stres, napetost, 

utrujenost in strah pri učencih. Socialni pedagog lahko socialne igre v razredu izvaja sam, 

seveda po predhodnem dovoljenju učitelja, ali pa slednjemu nudi pomoč, da igre s svojim 

razredom izpelje sam. Socialni pedagogi imajo dovolj kompetenc, da igro izvedejo uspešno in 

na način, da se udeleženci ob igranju nekaj naučijo. Pri tem morajo biti pozorni na čustva 

udeležencev, ki nastajajo ob in po opravljeni igri. Socialne igre je potrebno izvajati na 

primeren način, pri tem pa na prvo mesto postaviti otrokovo pripravljenost na sodelovanje, saj 

se v nasprotnem primeru učinkovitost iger zmanjša. 
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Socialni pedagog lahko v sodelovanju z učiteljem izvede tudi različne delavnice v razredu na 

temo premagovanja stresa in strahu. Učence lahko povpraša, zaradi katerih stvari so pogosto 

zaskrbljeni. Nadalje lahko učencem razdeli liste, na katere napišejo, kako pogosto in zakaj 

občutijo tremo v šoli ter kaj lahko sami storijo, da bodo slednjo odpravili. Socialni pedagog 

dobljene informacije združi in jih predstavi učencem. Skupaj z učenci potem lahko izbere 

najbolj uspešne načine premagovanja treme. 

 

3.4.4 AVTOGENI TRENING 

 

Avtogeni trening je metoda sproščanja, ki človeku omogoča, da z osredotočanjem preide v 

stanje sproščenosti (Avtogeni trening, 2008). Vaja je sestavljena iz treh elementov: položaja 

za vajo, ponavljanja formule v mislih in preklica. Avtogeni trening se izvaja v ležečem ali 

sedečem položaju, med vajo pa so oči zaprte, saj si posameznik s tem olajša usmerjanje vase 

(prav tam, str. 34). Omogoča razgradnjo stresa in je uspešen pri psihogeno povzročenih 

bolečinah, strahu, motnjah govora, odvajanju od psihoaktivnih snovi (alkohola, cigaret, drog), 

hujšanju, odpravi treme in ostalih šolskih stresov, itd. (Cvetko, 2001). S sproščanjem telesa se 

sprosti tudi duševnost in na takšen način se odstrani napetost, ki nas moti. Avtogeni trening z 

osredotočanjem na telo omogoča doseganje duševnega ravnovesja in s tem odpravo telesnih 

težav (prav tam, str. 23).  

 

Avtogeni trening je torej zelo uporabna metoda sproščanja tudi v šolskem okolju, saj 

omogoča sprostitev različnih stresov, s katerimi se soočajo učenci. Socialni pedagog ga lahko 

uporablja predvsem pri delu z učenci, ki se spopadajo s tremo in strahom pred nastopanjem 

ter spraševanjem. Učenci imajo lahko tudi glavobole in bolečine v želodcu, ki so lahko  

posledica strahu in pritiskov. Izvajamo ga lahko pri tistih učencih, ki imajo težave z 

sprejemljivim izražanjem določenih čustev, npr. jeze, agresivnosti in pri tistih, ki se težje 

umirijo in skoncentrirajo na podajanje učne snovi.  

 

Kožar (2000) poudarja, da je pri izvajanju vaj avtogenega treninga potrebno zagotoviti mir in 

nemoteno izvajanje. Pri izvajanju treninga se mora človek počutiti popolnoma psihološko 

varnega, saj varnost povečuje koncentracijo, ta pa pomeni hitrejše napredovanje. Priporoča se 

miren prostor, ki je rahlo zatemnjen, a še vseeno dobro prezračen. Za izvajanje avtogenega 

treninga je potrebno, da socialni pedagog učencu zagotovi miren prostor, zato ga je za 
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najboljši učinek primerno izvajati v pisarni socialnega pedagoga, lahko pa tudi v prazni 

učilnici. 

 

3.4.5 TEHNIKA DOSEGANJA ČUSTVENE SVOBODE – EFT 

 

Benesch (2006, str. 23) izpostavlja, da je tehnika doseganja čustvene svobode (EFT - 

Emotional Freedom Techniques) »tehnika za reševanje številnih čustvenih in telesnih težav, 

ki temeljijo na čustveni motnji. Pri tej tehniki gre v bistvu za to, da s prsti trkamo (tapkamo) v 

določenem zaporedju po izbranih meridijanskih točkah telesa, ter se uglašujemo z obstoječo 

težavo tako, da izgovarjamo ustrezne afirmacije, ki se nanašajo nanjo. Tehnika EFT temelji na 

domnevi, da se s trkanjem (tapkanjem) po meridianskih točkah razpošilja energija v 

meridijanske tirnice, in odposlana energija odpravi motnjo v meridijanskem sistemu, 

povezano s težavo. Prvotno obremenilno doživetje (travma) izgubi moč, in ker se je energija v 

sistemu znova uravnotežila, ni več negativnega odziva v duševnosti ali telesu.« Tapkanje je 

uporabno za vse težave, ki jih ima človek, naj si gre za različne strahove, fobije, jezo, žalost, 

tesnobnost in potrtost. Uporablja se lahko tudi za odvisnost, težave v odnosih, različne telesne 

bolezni, travmatične spomine, posttravmatsko stresno motnjo (PTSM), skrbi, krivdo ter za vsa 

omejujoča čustva pri nastopanju, športu ali poslu, ipd. (http://www.eft-

slovenija.si/eftprirocnik.pdf).  

 

Uporaba EFT tehnike na področju odpravljanja stresa učencev je pomembna, saj po mnenju 

strokovnjakov s tega področja v večini primerov pripomore k hitri in popolni odpravi stresa 

ali pa ga vsaj občutno zmanjša. Učencu, ki se sooča s strahom pred spraševanjem ali pa pred 

nastopanjem, bi lahko socialni pedagog pomagal strah odpraviti tako, da bi z učencem 

oblikoval afirmacijo, ki se nanaša na njegovo težavo in ga nato vodil skozi tapkanje po vsaki 

od energijskih točk. Tapkanje lahko socialni pedagog pravzaprav uporabi za vse težave 

učencev, od konfliktov z vrstniki do težav, katerih vzrok je dinamika v družini, saj EFT deluje 

po načelu, da je vzrok za vsa negativna čustva motnja v telesnem energijskem sistemu. 

Pomembno je le, da se oblikuje ustrezne afirmacije oz. besede, ki se nanašajo na težavo 

učenca ter da tapkanje poteka po energijskih točkah po pravilnem zaporedju. Uspešnost 

izvajanja tapkanja pri učencu socialni pedagog lahko preveri takoj po koncu tapkanja in sicer 

s povratno informacijo učenca, ki številčno oceni, koliko se mu je težava zmanjšala. Na 

podlagi tega se socialni pedagog lahko odloči za ponovitev tapkanja.  

http://www.eft-slovenija.si/eftprirocnik.pdf
http://www.eft-slovenija.si/eftprirocnik.pdf
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3.4.6 RAZVIJANJE ASERTIVNOSTI ZA ODPRAVO STRESA 

 

Asertivnost pomeni interakcijsko zmožnost brez težav in strahu povedati svoje mnenje in 

želje, pri tem pa upoštevati tudi mnenje in želje drugih (Chalvin, 2004). Asertivnost človeku 

pri komunikaciji z drugimi prinese več samozaupanja in zadovoljstva, pomanjkanje 

asertivnosti pa pomeni zmanjšano zaupanje v lastne misli, prepričanja, občutke in mnenja ter 

izogibanje neprijetnim medosebnim situacijam (Petrovič Erlah, Žnidarec Demšar, 2004). Isti 

avtorici (prav tam, str. 10) omenjata, da je asertivnost pomembna pri optimalnih strategijah 

spoprijemanja s stresom, hkrati pa vpliva na boljše socialne interakcije. 

 

Asertivnost je v bistvu nasprotje pasivnemu, agresivnemu in manipulativnemu vedenju. V 

nadaljevanju predstavljam nekatere od načinov, kako se lahko asertivnosti priučimo. Učenje 

poteka, tako da (prav tam, str. 38-40):  

- verjamemo vase in poslušamo druge ljudi; 

- prepoznavamo svoja čustva, potrebe, pravice in občutke ter se jih naučimo izražati na 

primeren način; 

- prepoznavamo in spoštujemo čustva drugih; 

- spontano izražamo svoje želje in interese ter pri tem uporabljamo JAZ sporočila (»jaz 

mislim, jaz čutim…«); 

- prosimo za pojasnitev, če česa ne razumemo ali pa smo preslišali vprašanje (»mi lahko 

še enkrat razložite«); 

- sprejmemo svoje pozitivne in negativne lastnosti ter da sprejemamo z vsemi njihovimi 

lastnostmi tudi druge ljudi; 

-  se izogibamo obtoževanju drugih za naše probleme in prevzamemo odgovornost za 

svoje življenje, dejanja in odločitve; 

- si dovolimo narediti napako, saj nam spoznanje o zmotljivosti pomaga pri 

zmanjševanju samokritičnosti; 

- spremenimo lastno mišljenje, če se za to odločimo; 

- si postavljamo dosegljive cilje; 

- da vljudno rečemo ne, če nečesa ne želimo in pri tem ne občutimo krivde; 

- smo pripravljeni na sklepanje kompromisov, s katerimi rešimo konflikt. 

 



H. Čarman: Vloga in pristopi socialnega pedagoga pri odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli. Dipl. delo 

 

 

 

60 

Tudi socialni pedagog lahko pri učencih, ki so izpostavljeni različnim stresom v šoli, 

spodbuja asertivno vedenje za bolj učinkovito delovanje in večje zadovoljstvo. V primeru, da 

je učenec pasiven oz. bolj plahe narave in se boji med spraševanjem učitelju povedati, da ni 

dobro razumel ali pa slišal njegovega vprašanja, potem je pomembno, da socialni pedagog 

takšnega učenca opogumi, da bolj asertivno izraža svoje mnenje. To lahko stori tako, da s 

socialnimi igrami v razredu poveča aktivnost učencev. Izbere naj take igre, pri katerih je 

pasiven in plah učenec za učinkovito izvedbo igre spodbujen k sodelovanju in komuniciranju 

z ostalimi učenci v razredu in učiteljem. Ti učenci imajo po navadi težave z izražanjem 

lastnega mnenja. Socialni pedagog mora učenca med igro opazovati in na podlagi svojih 

opažanj tudi ustrezno ukrepati. Če opazi, da se je učenec vživel v igro in mu ta ne predstavlja 

težav ter ne potencira njegovega stresa, potem naj se socialni pedagog osredotoči na to, kako 

bi lahko učenca spodbudil k še večji motiviranosti za izražanje mnenj in medsebojno 

komunikacijo. V nasprotnem primeru je potrebno, da se socialni pedagog z učencem 

individualno pogovori in skuša ugotoviti, kaj učenca pri komunikaciji ovira. Socialni pedagog 

naj učenca pohvali tudi za minimalno udeležbo v komunikaciji z drugimi med potekom 

socialne igre. Učencu lahko tudi pojasni, da zaradi strahu pred učiteljem in zaradi strahu, da 

se bo osramotil pred razredom, ne bo pridobil tiste ocene, ki si jo glede na svoje znanje 

zasluži. Socialni pedagog naj učencu tudi razloži, da ga učitelj zaradi njegove prošnje naj 

ponovi vprašanje, ne bo gledal »postrani«, temveč bo motiviran, da mu vprašanje zastavi 

ponovno ali pa na drugačen način, če je to za učenčevo razumevanje potrebno. Koristno je, da 

socialni pedagog spodbuja učitelja, naj se v razredu skupaj z učenci pogovarja o strahovih, s 

katerimi se soočajo in o načinih, kako lahko te strahove z ustreznimi pristopi zmanjšati. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Osnovna šola je poleg družine pomemben socializacijski dejavnik, ki otroka pripravlja na 

vključitev v družbo in pomaga pri razvijanju njegove osebnosti. Skrbi za učenčev skladen 

telesni, spoznavni, moralni, čustveni, socialni in duhovni razvoj (http://predpisi.sviz.si/vzgoja-

in-izobrazevanje/osnovne-in-glasbene-sole/zakon-o-osnovni-soli/index.php). Vendar pa šola s 

svojim načinom dela vključuje tudi številne ogrožajoče dejavnike za učence. Za mnoge izmed 

njih predstavlja vir hudih stresov in stisk, iz katerih se lahko razvijejo psihosocialne in 

psihosomatske motnje. Vzroki za stres v šoli, ki povečujejo ranljivost otrok, so predvsem 

neupoštevanje pravil vedenja, preverjanje in ocenjevanje znanja, kazni, prizadetost zaradi 

neuspeha, prizadetost zaradi sporočil staršem, nadalje odpor do šole, strah pred šolo oz. šolska 

fobija, pomanjkanje delovnih navad, specifične učne težave in nesprejetost v skupini 

vrstnikov.  

(http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Razvijanje%20in%20vrednotenje%20znanja/files/asset

s/basic-html/page251.html)  

 

Pomembno je, da se proces odpravljanja stresa pri učencu začne takoj, ko se opazijo 

spremembe v njegovem vedenju. Spregled znakov stresa poslabša otrokovo funkcioniranje in 

lahko povzroči različne motnje ter bolezni. Pri zmanjševanju stresa učencev imajo pomembno 

vlogo tudi socialni pedagogi, zaposleni kot svetovalni delavci na šoli. 

 

Z raziskavo v okviru diplomskega dela bom preverila, kakšna je vloga socialnega pedagoga 

na šoli na področju zaznavanja in odpravljanja stresa pri učencih. Med drugim me bo 

zanimalo, katere situacije po mnenju socialnih pedagogov predstavljajo za učence največji 

stres v šoli ter katere pristope ti strokovnjaki uporabljajo za odpravo stresa pri učencih. 

Preverila bom tudi, ali socialni pedagogi timsko delajo z drugimi strokovnimi delavci na šoli 

pri odpravljanju stresa učencev in kako poteka v smeri odpravljanja stresa sodelovanje 

socialnih pedagogov s starši. Na koncu me bo zanimalo še, na kakšen način socialni pedagogi 

preverjajo učinkovitost svojega dela na področju odpravljanja ali zmanjševanja stresa pri 

učencih. 

http://predpisi.sviz.si/vzgoja-in-izobrazevanje/osnovne-in-glasbene-sole/zakon-o-osnovni-soli/index.php
http://predpisi.sviz.si/vzgoja-in-izobrazevanje/osnovne-in-glasbene-sole/zakon-o-osnovni-soli/index.php
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Razvijanje%20in%20vrednotenje%20znanja/files/assets/basic-html/page251.html
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Razvijanje%20in%20vrednotenje%20znanja/files/assets/basic-html/page251.html
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1.1 RAZISKOVALNI CILJI 

 

 Raziskati, katere so tiste situacije in okoliščine, ki po mnenju socialnih pedagogov 

največkrat izzovejo stres pri učencih. 

 Raziskati, katere pristope uporabljajo socialni pedagogi za odpravljanje stresa pri 

učencih. 

 Ugotoviti, kako ocenjujejo učinkovitost uporabljenih pristopov za odpravljanje stresa 

pri učencih. 

1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 Kakšna je vloga socialnega pedagoga na osnovni šoli? 

 Katere so tiste situacije in okoliščine, ki po mnenju socialnih pedagogov največkrat 

izzovejo stres pri učencih? 

 Katere znake stresa socialni pedagogi opažajo pri učencih in kako ugotovijo, da je 

učenec pod stresom? 

 Katere pristope uporabljajo socialni pedagogi za odpravljanje stresa pri učencih? 

 Ali in v kolikšni meri in kako socialni pedagogi sodelujejo tudi z drugimi strokovnimi 

delavci šole in zunanjimi institucijami pri odpravljanju stresa učencev? 

 Kako socialni pedagogi sodelujejo s starši pri odpravljanju stresa učencev? 

 S katerimi dilemami in težavami se srečujejo socialni pedagogi v praksi na področju 

odpravljanja stresa pri učencih? 

 Kako socialni pedagogi ocenjujejo učinkovitost uporabljenih pristopov za odpravljanje 

stresa pri učencih? 

 

2. OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 
 

2.1 VZOREC 
 

Vzorec vključuje pet socialnih pedagoginj, zaposlenih v svetovalni službi na različnih 

osnovnih šolah v Sloveniji. Vzorec sem oblikovala tako, da sem telefonirala na osnovne šole, 

ki sem si jih naključno izbrala. Na vseh petih zaprošenih osnovnih šolah so bili socialni 
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pedagogi pripravljeni sodelovati pri moji raziskavi. Vzorec intervjuvanih socialnih pedagoginj 

predstavljam v Tabeli 1: 

 

Tabela 1: Opis vzorca: Intervjuvane socialne pedagoginje na osnovnih šolah 

 Spol Delovna doba na šoli 

SP1 ženski 10 let 

SP2 ženski 15 let 

SP3 ženski 29 let 

SP4 ženski 10 let 

SP5 ženski 14 let 

 

Vse intervjuvane osebe so bile ženskega spola, v času zbiranja podatkov so v šolstvu 

zaposlene od 10 do 29 let. Njihova povprečna delovna doba je 16 let. 

2.2 MERSKI PRIPOMOČKI IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Uporabila sem kvalitativni pristop raziskovanja. Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu 

septembru in oktobru 2013 z metodo intervjuja. Intervjuje sem izvedla s socialnimi 

pedagoginjami, zaposlenimi v svetovalni službi na osnovnih šolah v Sloveniji. Pogovori so 

potekali individualno, intervjuvanke pa so bile vnaprej seznanjene z namenom intervjuja. Vsi 

pogovori so bili uspešno zaključeni. Intervjuje sem snemala z diktafonom, nato je sledilo 

pretipkavanje intervjujev in nazadnje še kvalitativno analiziranje le-teh z metodo analize 

vsebine.  

 

3. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

 

V nadaljevanju po posameznih raziskovalnih vprašanjih predstavljam dobljene rezultate, ki so 

z namenom večje preglednosti predstavljeni v tabelah. 
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3.1 Vloga socialnega pedagoga v osnovni šoli 

 

S prvim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, kakšna je po mnenju intervjuvanih 

socialnih pedagoginj, zaposlenih na šoli, vloga profila socialnega pedagoga na vzgojno 

izobraževalnem področju. Zanimalo me je, katere naloge opravlja. 

 

Socialna pedagoginja 1 je menila, da je delo socialnega pedagoga v svetovalni službi 

predvsem preventivno delo in pomoč otrokom, staršem ter učiteljem oz. svetovanjem 

slednjim. Izpostavila je, da je delo raznoliko (»gre za široko polje delovanja«) in da je glavno 

področje dela socialnega pedagoga na šoli opravljanje dodatne strokovne pomoči (»otroci, ki 

so usmerjeni, imajo pomoč socialnega pedagoga, tukaj je mesto socialnega pedagoga«), ki jo 

opravlja tudi sama. 

 

Socialna pedagoginja 2 je navedla, da težko določi, kaj je delo socialnega pedagoga 

(»ogromno je nalog, ki jih je treba izpeljati ne glede na to, kaj si po profilu, tako da kaj delam 

čisto socialno pedagoškega težko povem«). Poleg svetovalnega dela in administracije opravlja 

tudi dodatno strokovno pomoč. 

 

Socialna pedagoginja 3 je povedala, da se delo socialnega pedagoga razlikuje glede na to » 

ali opravlja delo v okviru svetovalne službe ali pa dodatno strokovno pomoč za premagovanje 

primanjkljajev«. Sama opravlja oboje. Pri svetovalnem delu grem predvsem za nudenje 

pomoči učencem, učiteljem in staršem. Izpostavila je, da ima profil socialnega pedagoga 

specifična znanja. 

 

Socialna pedagoginja 4 je poročala, da opravlja tako svetovalno delo (»delno sem svetovalna 

delavka, sem tista oseba, h kateri se pridejo učenci pogovoriti, če imajo npr. tremo, da imajo 

težave z učenjem in slabe ocene«), kot dodatno strokovno pomoč (»pomagam tudi učencu pri 

učenju«). Izpostavila je raznovrstnost socialno pedagoškega dela (»je veliko nalog, ki jih 

opravljamo«). Njene naloge so preventivno naravnane (»izvajamo, organiziramo preventivne 

programe na področju zdravja, učenja«), vključujejo sodelovanje z institucijami izven šole 

(»ogromno se povezujemo z zunanjimi institucijami, npr. centri za socialno delo, ZPM, …«), 

skrb za koordinacijo med učitelji, starši, učenci in vodstvom. Pomaga pri reševanju konfliktov 

(»sem tista oseba, ki pomaga reševati probleme na šoli, npr. če pride do konflikta med učenci 
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ali učiteljem in učencem«), sodeluje pa tudi s starši (»potem pridejo starši do mene, npr. 

imajo problem, da so njihovi otroci zadržani v šoli, obračajo se name predvsem v zvezi z 

motnjami vedenja, ko prihaja do težav v socialni integraciji – da se nekdo ne obnaša tako, kot 

je treba, da je nemiren, da ne sledi pravilom, da ima težave z uravnavanjem čustev«). 

 

Socialna pedagoginja 5 je povedala, da opravlja različne naloge, kot so: pokrivanje 

izobraževanja učiteljev, preventivno delovanje, je skrbnica razredov (»ko so kake težave v 

razredu, npr. odnosne narave, odnosi med učenci ali pa individualne težave učenca, učitelj z 

učencem, se potem obrnejo name«), povezuje se s starši učencev (»skrbim tudi za sodelovanje 

s starši«). Glede na to, da je na šoli zaposlena že dlje časa, opravlja tudi supervizijo (»imam 

veliko »supervizijskega« dela – ni uradno supervizija, je pa narava dela taka. Npr. ko pridejo 

učitelji, ostali kolegi sodelavci k meni, predebatiram z njimi različne situacije«) in mentorstva 

(»v zadnjem času imam tudi veliko mentorstev, prej ni bilo tako«). Dodatne strokovne pomoči 

ne izvaja, saj je na šoli poleg nje zaposlena še ena socialna pedagoginja, ki opravlja to delo.  

 

Za boljši pregled nad dobljenimi rezultati sem oblikovala Tabelo 2: 

 
Tabela 2: Vloga socialnega pedagoga v osnovni šoli 

 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 Skupaj 

(f) 

Svetovalno delo      5 

Dodatna strokovna pomoč      4 

Preventivno delo na šoli      3 

Pomoč otrokom      4 

 trema, slabe ocene      1 

 individualne težave učenca, težave v 

odnosih med učenci 

     1 

Pomoč učiteljem      4 

 izobraževanje učiteljev, težave med 

učiteljem in učencem 

     2 

Sodelovanje s starši      4 

Administracija      1 

Povezovanje z zunanjimi institucijami      1 

Supervizija in mentorstva      1 

 

Večina intervjuvanih socialnih pedagoginj poleg svetovalnega dela na šoli izvaja tudi dodatno 

strokovno pomoč, razen ene socialne pedagoginje, ki je omenila, da dodatno strokovno 
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pomoč opravlja druga socialna pedagoginja, zaposlena na isti osnovni šoli. Slednjo nudijo 

učencem šolski svetovalni delavci (med njimi tudi socialni pedagog) in sicer učencem z 

zmernimi specifičnimi primanjkljaji oz. primanjkljaji, ki potrebujejo več specifičnega 

treninga in več učiteljeve pozornosti. Med urami individualne učne pomoči svetovalni delavec 

oceni učenčeve primanjkljaje in njegova močna področja (Magajna et al., 2008). Opravljanje 

preventivne dejavnosti kot del svetovalnega dela so posebej izpostavile tri socialne 

pedagoginje. Tudi A. Muhlum (povzeto po: Skalar, 1996, str. 24) meni, da je ena izmed 

glavnih nalog socialnega pedagoga v šoli opravljanje preventive dejavnosti, s katero socialni 

pedagog z različnimi socialno pedagoškimi sredstvi vpliva na izboljšanje osebnostnega 

razvoja učencev, njihovo socialno učenje ter socialno integracijo. Cilj preventivne dejavnosti 

je preprečiti, da nezaželeno vedenje nastopi in ponuditi otroku dovolj virov ter podpore v 

pozitivnih oblikah vedenja (Krajnčan, 2008). 

3.2 Situacije in okoliščine, ki po mnenju socialnih pedagogov največkrat 
izzovejo stres pri učencih 

 

V okviru drugega raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, katere situacije so po mnenju 

socialnih pedagogov tiste, ki so  za učence v osnovni šoli najbolj stresne. 

 

Socialna pedagoginja 1 je med situacije, ki so največkrat povzročitelj stresa pri učencih, 

umestila tekmovanja, teste in primerjanje otrok med seboj po priljubljenosti (»tekmovanja, 

testi, pa tudi ko se primerjajo učenci med sabo, kakšen je bolj priljubljen, kakšen ni, dostikrat 

se takih stvari ne vidi, šele ko si med njimi se vidi, učenci se porazdelijo po neki svoji 

dinamiki in eni so bolj priljubljeni, drugi manj in tako doživljajo stres. Lahko ga tudi tisti, ki 

so zelo priljubljeni, če so malo manj priljubljeni, zato ne smemo gledati samo na tiste, ki so 

ob robu«). K temu je dodala še šolski neuspeh (»to je sigurno stres, posebej ko se primerjajo 

med sabo glede ocen«) in konflikte z učitelji predvsem v prvi in drugi triadi (»v prvi in drugi 

triadi, če nimaš dobrega odnosa z učitelji, je zelo stresno, v tretji triadi pa učitelji niso več 

taka referenca«). Poudarila je, da na pogostost otrokovega stresa močno vlivajo njegov način 

reagiranja, temperament in način razreševanja stresne situacije v njegovi družini. 

 

Socialna pedagoginja 2 je povedala, da velik stres za učence predstavlja šolski sistem, ki 

zahteva pridobivanje ocen v zelo kratkem času (»vsi vse naenkrat sprašujejo, naenkrat je 

treba pisati in proti koncu konference je pri enih zelo viden stres«). Prav tako kot socialna 

pedagoginja 1, je tudi ona navedla neugodne odnose med učenci kot vrsto stresa v šoli (»to je 
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skupina, kjer ne glede na to, koliko je dežurnih učiteljev okrog, še vedno prihaja do določenih 

stvari med njimi, se skregajo, se tudi stepejo, eni so stalno nekje na robu, stalno žrtve in tukaj 

je veliko stresov«), k temu pa enako dodala tudi konfliktne odnose z učitelji, za katere meni, 

da so kot odrasle osebe dolžni premagati ovire, do katerih prihaja med njimi in učenci in se 

jim tako približati. Izpostavila je, da so otroci v šoli na splošno zelo pogosto pod stresom, k 

temu pa neredko pripomorejo tudi previsoka pričakovanja staršev do njih (»to so tisti otroci, 

ki dobijo eno štirko in jokajo – tako opazimo, da so otroci po stresom zaradi staršev, kjer se 

vidi, da imajo starši previsoka pričakovanja do njih«). 

 

Socialna pedagoginja 3 je poudarila, da so zelo pogosto pod stresom predvsem ranljivejši 

otroci (»to so otroci, ki so ranljivejši in takih je veliko, situacije, ki jih spravljajo v stres so 

mnoge«). Naštela je naslednje stresne situacije: biti v skupini, stopiti skozi šolski prag, učne 

situacije - preverjanja, preizkusi, med vrstniške situacije, v katerih se slabše znajdejo, prehiter 

tempo, prenasičenost z dejavnostmi in prostorska stiska. Posebej je izpostavila stres pri 

učencih zaradi učiteljev, ki poučujejo na določen način, zato ima veliko otrok učne težave 

(»imamo nerešljivo skrajnost, kjer učitelj poučuje na določne način, veliko otrok ima težave, 

zlasti otroci, ki imajo učne težave«), stres pa se pojavlja tudi zaradi pomanjkanja jasne 

strukture s strani učitelja (»niso več jasne stvari otrokom, kdo, kaj, kdaj se sporoči«) in zato, 

ker učitelji ne izvajajo dosledno prilagoditev za otroke. Podobno kot socialna pedagoginja 2, 

je tudi ta navedla stres pri učencih zaradi previsokih pričakovanj staršev, v ozadju katerega sta  

nezadovoljstvo in strah staršev, kaj bo z učencem, če ne bo dosegal želenega (»ko rečeš 

staršu: za otroka je to maksimum, kar je dosegel in vidiš, da starš ni čisto zadovoljen, vidiš da 

nastopi obramba, ki je ne more kontrolirati – gre za nezadovoljstvo, strah kaj bo z otrokom«). 

 

Socialna pedagoginja 4 je povedala, da obstaja kar veliko situacij, ki pri učencih izzovejo 

stres. Kot en vzrok za stres je omenila tremo pred spraševanjem pri določenem učitelju 

(»pridejo učenci, ki imajo tremo, kako naj se pripravijo za posameznega učitelja -  ker učitelji 

so različni -  nekateri se zelo potrudijo, da ustvarijo vzdušje varnosti, da npr. ko sprašuje sta 

samo ona dva, ostali delajo neke druge stvari, da niso toliko izpostavljeni. Nekateri pa hočejo 

ravno to, da vsi poslušajo - odvisno od stila in od učitelja«), poleg tega pa je naštela še 

naslednje stresne situacije: ocenjevanje, šolski neuspeh ter neugodne odnose z vrstniki in 

učitelji. Omenila je, da je bilo včasih več stresov zaradi šole, dandanes pa se stres pri učencih 

pojavlja zaradi pritiskov staršev na ocene oz. njihovih previsokih pričakovanj, kar sta dejali 
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tudi socialni pedagoginji 2 in 3  (»učenci se v šoli bolje počutijo. Starši pa zelo pritiskajo na 

otroke glede ocen, da morajo biti odlične ocene. To je sprememba, ki sem jo opazila«). V 

zvezi s tem je poudarila, da trema pri učencu lahko nastane zaradi nezaupanja staršev vanj 

(»velikokrat ima otrok tremo, ker starši ne verjamejo več v njega, so obupali nad njim in 

potem z njim jokajo, tudi otroku se potem zdi brez pomena truditi«) in ko je šola edina 

povezava med starši in otroci. Izpostavila je tudi strah nekaterih učencev, da se osramotijo 

pred razredom, ko so vprašani ali imajo govorni nastop. 

 

Socialna pedagoginja 5 je poudarila, da se otroci v šoli soočajo s stresom in da sama loči dve 

vrsti stresa in sicer stres zaradi slabih odnosov z vrstniki in ocenjevanje oz. šolski neuspeh (» 

stres zaradi slabih odnosov z vrstniki in to je lahko močan stres, drugi stres je ocenjevanje, 

neuspešnost v šolskem delu«). V nadaljevanju je naštela stresne situacije v šoli bolj podrobno: 

strah pred neuspehom (»pogosti stavek je kaj pa, če dobim 1? Kaj pa, če se mi bodo smejali? 

Kaj pa, če ne bom znal? Strah pred napako in potem posledično ne me ocenjevat, ne me 

spraševat. Ne smem narediti napake«), vnaprej izdelane ideje, prevzete od odraslih (»otrok v 

petem ali šestem razredu reče ja kaj pa točke za zaključno preverjanje? Ne bom mogel na 

želeno šolo. To ni nekaj, kar je zraslo v njegovi glavi samo po sebi. Otrok sliši, kaj se 

pogovarjajo odrasli. Te ideje je potem treba osvetliti in videti, da so prazne«), premalo 

informacij (»ne vejo, da lahko ponovijo, da je nova možnost. Ta občutek ujetosti povzroča 

stres«), konfliktni odnosi z učitelji (»včasih so tudi konflikti z učitelji, predvsem 7,8 in 9 

razred, ko se med njima ustvari kontratransfer - lahko se kaže kot »ne maram je, kako me 

gleda«, potem se začne umikati, učitelj gre še bolj za otrokom in ta se še bolj umika«).  
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Za boljši pregled nad dobljenimi rezultati sem oblikovala pregledno tabelo Tabelo 3: 

 

Tabela 3: Situacije in okoliščine, ki po mnenju socialnih pedagogov največkrat izzovejo stres pri 

učencih 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 Skupaj (f) 

Otroci so v šoli zelo pogosto pod stresom      3 

Pogost stresa odvisna od načina reagiranja 

otroka, temperamenta, načina razreševanja 

stresne situacije v njegovi družini 

     1 

Previsoka pričakovanja staršev      3 

Neugodni odnosi z vrstniki      5 

Neugodni odnosi z učitelji      5 

Preverjanje znanja      3 

Šolski neuspeh      3 

Strah pred osramotitvijo med 

spraševanjem/govornim nastopom 

     1 

Trema otroka zaradi nezaupanja staršev vanj      1 

Šolski sistem/šola       2 

Prehiter tempo, prenasičenost z dejavnostmi, 

prostorska stiska 

     1 

Premalo informacij, vnaprej izdelane ideje, 

privzete od odraslih 

     1 

 

Vseh pet intervjuvanih socialnih pedagoginj je med vzroki za stres učencev omenilo konflikte 

oz. neugodne odnose z učitelji in konflikte med vrstniki kot tiste situacije, ki so po njihovem 

mnenju najbolj stresne za učence. Tri socialne pedagoginje so kot vzrok za stres navedle tudi 

previsoka pričakovanja staršev, šolski neuspeh in preverjanje in ocenjevanje znanja. Tudi J. 

Kalin (2003) poudarja, da šola s svojimi zahtevami in željami po čim boljših dosežkih svojih 

učencev, ki jih je moč videti od zunaj in izmeriti, učencem in njihovim staršem povzroča 

stres. Tekmovalnost, obremenjenost s šolsko uspešnostjo, preverjanje znanja, pridobivanje 

točk za napredovanje in vsakodnevne šolske obveznosti so tiste situacije, zaradi katerih so 

učenci dandanes v šoli pod stresom. Poleg tega niso obremenjeni le zaradi šole same po sebi, 

ampak tudi zaradi pričakovanj in pritiskov s strani staršev. Podobnega mnenja je A. Mikuš 

Kos (1993), ko meni, da se pogosto zgodi, da se šolska situacija učencu ne zdi preveč 

ogrožajoča, dodatek stresa pa dobi v družinskem okolju, ki ima pretirane zahteve in 

pričakovanja do otrokovega šolskega delovanja. Poleg naštetega avtorica vidi pogoste stresne 

situacije za učence tudi v konfliktih z učitelji in konfliktih med učenci.  
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3.3 Znaki stresa, ki jih socialni pedagogi opažajo pri učencih 

 

S četrtim raziskovalnim vprašanjem sem želela raziskati, kako socialni pedagogi zaznajo, da 

je učenec pod stresom in, kakšni so načini, s katerimi učenci sami poskušajo prebroditi stresne 

situacije in ali se za to poslužujejo tudi odklonskega vedenja. Zanimalo me je tudi, kako 

pogosto se pri učencih kažejo znamenja pozitivnega stresa in kako se to po mnenju socialnih 

pedagogov povezuje z  učenčevo samopodobo. 

 

Socialna pedagoginja 1 je povedala, da zaznava razlike v znakih stresa med 

ekstrovertiranimi in introvertiranimi učenci. Prvi postanejo razdražljivi, ne morejo sedeti pri 

miru, težko se skoncentrirajo na učno snov, begajo z očmi, gledajo na okoli, ne sledijo, lahko 

pa tudi motijo pouk (»lahko je tudi moteč v razredu, to se opazi«). Pri introvertiranih se kot 

posledica stresa pojavljajo psihosomatski znaki, ki vključujejo slabost in bolečine v trebuhu 

(»dostikrat pove, da mu je slabo, da ga boli trebuh, da bi šel domov«). V primeru večkratnega 

pojavljanja teh znakov socialna pedagoginja stopi v kontakt s starši, da preveri situacijo doma 

(»seveda se to pač zgodi, vendar če se pojavlja večkrat, potem vprašamo starše, kako je z 

otrokom doma in se pogovorimo s starši, kako oni to vidijo«). Izpostavila je, da se učenci za 

prebroditev stresnih situacij poslužujejo tudi odklonskega vedenja, vključno z kajenjem in 

pitjem alkohola (»starejši lahko vzbujajo pozornost tudi s kakšnim vedenjem, npr. kajenjem, 

alkoholom. Lahko, da tudi eksperimentirajo, samo kdaj se pa lahko tudi na ta način poskušajo 

počutiti pomembne«). Po njenem mnenju pozitivna samopodoba učenca zanj pomeni večjo 

motivacijo in se neuspešnosti ne ustraši, tekmovalne situacije mu niso tako stresne (»tisti, ki 

ima pozitivno, močno samopodobo, tisti je motiviran in vidi neko tako dejavnost kot sebi 

pozitivno, tudi če ne bo najboljši, ne bo izgubil živcev in ne bo rekel ne bom več tega počel«), 

nasprotno pa negativna samopodoba lahko pripelje do razočaranosti ob neuspehu.  

 

Tudi socialna pedagoginja 2 je poudarila, da lahko učenec stres kaže navzven (»klovnovsko 

obnašanje«) ali pa je vase zaprt (»eni se umaknejo v svoj svet, so pasivni«). Izpostavila je 

primer, ko je učenec stres izražal tako, da je z glavo butal v omaro (»od vsega tega, ker ni več 

zmogel«). Enako kot prva intervjuvana socialna pedagoginja, je tudi ta navedla psihosomatske 

znake stresa, npr. glavobole in bolečine v trebuhu, opaža pa tudi izostajanje od pouka zaradi 

stresnih situacij (»od začetka je to v zelo mili obliki, potem pa naenkrat kar ne bi več hodil v 

šolo«). Tudi ona je izpostavila odklonsko vedenje kot način, ki ga uporabijo učenci, da bi se 
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čim lažje soočili s stresom. Opaža, da učenci velikokrat jočejo zaradi slabih ocen, saj starši do 

njih gojijo previsoka pričakovanja. Glede povezave samopodobe in stresa je poudarila, da je 

boljša samopodoba povezana s pozitivnim stresom (»tisti, ki so sposobni stres sprejeti kot 

pozitivno, to vpliva tudi na to, da imajo višjo samopodobo, če lahko dosežejo tisto, kar so si 

zadali, to je pri nadarjenih otrocih in pri tistih, ki vejo, da zmorejo več in stres jemljejo kot 

nekaj pozitivnega«), slabša samopodoba pa z negativnim stresom. 

 

Socialna pedagoginja 3 je med znake stresa uvrstila gibe z rokami, umikanje pogleda in na 

drugi strani neprimerno vedenje ter psihosomatske znake, npr. glavobole in trebušne bolečine. 

Povedala je, da postanejo bolj pozorni, če se ti znaki pri učencu pojavljajo več časa (»vendar 

to še nič ne pomeni, smo pa pozorni, če se to ponavlja«). Za način premagovanja stresnih 

situacij po njenem mnenju uporabljajo učenci tudi odklonsko vedenje, poudarila pa je, da je 

način spopadanja s strahom, jezo in stresom pri učencu individualen in odvisen od negovanja 

čustev v družini (»kako so se čustva v družinah regulirala in to vpliva tudi na to, kako se 

spopadajo s stresom, soočajo s strahom, jezo«). Po njenem so učenci z dobro samopodobo 

manj izpostavljeni stresu in imajo večjo odločnost, takšni so predvsem nadarjeni otroci, 

vendar pa se tudi ti soočajo s težavami na socialnem in čustvenem področju (»tisti, ki imajo 

dobro samopodobo so seveda bolj odločni in tako. Na tej šoli imamo kar nekaj takih otrok, 

nekaj je zelo nadarjenih. Ti otroci imajo lahko druge vrste problemov in jim nudimo pomoč 

na socialnem področju, ker obstaja velika diskrepanca na socialnem in čustvenem 

področju«). 

 

Tudi socialna pedagoginja 4 je izpostavila psihosomatske znake stresa - učenca boli glava, 

želodec in pogosto oboleva, na drugi strani pa omeni »špricanje« pouka (»ne prihaja na tisto 

uro, ki mu predstavlja stres«). Med načine, s katerimi učenci sami poskušajo prebroditi 

stresne situacije, je navedla pravilno dihanje v teh situacijah (»globoko vdihnejo, izdihnejo, 

rečejo saj bo, doma sem se učil«), umiritev in osredotočanje na minimalno (»tisti učenci, ki 

imajo težave z doseganjem minimalnih standardov, takoj na začetku vprašajo: katere naloge 

moram znati, da bom imel toliko točk. To jim omogoča predvidljivost in pomaga, da se bolj 

organizirajo«), izogibanje pogledu učiteljice med spraševanjem, zato da so bolj 

skoncentrirani na svoje znanje (»gledajo mimo nje ali v tablo, da niso toliko usmerjeni v ta 

stres, ampak v to, kaj in koliko oni znajo«) in medsebojno spodbujanje učencev. Višja 

samopodoba po njenem mnenju pomeni večjo motiviranost, ki jo opaža predvsem pri 
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nadarjenih učencih, kot je povedala tudi socialna pedagoginja 3 (»tisti z večjo samopodobo so  

bolj v pozitivnem stresu, bolj motivirani, samozavestni..; delam z nadarjenimi učenci in tam 

opažam te stvari«), če je treme preveč pa ta preraste v negativni stres. 

 

Socialna pedagoginja 5 je povedala, da je nek učenec pod stresom zaradi šole, ko je odsoten 

od pouka, ko zboleva pred spraševanji (slabost, bolečine v trebuhu in glavi) in se poslužuje 

»špricanja« kot vrsto odklonskega vedenja. Omenila je deklico, ki je doživljala panične 

napade, ker ni dosegala toliko, kot je želela. Glede načinov, s katerimi učenci sami skušajo 

prebroditi stresne situacije, so dve leti nazaj na šoli opravili raziskavo o tem, kaj jim pomaga 

pri lažjem učenju in rezultati so bili naslednji: če se jim je težko učiti, med učenjem poslušajo 

glasbo, pojejo malo čokolade, imajo vklopljen facebook, pomaga jim tudi pogovor in določen 

sistem javljanja, pa tudi bolj zgodnji prihod v šolo (»da prej prideš v šolo - da si skupaj pa ti 

to pomaga«). Povedala je, da višja samopodoba učenca vpliva na boljši uspeh (»boljšo kot 

imaš samopodobo, bolj si uspešen«), vendar pa lahko tudi za nadarjene učence manjši 

neuspeh pomeni veliko težavo (»nadarjeni imajo tudi težave, če doživijo manjši neuspeh, je 

za njih že težko, težje se vklopijo, ker razmišljajo, doživljajo drugače in čutijo to razliko«).  
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Za boljši pregled nad dobljenimi rezultati sem oblikovala pregledno tabelo Tabelo 4: 

 

Tabela 4: Znaki stresa, ki jih socialni pedagogi opažajo pri učencih 

 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 Skupaj 

(f) 

Učenec kaže stres navzven/vase 

zaprt/introvertiran/ekstravertiran 

     2 

Ekstravertirani: težko sedijo pri miru, gibi z 

rokami 

     2 

Ekstravertirani: beganje z očmi, ne sledijo, 

umikanje pogleda 

     2 

Ekstravertirani: razdražljivost, težko se 

skoncentrirajo na učno snov, motenje pouka 

     1 

Introvertirani – psihosomatski znaki: 

glavoboli, bolečine v trebuhu, slabost 

     5 

Odklonsko vedenje:      5 

 »špricanje« pouka      2 

 kajenje, pitje alkohola      1 

Odsotnost od pouka      2 

Jokanje zaradi previsokih pričakovanj 

staršev 

     1 

Panični napadi zaradi nedoseganja 

zastavljenih ciljev 

     1 

Na znake soc. ped. postanejo pozorni, če se 

pojavljajo dlje časa/kontakt z starši 

     2 

 

Dve socialni pedagoginji od petih intervjuvanih sta povedali, da se znaki stresa pri učencu 

razlikujejo glede na to, ali je učenec ekstrovertiran ali introvertiran. Vseh pet intervjuvanih 

socialnih pedagoginj je povedalo, da pri učencih, ki so pod stresom, opažajo psihosomatske 

znake le-tega, ki vključujejo bolečine v trebuhu in glavobole. Tudi H. Jeriček (2007) navaja, 

da se pri učencu, ki se spopada s stresom, pojavljajo telesni znaki le-tega. Učenec oz. otrok se 

lahko sooča z bolečinami v trebuhu, vročino, glavobolom, vrtoglavico in drisko, za katere je 

težko najti vzrok. Dve intervjuvanki sta navedli še, da otroci v stresu ne sedijo pri miru, 

begajo z očmi, ne sledijo in umikajo pogled. Dve sta povedali, da opazita, da je učenec pod 

stresom, če je dlje odsoten od pouka. Ista avtorica (prav tam, str. 27) poudarja, da je značilno 

za stres učenca izogibanje stresni situaciji. Vse intervjuvanke so mnenja, da učenci za 

prebroditev stresnih situacij uporabljajo tudi odklonsko vedenje. Pri tem je ena socialna 

pedagoginja izpostavila kajenje in pitje alkohola kot enega iz med načinov odklonskega 
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vedenja učencev, dve pa »špricanje« pouka. Ista avtorica (prav tam, str. 27) poroča, da na 

prehodu otrok v adolescenco narašča tudi uporaba manj prilagojenih strategij spoprijemanja s 

stresom, kot je zloraba alkohola, cigaret, drog, marihuane in drugih. Dve socialni pedagoginji 

sta našteli še druge načine učencev za spopadanje s stresom: ena je omenila pravilno dihanje, 

izogibanje pogledu učiteljice med spraševanjem in spodbujanje učenčev med seboj, druga pa 

poslušanje glasbe med učenjem, uživanje čokolade, uporabo facebooka, pogovor, določen 

sistem javljanja in bolj zgodnji prihod v šolo. Dve socialni pedagoginji od petih sta posebej 

povedali, da postanejo na znake pozorni, če se ti pojavljajo dalj časa. Vse socialne 

pedagoginje se tudi strinjajo, da pozitivna oz. višja samopodoba pomeni manj negativnega 

stresa in več pozitivnega (motiviranost, odločnost, uspeh), nižja oz. negativna samopodoba pa 

poveča negativni stres. Tudi Looker in Gregson (1993, str. 174) izpostavljata, da »kdor se v 

svoji koži dobro počuti, spoštuje samega sebe, zmanjšuje delovanje škodljivega stresa in si 

ustvarja podlago za prijazni stres, osebno rast in razvoj, učinkovitost in ustvarjalnost«. 

3.4 Pristopi, ki jih socialni pedagogi uporabljajo za odpravljanje stresa pri 
učencih 
 

S tretjim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, kakšne pristope uporabljajo socialni 

pedagogi na šolah za odpravljanje stresa pri učencih, npr. ali se socialni pedagogi udeležujejo 

izobraževanj na temo stresa v šoli, ali delajo z učenci pri odpravi stresa individualno ali 

skupinsko in ali informirajo učence v razredu o možnih načinih uspešnega spoprijemanja s 

stresom. Dalje me je zanimalo, katere pristope uporabljajo za odpravljanje oz. zmanjševanje 

šolskega neuspeha, za odpravljanje konfliktnih odnosov med vrstniki, za strah pred 

spraševanjem in za odpravljanje šolske fobije. Raziskovalno pozornost sem namenila tudi 

vprašanju, na kakšen način lahko šola zavaruje učenca, ki je doma izpostavljen stresnemu 

dogajanju in ali ter kako socialni pedagogi skušajo zmanjševati utrujenost šolarjev, ki je 

priznana kot oblika stresa v šoli. 

 

Socialna pedagoginja 1 je bila na seminarju na temo stresa v šoli (»bila na takšnem 

seminarju na to temo, pa tudi sama se izobražujem«). Povedala je, da pri odpravi stresa 

učencev dela individualno in skupinsko (»skupinsko ni toliko usmerjeno na točno določeno 

stvar - če bi se osredotočila na tisto, kar je za nekega otroka stresno v razredu in to 

izpostavila, bi se otrok počutil neprijetno in bi mislil, da vsi otroci vejo, kaj on doživlja. 

Poskušam delati s skupino na splošno, kjer se mogoče kake takšne stvari dotaknemo, da dobi 
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on informacijo, in individualno bolj konkretno«) in da so otrokove želje na prvem mestu. 

Dodala je, da pri odpravljanju stresa dela postopoma, običajno se z učenci najprej pogovarja o 

učni snovi, da se učenci odprejo (»ne gre na način »bova pa midva delala na tem, da ti ne boš 

več pod stresom«. Jaz vedno delam postopoma, tako da se me najprej malo navadijo, 

ponavadi dostikrat preko učne snovi, ker jim je to najbližje, jim ni nekaj čudnega, pokažejo mi 

kaj delajo, kje imajo težave, kaj jim je všeč, na ta način se odprejo potem pa začnemo bolj 

delat na tem«). Menila je, da je potrebno najprej ugotoviti, kaj stres povzroča, nato se iščejo 

strategije za njegovo odpravljanje (»kaj je sploh tisto, kar stres povzroča, ali je to nekaj doma, 

ali v šoli, ali so to prijatelji«). Metode in tehnike za odpravo stresa so odvisne od stresne 

situacije in od otroka (»ne moreš reči, da je neka tehnika«). Če gre za strah pred nastopi, 

vadijo nastopanje, v primeru strahu pred ocenami se učijo, kako se sprostiti. Če se učenec 

spopada s stresom zaradi preštevilnih testov, potem se učijo strategij, kako si razporediti teste, 

čas in kako se pravilno učiti. Kot metodo navede tudi pogovor s starši in z učiteljem o otroku. 

Tudi v razredu informirajo učence o načinih, kako se spopadati s stresom in sicer tako, da jih 

učijo, kako poskrbeti zase, da imajo radi sebe in druge, da so do vseh spoštljivi, da poiščejo 

pomoč, ko začutijo, da jo potrebujejo. Za odpravo stresa uporabljajo tudi slike in igre vlog. Za 

odpravo stresa, ki nastane zaradi šolskega neuspeha, pomaga učencu najprej s predpripravami 

in sicer tako, da mu pomaga narediti urnik priprave za učenje, pomaga pri pripravi prostora 

doma in nudi pomoč pri pripravi učbenikov. Temu sledi konkretna pomoč za opravljanje 

šolskega neuspeha, ki vključuje metode in tehnike npr. podčrtovanja. Poudarja, da je vse 

odvisno od otroka (»odvisno od otroka, kje ima težave«). V primeru stresa zaradi neugodnih 

odnosov med vrstniki izvaja v razredu socialne igre oz. delavnice (»kakor se z učitelji 

zmenimo, nekje enkrat na mesec, nekje enkrat na 14 dni«), poleg tega skuša z učenci 

individualno predebatirati konflikt, spodbuja jih, da ga sami razrešijo in se pogovorijo. Dela 

tudi z žrtvami oz. tistimi, ki so vedno nekje na obrobju, predvsem zato, da bi znali drugače 

reagirati, tisti, ki so nasilni, pa dobijo ustrezne ukrepe. Če je učenca strah pred spraševanjem, 

tega zmanjšuje tako, da uporabi telovadbo za možgane pred testom (»vaje, ki spodbujajo 

možgane, da bi leva in desna hemisfera delovali čim bolj usklajeno, otroke in učitelje učimo, 

da delajo te vaje, jim pomaga, da se umirijo, sprostijo in da so zbrani, da delajo«), uči učenca 

sproščanja in spreminjanja misli (»mislijo, spet bom dobil cvek, spet bom slabo pisal ali spet 

bom dobil 4, potem bodo starši žalostni….te notranje misli skušamo obrniti v pozitivne, 

ampak za to je potrebni trening«), nekaterim pomaga stiskanje žogice, žvečilni gumi, 

trebušno dihanje ali pa gledanje v steno med nastopanjem. V primeru šolske fobije je v 
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ospredju individualno reševanje s pomočjo svetovalnega centra in zdravstvenega doma, 

učencu omogočijo individualno pridobivanje ocen (»da ni bilo treba v razred in ena punčka, 

ki je imela v osmem razredu te težave je potem v devetem brez problema delala naprej«). 

Povedala je, da takih učencev ne smemo še bolj izpostavljati stresnim situacijam v razredu in 

se jim mora pri vključitvi v razred nuditi pomoč. Otrokom, ki se spopadajo s šolsko fobijo ali 

pa jih je strah nastopanja, se delo v razredu prilagaja tako, da lahko opravijo govorne nastope 

pri dopolnilnem pouku (»tisti, ki ga je sram govoriti pred razredom pride na dopolnilni pouk 

narediti govorni nastop, kjer je manj otrok«). Ni povedala, kako lahko šola zavaruje otroka, ki 

je doma izpostavljen stresnemu dogajanju. Na vprašanje, ali zmanjšuje utrujenost šolarjev, ki 

je lahko tudi stresni dejavnik v šoli, je odgovorila, da načrtno ne, učencem pa vseeno svetuje 

uporabo sproščanja in gibanja.  

 

Tudi Socialna pedagoginja 2 se enako kot socialna pedagoginja 1 udeležuje seminarjev in 

izobraževanj na temo stresa v šoli (»obe svetovalni delavki sva šli na izobraževanje Inštituta 

za razvijanje kakovosti, imeli smo predavanje Polajnarja, Juhanta, ki sta govorila o stresu«). 

Povedala je, da pri odpravi stresa učencev dela individualno in skupinsko, torej enako kot 

socialna pedagoginja 1, pri čemer individualno obliko dela uporabi za odpravljanje treme pri 

učencu, skupinsko pa za krepitev boljših odnosov med učenci. Učence o načinih spopadanja s 

stresom »obvesti« sistematično skupaj z pedagoginjo v 6. razredu v okviru učnih delavnic, 

kjer gredo sistematično čez proces, kako se učiti, kako se spopadati s tremo, stresom, 

organizacijo časa… Če je potrebno, individualno to stori že prej (»tam je sistematično, 

drugače pa individualno, če že prej pride do tega«). Poročala je, da odpravlja stres pri 

učencih z metodami in tehnikami, ki vključujejo pogovor, braingym vaje (»delamo za 

odpravljanje treme pred nastopom«), sprostitvene tehnike, avtogeni trening, risanje, 

telovadbo in družabne igre (»različno, tako da preusmeriš pozornost otroka nekam drugam«). 

Za zmanjševanje šolske neuspešnosti pri učencu najprej pogleda, kako se ta uči, potem sledi 

učenje učenja (»pomembno je, da dojamejo, da je način učenja lahko različen in da če ti 

bereš eno uro ven iz zvezka, ne pomeni da si se nekaj naučil, če možgani niso zraven, je to 

neuspešno…če jih naučimo, kako se lotiti učenja, je to ena pot za opravljanje učnega 

neuspeha«), organiziranje prostora, organizacija možganov in pregled učnih stilov učenja. Ko 

učenec to osvoji, se osredotoči na konkretne tehnike, npr. podčrtovanje (»če je učenec vidni 

tip«), gibalnim tipom priporoča gibanje med učenjem. Učencem so na voljo tudi prostovoljci, 

ki se družijo z njimi, pa tudi obe z pedagoginjo delata z učencem, če ima ta večje težave. 
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Povedala je, da v razredu izvaja socialne igre oz. delavnice za odpravo konfliktnih odnosov 

med učenci, poleg tega pa k tem spodbuja tudi učitelje, vendar nekaterim uspevajo bolj, 

drugim manj (»skušava spodbujati predvsem to, da tudi učitelji izvajajo socialne igre v 

skupini, dajeva jim material, kako se lotiti in da lahko spelješ tudi v 15 minutah, ni potrebno 

da imaš na voljo dve uri, ampak da doziraš počasi in razred povežeš v skupno«). Za 

zmanjševanje strahu pred nastopanjem in spraševanjem svetuje učencem, da dajo poslušalce 

na nižji nivo (»da si mogoče predstavljajo slečeno publiko«), prilagaja pa se jim tudi 

spraševanje in sicer tako, da med ocenjevanjem lahko sedijo in da niso vprašani pred celim 

razredom, temveč pri dopolnilnem pouku (»sicer je ocenjevanje javno, ampak lahko se 

sprašuje tudi pri dopolnilnem pouku, da sedita dve sošolki zraven«). Ni omenila, kako 

pomaga v primeru šolske fobije pri učencu. Izpostavila je, da šola lahko zavaruje učenca, ki je 

doma izpostavljen stresnemu dogajanju, tako, da mu daje občutek varnosti in možnost zaupati 

se nekomu (»se ima možnost zaupati nekomu, npr. prijatelju, učitelju, hišniku oz. komor 

koli«). Z sistematičnim zmanjševanjem utrujenosti šolarjev v razredu se podobno kot socialna 

pedagoginja 1 ne ukvarja, če učenec pride k njej pa z njim po potrebi naredi nekaj gibalnih vaj 

(»če pride  individualno k meni, da na primer narediva par gibalnih vaj, v razredu pa ne«). 

 

Socialna pedagoginja 3 se je seminarjev na temo stresa v šoli včasih udeleževala, sedaj malo 

manj. Povedala je, da z učenci dela bolj individualno, skupinsko pa samo v okviru razrednih 

ur, manjših skupin in preventivnega programa. Povedala, da konflikte na šoli, naj bodo ti med 

učiteljem in učencem ali samimi učenci, rešujejo tako, kot imajo zapisano v vzgojnem načrtu 

(»rešujemo tako, kot imamo zapisano v vzgojnem načrtu - tam imamo korake, pravila, 

dogovore, kako se stvari lotit«). Najprej izpostavi pogovor med učiteljem in učencem, potem 

pa se vključijo še razrednik, svetovalna služba, ravnateljica itd. O metodah in tehnikah za 

odpravo stresa učencev je tako kot socialni pedagoginji 1 in 2 povedala, da ni ene tehnike, ki 

bi pomagala, temveč so različne (»čarobne tehnike ni«). Najprej poskuša pomiriti vse 

vključene v stresni situaciji (»ne samo otroka, temveč tudi tistega, ki s tem otrokom je, bodisi 

drug otrok, učitelj«) in nato poskuša ugotoviti oz. začutiti, s katerim čutenjem ima otrok 

problem (»ko to ubesediš, se stvar hitro začne umirjati«). Učence o načinih, kako se uspešno 

spopadati s stresom, »obvešča« na razrednih  urah, v primeru, ko zazna, da so stvari stresne za 

učence (»razredniki sodelujejo, dajo pobudo ali kjer jaz dam kakšno pobudo, ko zaznam da so 

stvari stresne za otroke«) in sicer ob smrtnih primerih, žalovanju, dolgotrajno bolnih otrocih, 

itd. Pogovarjajo se na čustveni ravni in ne na učeč način skozi delavnice. Na ravni cele šole so 
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poleg tega nekaj časa izvajali tudi strukturiran preventivni program o pozitivnem 

samovrednotenju skupaj z učenci, starši in učitelji, kjer so se učenci preko delavnic učili, kako 

razvijati pozitivno samopodobo, občutek identitete in varnosti in kako se soočiti s konkretno 

situacijo (»smisel vaje je bil, da je vsak v tej skupini povedal svoje, da so vsi slišali in se 

mogoče iz tega kaj naučili«). Za odpravljanje stresa uporablja tudi tehnike tipa dihanja, 

kognitivne načine za spreminjanje prepričanja in elemente avtogenega treninga. Šolski 

neuspeh učenca pomaga odpraviti z razbremenitvijo in iskanjem močnih področij, ki ga 

zanimajo (»kjer je zelo dober in ni rečeno, da je tudi zelo uspešen v smislu nekih dosežkov, 

ampak da je dober, da ga zanima, da se dobro počuti, da lahko zelo veliko časa prebije 

tam«). Neuspeh pri posameznem učencu prestavi v drugo perspektivo. Povedala je, da pri 

odpravi konfliktnih odnosov med vrstniki v šoli skušajo preventivno delovati, da dovolj 

zgodaj opazijo ranljive otroke. Kot sem že prej napisala, imajo na šoli vzgojni načrt, ki 

vključuje korake, ki jih naredijo v primeru takšnih in drugačnih konfliktov. Imajo tudi 

dežurstva odraslih oz. učiteljev (»da smo odrasli prisotni«). Izpostavila je, da učencu pove, da 

se lahko vsak znajde v takšni neprijetni situaciji, ko ga vrstniki zavračajo. Strah pred 

spraševanjem zmanjšuje tako, da omogoči učencem, da pišejo pisne preizkuse oz. opravijo 

ustna preverjanja izven razreda. Pri pisnih preverjanjih jim zagotovi dovolj časa (»pri pisnih 

se usmerjam na to, da imajo dovolj časa - do jih razbremeni. Kar nekaj otrok je, ki na ta 

način tukaj to opravlja z mano«). Povedala je, da so rezultati pri nekaterih potem boljši, 

vendar ne pri vseh. V razredu imajo na izbiro, ali bodo sedeli oz. stali med spraševanjem. Z 

učenci dela tudi treninge, kjer se postavijo v vlogo učenca in učitelja. Ni omenila, katere 

pristope uporablja za odpravljanje šolske fobije učenca in kako lahko šola zavaruje otroka, ki 

se v domačem okolju spopada s stresom. Posveča se tudi zmanjševanju utrujenosti šolarjev, a 

ni natančno povedala, kako to opravlja. 

 

Socialna pedagoginja 4 je poročala, da so imeli izobraževanja na temo stresa v šoli v okviru 

mentorske mreže šol, pa tudi sama je predavala na to temo. Pri odpravi stresa učencev dela 

individualno in skupinsko. Povedala je, da učence v razredu vpraša, kdo želi priti k njej, da se 

ne počutijo preveč stigmatizirane (»zelo delam na tem, da se ne počutijo stigmatizirane, 

pridem v razred in rečem: kdo bi si želel danes priti k meni. Po navadi dajo roko gor tisti ta 

boljši - to mi je zelo všeč, saj se potem drugi učenci ne počutijo tako slabo, ko pridejo. Če bi 

vzela samo ta slabše iz razreda, bi jih stigmatizirala. Po navadi prideta dva skupaj - boljši in 

slabši«). Pri odpravi stresa se z učencem najprej pogovori, zakaj, kdaj in kje se je težava 
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pojavila (»ali je to pomanjkanje znanja, ali je to strah pred določenim učiteljem in zakaj«), 

nato sledi individualna pomoč, npr. na ustno spraševanje se lahko pripravijo tako, da vadijo 

odgovarjanje na učiteljeva vprašanja pred ogledalom ali s pomočjo staršev (»s tem, ko si 

predstavljaš kakšno je spraševanje, že zmanjšuješ tremo«) ali da si med spraševanjem učitelja 

predstavljajo, da odgovarjajo svojim staršem. Z učenci se z namenom spreminjanja njihovih 

prepričanj, pogovarja o tem, koliko je za njih situacija ogrožajoča (»na lestvici od 1 do 5 

povejo, koliko je za njih to ogrožajoče, npr. smrt je pet, jedrska bomba je štiri in tako vidijo, 

da je to zelo nepomembna stvar«) in o minljivosti stresnih situacij (»se pogovarjamo, kaj je 

potem - danes je čisto običajen dan, imaš govorni nastop in ko boš prišel domov, se boš 

ulegel na kavč in se boš relaksiral - naredil boš maksimalno in po tem bo tudi še drugi del 

dneva, da imaš občutek, ko greš pred ljudi - naredil bom najboljše, kar lahko in bo minilo, ne 

bo konec sveta«). Za odpravljanje treme in nemirnosti učenca uporablja tudi tapkanje, 

poslušanje glasbe in avtogeni trening, vse odvisno od primera. Na vprašanje, katere metode in 

tehnike oz. pristope uporablja za odpravo stresa učencev, je povedala, da v šestem razredu 

sistematično izvede 3 ure predavanj o tehnikah učenja, pripravi na ustno spraševanje, 

zmanjšanju treme, sproščanju ter učenju, kako ravnati z določenimi čustvi, npr. jezo in 

žalostjo. Organizira tudi predavanje za starše o tehnikah učenja. Pri odpravljanju šolskega 

neuspeha učencev je povedala samo, da pridejo k njej na individualno uro, kjer jim nudi 

pomoč pri učenju. Na področju odpravljanja konfliktnih odnosov med učenci izvede v okviru 

svojih ur v razredu delavnico o nenasilju in uči učence, kako lahko svoja čustva izražajo na 

sprejemljiv način. Tam, kjer je potrebno, izvaja tudi delavnice oz. socialne igre v okviru 

razrednih ur (»grem jaz v razred, se pogovarjamo, ampak ne o osebi, na splošno«) in vzame 

iz razreda nekaj manj priljubljenih in nekaj bolj priljubljenih učencev in se potem z njimi 

pogovarja. Pri odpravljanju strahu pred spraševanjem in izpitne anksioznosti učencem 

pomaga tako, da pove, kako naj se učenci pripravijo na ustno in pisno spraševanje, priporoča 

jim, da se preko igre postavijo v vlogo učitelja in učenca in da vadijo pisanje po tabli, tako da 

izgubijo strah pred njo (»tisti, ki imajo strah pred tablo, ko pridejo k meni, rišejo po njej, da 

se sprostijo, da vidijo da tabla ni bav bav«). V primeru treme pri učencu, tega vključi v svojo 

skupino in skupaj izvajajo sprostitvene tehnike, avtogeni trening in tapkanje. Pove, da sta 

močna varovalna dejavnika pri tremi šport in pitje vode in to svetuje tudi učencem. Z učenci 

se pogovarja tudi o tem, da nič ni večno in da vsaka ogrožajoča situacija mine (»nekatere 

punce se zelo obremenjujejo, da bodo osramočene pred razredom - nima veze, tukaj boste s 

sošolci še par let, potem greste drugam, tam bodo drugi učitelji - da dobijo sliko, da bo 
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minilo«). V primeru stresnega dogajanja pri učencu doma je izpostavila, da je potrebno 

slednjemu verjeti, pomagajo pa mu tako, da se oprejo na njegova močna področja in ga 

podpirajo (»pogledamo, kaj je tisto, kar ga varuje«) ter delajo z njim domače naloge. Ni 

povedala, katere pristope uporabi za odpravljanje šolske fobije pri učencu. Utrujenost šolarjev 

zmanjšuje tako, da učence, ki so hitreje utrudljivi in imajo zmanjšano koncentracijo, vzame iz 

ure in z njimi izvaja sprostitvene dejavnosti. 

 

Socialna pedagoginja 5 je povedala, da je na temo stresa učiteljev dvakrat organizirala 

seminar, za stres učencev ne. Pri odpravljanju stresa učencev dela individualno, kjer uporablja 

trening asertivnosti, skupinsko pa dela predvsem takrat, kadar je stres pri učencih posledica 

neugodnih odnosov med njimi. Na vprašanje, katere metode in tehnike uporablja, je 

odgovorila, da najprej poskuša ugotoviti, s čim je otrokov stres povezan (»ko pride nek otrok 

do mene, pogledam s čim je njegov stres povezan, ali je povezan z družino, šolo ali je bolj 

noter v njemu«)in potem pomaga učencu, da na situacijo pogleda iz drugega zornega kota 

(»včasih stres, ki se kopiči v otroku izhaja iz tega, da ima določeno predstavo, sliko, 

prepričanje o situaciji in ko midva to razdelava, on to isto situacijo pogleda iz drugega 

zornega kota, nauči se korakov, kako lahko spremeni, začne eksperimentirati s tem in dobi 

novo kompetenco«). Z učenci izvaja vaje, v katerih je vključeno telo in sicer tako, da učenci 

»porivajo zid« (vaja pri kateri imajo učenci noge trdno na tleh, tako, da imajo občutek korenin 

v nogah, z dlanmi pa se oprijemajo neke trde površine, npr. stene ali zidu in jo potiskajo 

naprej), mečejo stvari, vse z namenom, da začnejo čutiti svoje telo. Uporablja tudi 

vizualizacijo ali vodeno fantazijo, za odpravo strahu pred nastopanjem pa uporablja metodo 

EFT in sproščanje. Povedala je, da sistematično učencev v razredu ne informira o načinih, 

kako se uspešno spopadati s stresnimi situacijami. Učencu, ki se spopada s šolskim 

neuspehom, pomaga tako, da se najprej pozanima, kako se uči. V primeru, da nima pravilnega 

načina učenja, delata skupaj z učencem na izboljšanju le-tega, tako da pregledata, kakšen tip 

zaznavanja ima učenec (»čez greva načine učenja, ki bi mu najbolj ustrezali, da pogledava 

kakšen tip zaznavanja je, npr. nekateri so bolj vidni, si podčrtujejo, drugi ne«). Če učenca 

ovira strah pred neuspehom, ga socialna pedagoginja poskuša razbremeniti (»razložiti, da ne 

bo nič hudega, če dobi slabo oceno«), skupaj z njim pa išče tudi druga njegova močna  

področja, da se ne identificira samo s šolo. Socialna pedagoginja je povedala, da za 

zmanjševanje konfliktnih odnosov med učenci uporablja socialne igre, ki jih izvajajo tudi 

razredniki, vendar te ne pridejo v poštev v primeru konkretnih sporov, saj moraš takrat poseči 
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konkretno v dinamiko (»ko gre za konkretne spore, primer imamo pet punc in eno so 

izključile in se kregajo… tukaj ne pomagajo socialne igre, moraš iti prav tja v tisto dinamiko 

in tam pomagati«). Strah pred spraševanjem odpravlja s pomočjo tapkanja, z raziskovanjem 

otrokovih misli, svetuje jim, da med govorom držijo v rokah svinčnik (»da se nečesa drži«), 

da imajo noge na tleh (»da imaš občutek, da imaš korenine v zemlji«), da čutijo spodnji del 

trebuha, da med nastopanjem gledajo tiste, ki z njim sodelujejo (»pogledaš tistega, ki ti kima, 

ki sodeluje s tabo, ne glej tistega, ki zavija z očmi in gleda dol, saj jih mogoče sploh ne zaradi 

tebe, ampak ker se mu ne da nič poslušat. Ko pogledaš slabega poslušalca, si misliš joj, kako 

slabo govorim in se slabo počutiš«). Pred govornimi nastopi za zmanjševanje strahu uporablja 

tudi tehniko pogovora z tistimi učenci, ki čutijo strah (»me bo gledala, ko te gleda, kaj misliš, 

da vidi? Da se mi bo smejala, ko se bom zmotila«). Uči jih tudi alternativnih možnosti, kaj 

narediti, če ne slišijo vprašanja učitelja (»če ne slišim vprašanja, ki mi ga učitelj postavi oz. 

ga en razumem - kaj narediš takrat? Nekateri otroci skušajo to kar sami rešit in potem kar 

nekaj odgovarjajo. Če ne razumeš, vprašaš še enkrat ali pa ko reče »nisem bila sigurna, če 

bom prav odgovorila in potem sem bila kar tiho« Če si tiho je nič točk, če poveš približno kar 

misliš, da je prav, je lahko 1 točka ali spet nič, lahko je pravilno tisto kar misliš, pa ne 

poveš«) in svetuje vadbo šolskih situacij doma pred ogledalom. Izpostavila je, da pri 

odpravljanju šolske fobije pomagajo učencu tako, da skušajo stvari, ki se jih boji, prikazati 

pozitivno. Menila je, da lahko šola učenca, ki je doma izpostavljen stresnemu dogajanju 

zaščiti s stabilno in jasno strukturo v njej, z postavljenimi kodeksi vedenja (»tukaj otrok ne bo 

doživljal nasilja, vsaj tistega težjega ne oz. apriori, učenec ve, kaj lahko pričakuje«), z 

dobrimi odnosi z razrednikom oz. učiteljem (»če ima otrok dober odnos z razrednikom ali 

kakšnim učiteljem, tukaj pride do nekih navezav«) in dobrimi odnosi z vrstniki, poleg tega 

šola prinaša učencu tudi znanje in nove informacije (»otrok pride v stik z novimi pogledi, 

informacijami, ki mu širijo obzorja in začne obstajati nov svet, poleg tistega, ki ga ima 

doma«). Utrujenost šolarjev, ki je tudi vrsta stresa v šoli, zmanjšuje samo individualno z 

gibalnimi vajami, sistematično ne.  
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Za boljši pregled nad dobljenimi rezultati sem oblikovala Tabelo 5: 

 

Tabela 5: Pristopi, ki jih socialni pedagogi uporabljajo za odpravljanje stresa pri učencih 

 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 Skupaj 

(f) 

Seminar      5 

Individualno delo      5 

 trema pri učencu      1 

 trening asertivnosti      1 

Skupin. delo      5 

 krepitev odnosov med učenci      2 

 razredne ure, manjše skupine, preventivni 

program 

     1 

Ugotoviti vzrok stresa, iskanje pristopov ; prilagojeno 

stresni situaciji in otroku 

     4 

Informiranje učencev v razredu o načinih 

spoprijemanja s stresom 

     4 

 imeti rad sebe/druge, spoštljivost, poiskati 

pomoč 

     1 

 delavnica 6.r.: kako se učiti, organizacija časa 

trema, stres, jeza, žalost 

     2 

 razredne ure – smrtni primeri, žalovanje, bolni 

otroci 

     1 

Igre vlog, slike      1 

Pogovor, braingym vaje, risanje, družabne igre      1 

Avtogeni trening      3 

Tehnike tipa dihanja, kognitivni načini za 

spreminjanje prepričanja 

     1 

Glasba      1 

EFT – trema, nemir      2 

Vizualizacija – vodena fantazija      1 

telovadba      2 

Šolski neuspeh       

 predpriprava: organizacija časa, prostora, 

učbenikov, stili učenja;  konkretna pomoč 

odvisna od težav učenca 

     3 

 razbremenitev/iskanje močnih področij       2 

 pomoč pri učenju      1 

 Tabela se nadaljuje na naslednji strani       
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Neugodni odnosi z vrstniki       

 socialne igre      4 

 individualni pogovor in spodbuda za razrešitev      3 

 dežurstva odraslih      1 

 delavnica o nenasilju/izražanje čustev na 

sprejemljiv način 

     1 

Strah pred spraševanjem       

 igranje vloge učitelja/ učenca      1 

 trebušno dihanje      2 

 gledanje stene med nastopom; občinstvo na 

nižji nivo 

     2 

 spraševanje pri DP, izven razreda; sedenje      2 

 EFT      2 

 pisanje po tabli, avtogeni trening, minljivost 

situacij, pitje vode, šport 

     1 

 telovadba za možgane,  spreminjanje misli, 

sproščanje, stiskanje žoge, žvečilka 

     1 

 pogovor, svinčnik v roki, noge na tleh, gledanje 

sodelujočih, ponovitev vprašanja 

     1 

Šolska fobija       

 pozitivno prikazati stvari, ki se jih učenec boji       1 

 individualno reševanje/svetovalni center, ZD, 

individualno pridobivanje ocen, pomoč pri 

vključitvi v razred 

     1 

 ne omeni      3 

Šola = varovalni dejavnik       

 varnost, dobri odnosi z vrstniki, učitelji, 

možnost zaupanja 

     2 

 znanje, nove informacije      1 

 pomoč pri DN, močna področja      1 

 ne omeni      2 

Zmanjševanje utrujenosti       

 nenačrtno – svetovanje gibanja po potrebi      5 

 sprostitvene dejavnosti s posameznimi (z ure 

vzetimi) utrudljivimi učenci 

     1 

 

Iz rezultatov lahko ugotovimo, da se vse anketirane socialne pedagoginje udeležujejo 

seminarjev na temo stresa v šoli. Pri svojem delu z učenci uporabljajo tako individualno kot 

skupinsko obliko dela. Dve socialne pedagoginji sta izpostavile, da slednjo obliko dela 
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uporabljajo predvsem za krepitev boljših odnosov med učenci oz. za izvajanje določenega 

preventivnega programa. O podobnem piše D. Rozman (1997), ki meni, da je skupinsko delo 

socialnega pedagoga temeljnega pomena zato, ker skupina učencu zrcali ustreznost oz. 

neustreznost njegovega vedenja. To mu pokaže na ne žaljiv način in na način, ki ga učenec 

lahko sprejme. Prav tako je po njeno bistvenega pomena, da zrcaljenje prihaja od vrstnikov in 

ne od odraslih. 

Vse anketirane socialne pedagoginje, razen ene, sistematično informirajo učence o načinih 

uspešnega spoprijemanja s stresom. Kot najbolj pogosti načini informiranja so bile 

izpostavljene delavnice v šestem razredu, v sklopu katerih se učence informira o načinih 

spoprijemanja s stresom, obrazloži se tehnike učenja, uči, kako si organizirati čas, kako se 

pripraviti na spraševanje, pozornost pa socialne pedagoginje namenijo tudi zmanjševanju 

treme in učenju ravnanja z žalostjo in jezo. Kot načine informiranja učencev so socialne 

pedagoginje poleg naštetih izpostavile še pogovor z učenci o tem, kako naj poskrbijo zase, da 

naj imajo radi sebe in druge, da so do vseh spoštljivi in da poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo. 

Ena socialna pedagoginja učence o stresu obvešča na razrednih urah in sicer tako, da ob 

stresnih trenutkih, kot so npr. žalovanje in smrtni primeri, vodi z učenci pogovor na 

čustvenem nivoju in ne na učeči način skozi delavnice.  

Štiri socialne pedagoginje od petih so povedale, da je najprej potrebno ugotoviti, kaj stres 

povzroča in potem temu prilagoditi pristope za odpravo stresa. Slednji so namreč odvisni od 

stresne situacije in samega učenca. Tri socialne pedagoginje šolski neuspeh zmanjšujejo tako, 

da učencu najprej pomagajo s predpripravami pri pripravi urnika, prostora in učbenikov za 

učenje ter z njim pregledajo učne stile učenja. Temu sledi konkretna pomoč za odpravo 

neuspeha, ki je prilagojena predvsem učenčevemu zaznavnemu stilu - v primeru, da ima 

učenec vizualni stil zaznavanja, skupaj z socialno pedagoginjo vadita podčrtovanje podatkov 

v knjigi. Ena socialna pedagoginja pomaga učencem z šolskim neuspehom tako, da jim nudi 

pomoč pri učenju. Za reševanje neugodnih odnosov med vrstniki, štiri socialne pedagoginje 

izvajajo v razredu socialne igre in delavnice ter učijo učence, kako na sprejemljiv način 

izražati svoja čustva. Nekatere se z učenci tudi individualno pogovarjajo in jih spodbujajo k 

samostojni razrešitvi problemov. N. Plajnšek (2004) poudarja, da oblike dela, kot so socialne 

igre, interaktivne vaje in vaje za razvijanje čustvene inteligentnosti, pripomorejo k 

opazovanju posameznikov in razreda kot celote. Preko njih učenci izražajo svoje misli, 

fantazije, želje, strahove in na takšen način med njimi prihaja do interakcij. Pokaže se tudi, 

kakšna je komunikacija med učenci in kakšni so njihovi načini oz. strategije reševanja 
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konfliktov. Ena socialna pedagoginja je povedala, da je potrebno na tem področju preventivno 

delovanje, da dovolj zgodaj opazijo ranljive otroke, zato imajo na njihovi šoli dežurstva 

učiteljev, ki skušajo preprečiti nasilje in druge oblike konfliktov med učenci. Stres, ki ga 

učencem povzroča strah pred spraševanjem, tri socialne pedagoginje pomagajo zmanjševati s 

tem, da učencem svetujejo, naj določene šolske situacije vadijo doma oz. da se preko igre 

postavijo v vlogo učitelja in učenca. Tudi V. Vodenik (2013) poudarja, da je za premagovanje 

treme pred spraševanjem pomembno, da vadijo doma pred ogledalom, pred starši in prijatelji. 

Priporoča tudi, da si učenci že med učenjem  predstavljajo, kako bo potekalo spraševanje. 

Dve socialni pedagoginji sta  povedali, da se učencem prilagodi tudi tako, da niso vprašani 

ped celim razredom, temveč pri dopolnilnem pouku. Kot najbolj pogosti načini zmanjševanja 

stresa učencev zaradi strahu pred spraševanjem so bili izpostavljeni še trebušno dihanje, 

gledanje v steno med nastopom oz. dati poslušalce na nižji nivo, EFT metoda, učenje 

sproščanja, spreminjanja misli in žvečenje žvečilke, nekaterim učencem pomaga tudi avtogeni 

trening, pogovor o minljivosti stresne situacije ter pitje vode in šport. 

Za odpravljanje šolske fobije je po mnenju ene socialne pedagoginje potrebno učencu 

pozitivno prikazati stvari, ki se jih boji, druga pa je povedala, da šolsko fobijo rešujejo 

individualno, s pomočjo svetovalnega centra in zdravstvenega doma ter, da se učenca ne sme 

izpostavljati še bolj stresnim situacijam v razredu, omogoči se mu individualno pridobivanje 

ocen in nudi pomoč pri vključitvi v razred. Ostale tri niso pojasnile, kako nudijo pomoč 

učencu, ki se spopada s šolsko fobijo. 

Dve socialni pedagoginji vidita varovalni dejavnik šole za učenca, ki se v domačem okolju 

spopada s stresom, v tem, da mu slednja zagotavlja občutek varnosti, omogoča dobre odnose 

z vrstniki in učitelji (razredniki) ter daje možnost zaupati se nekomu. Poleg tega šola 

posreduje učencu tudi znanje in nove informacije. Ena socialna pedagoginja posebej 

izpostavi, da je potrebno verjeti otroku, kar pove o tem, kaj se dogaja doma. Pomaga mu tako, 

da se osredotoča na njegova močna področja in mu nudi pomoč pri domačih nalogah. Šola je 

lahko pomemben varovalni dejavnik za otroka, zlasti, če je ta v družini kronično izpostavljen 

neugodnim družinskim razmeram. Zavaruje ga na način, da mu daje možnost dobrega odnosa 

z enim od učiteljev, sprejetost v skupini vrstnikov in pri posameznem sošolcu, možnost 

dobrega šolskega uspeha, dobro vzdušje v razredu ter zadovoljstvo in uspešnost v šolski 

interesni dejavnosti 

(http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Razvijanje%20in%20vrednotenje%20znanja/files/asset

s/basic-html/page251.html). 
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Anketirane socialne pedagoginje utrujenosti šolarjev ne zmanjšujejo načrtno oz. sistematično, 

ampak individualno pri posameznem učencu, če ugotovijo, da slednji to potrebuje. Gre 

predvsem za svetovanje gibanja učencem. Ena socialna pedagoginja je povedala, da tiste z 

manj koncentracije in hitreje utrudljive učence vzame iz šolske ure in z njimi izvaja 

sprostitvene dejavnosti. 

 

Pristopi socialnega pedagoga pri odpravljanju stresa učencev so torej zelo različni, prilagojeni 

pa so posamezni situaciji, ki učencu predstavlja stres in lastnostim učenca. 

 

3.5 Sodelovanje socialnih pedagogov z drugimi strokovnimi delavci na šoli in 
zunanjimi institucijami pri odpravljanju stresa učencev 

 

V okviru petega raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, kdo od strokovnih delavcev na šoli 

učenca, ki se sooča s stresom, napoti k socialnemu pedagogu, s katerimi strokovnimi delavci 

na šoli in zunanjimi institucijami sodeluje socialni pedagog pri odpravi stresa učencev in kako 

sodeluje z učiteljem, v primeru da je razlog za stres učenca učiteljevo poučevanje. Zanimalo 

me je tudi, ali socialni pedagog informira učitelje, kako poučevati, da učenci ne bodo 

doživljali stresa.  

 

Socialna pedagoginja 1 je povedala, da je učitelj tisti, ki učenca pripelje k njej, če slednji 

moti pouk in stres izraža navzven (»takrat po navadi pride s kakšnim učiteljem, da se 

pogovorimo«). Izpostavi, da se v primeru, ko je otrok doma izpostavljen stresnemu dogajanju 

in starši niso pripravljeni sodelovati z šolo pri odpravljanju tega stresa, povežejo z zunanjimi 

institucijami (»z centrom za socialno delo ali pa zdravstvenim domom, odvisno za kaj gre«). 

Pri odpravljanju stresa učencev sodeluje tako z učitelji (»učitelji povejo, kaj otrok rabi«) kot 

specialnimi pedagogi. S slednjimi se povezuje pri odpravljanju šolskega neuspeha učenca. Ti 

pogledajo, ali se učenec mogoče spopada z specifičnimi učnimi težavami in ali je potreba po 

sodelovanju z zunanjo ustanovo, šele potem je na vrsti njena pomoč. Poročala je, da so po 

navadi učitelji tisti, ki opazijo, da se učenec spopada s strahom pred spraševanjem in 

ocenjevanjem (»tam kjer opazijo, opozorijo, da bi bilo z otrokom potrebno nekaj narediti«) in 

da učitelje zato uči uporabe telovadbe za možgane pred testi. Učitelji tudi prilagodijo pouk 

takim učencem (»potem se mu prilagodi tako, da so on, učitelj in še en otrok skupaj, da niso 

samo učenci«) in tistim, ki se soočajo z večjim strahom oz. šolsko fobijo. Na vprašanje, kako 
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sodeluje z učiteljem, v primeru, da je vzrok za stres njegovo poučevanje ali njegov predmet, 

je odgovorila, da ga informira o bolj primernih oblikah dela, vendar pazi, da jo učitelj ne 

razume kot napadalno (»skušamo razložiti, katere so bolj primerne oblike dela, moraš pa biti 

previden, ne smeš ga napasti na način ti si slab, ker s tem nič ne dosežeš«). V ospredju sta 

sodelovalni način in predlogi učiteljev (»vprašamo tudi učitelje, kaj bi oni sami naredili, kaj 

predlagajo, da ne bi bilo tega«) oz. osredotočanje na to, kako učencu pomagati (»osredotočiš 

se bolj na to, kako otroku pomagat, kaj bi mu pomagalo in mogoče bo to potem pomagalo še 

kakšnemu otroku, ne pa v smislu, da je on tisti, ki ne dela prav«). Povedala je še, da učiteljev 

ne informira, kako voditi šolske ure, da ne bi bili učenci pod stresom, se pa z njimi pogovarja 

o tej temi, na podlagi izobraževanj, ki so jih imeli skupaj. 

 

Tudi socialna pedagoginja 2 je enako kot socialna pedagoginja 1 povedala, da nekatere 

učence zaradi stresa napotijo k njej učitelji, saj ga ti prvi opazijo, tudi kadar gre za stres zaradi 

previsokih pričakovanj staršev (»nekateri zelo hitro, nekateri pa ne opazijo tudi, ko je že zelo 

izrazito, po navadi so to točno določeni učitelji, ki mi pridejo povedati, veš tale otrok  pa 

mislim, da ima težave«). Dejala je, da v šestem razredu skupaj s pedagoginjo sistematično 

informirata učence o načinih uspešnega spopadanja s stresom in tudi o tem, kako se uspešno 

boriti proti šolskemu neuspehu (»po navadi v šestem razredu, ko imava z pedagoginjo učne 

delavnice«). Na vprašanje, s kom od drugih strokovnih delavcev na šoli sodeluje pri odpravi 

stresa učencev, je izpostavila učitelje in pedagoginjo. Povedala je, da so imeli leta 2012 

primer deklice z šolsko fobijo. Za odpravo le-te so se povezali z zunanjo institucijo oz. 

svetovalnim centrom in dobili terapevta, ki se je deklici zelo posvečal, tako da se je stanje 

normaliziralo. Z določenim učiteljem, katerega način poučevanja oz. predmet je lahko 

povzročitelj stresa pri učencih, sodeluje bolj previdno (»na način, da učitelj to razume«), 

čeprav je priznala, da je včasih težko, ker so učitelji prepričani v svoj prav (»pri kakšnih gre 

lažje, pri kakšnih težje, sploh tisti, ki so prepričani, da so najboljši«). Izpostavila je, da včasih 

v tej situaciji bolj pomaga, da več delaš z učencem, kot pa učiteljem (»da krepiš tisto, kar je v 

njemu, da mu razložiš, da bo srečal različne ljudi v življenju«) in da pomaga lahko tudi to, da 

se učitelj in učenec pogovorita in skušata sama rešiti težavo (»da se učitelj in učenec skupaj 

usedeta in se povesta kaj ju moti…eni učitelji so tega sposobni, eni pa si tega ne dovolijo«). 

Dodala je, da ne informira učiteljev, kako voditi šolske ure s čim manj stresa pri učencih, 

informira pa učitelja o strahu, ki ga ima učenec pred njim (»če gre za otroka, ki ima strah 

pred nekim učiteljem, potem delam s tem učiteljem na tem, kako naj dela z otrokom«). 
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Socialna pedagoginja 3 je poročala, da vidi sebe ne samo v vlogi mediatorke, ampak tudi v 

vlogi usmerjanja učitelja, kako naj se ta loti pogovora, iskanja stika z učenci in kako naj miri 

sebe in učence. Ko ji učitelj pove za nek problem pri določenem učencu ali če sama zazna, da 

z otrokom ni vse v redu, potem z slednjim naveže stik (»ko mi kdorkoli pove za problem, 

otrok, učitelj, starš ali če jaz kaj takega zaznam pri otroku, navežem stik«). Povedala je, da so 

po navadi učitelji tisti, ki jo povabijo na razredne ure v primeru stresnih situacij za učence, 

velikokrat pa tudi sama da pobudo za obisk (»dajo pobudo ali kjer jaz dam kakšno pobudo, ko 

zaznam da so stvari stresne za otroke. Recimo ob smrtnih primerih, žalovanje, pri dolgotrajno 

bolnih otrocih…«). Izpostavila je, da sodelujejo pri odpravljanju stresa učenca, ki je v 

domačem okolju izpostavljen stresnemu dogajanju, po potrebi tudi z zunanjimi institucijami, 

npr. Centri za socialno delo (CSD), zlasti v primerih, ko nimajo materialnih dokazov, da se z 

učencem nekaj dogaja (»sodelujemo tudi z CSD, za stvari, ki jih zaznamo, pa zanje nimamo 

materialnih dokazov«). Pri odpravi stresa učencev poskuša vedno sodelovati z drugimi, poleg 

otroka večinoma z razredniki in učitelji, zlasti s tistimi, ki imajo z učencem pozitiven odnos 

(»samo ena na ena je premalo«). Kot so sta izpostavili socialni pedagoginji 1 in 2, je tudi ona 

povedala, da previsoka pričakovanja staršev do otrok najprej opazijo učitelji, potem pa se 

skuša s starši naprej pogovarjati tudi sama (»učitelji to zelo dobro zaznajo«). V primeru 

konfliktnih situacij med učenci, so učitelji tisti, ki zaznajo težave učenca in po posvetovanju z 

socialno pedagoginjo se potem učenec priključi njeni skupini, kjer dobiva maksimalno 

podporo (»nekatere otroke, za katere učitelji zaznajo, da imajo potencialno težavo, se zgodi, 

da se otrok priključi moji skupini in ga jaz potem imam in poskušam skrbeti, da mu damo 

maksimalno podporo«). Z učiteljem, katerega predmet ali stil poučevanja je učencem izvor 

stresa, sodeluje tako, da mu previdno razloži situacijo in poskuša doseči nek konsenz glede 

spremembe načina poučevanja učitelja. Dodala je, da so učenci tisti, ki ji pomagajo dobiti 

dober vpogled v delo učitelja (»z otroci, s katerimi delam, pridem zelo blizu stvari in potem 

učitelji kar popustijo…ko se splošno pogovarjamo, se lahko še zabrišejo kakšne stvari, ko pa 

pridemo do konkretnih stvari, potem ne več«) in da obstajajo učitelji, ki ne potrebujejo njene 

pomoči in sami razrešijo težave. Na vprašanje ali informira učitelje v razredu, kako voditi 

šolske ure, da za učence ne bodo stresne, je odgovorila, da se trenutno bolj posvečajo 

vzpostavitvi ustrezne klime v razredu. 

 

Socialna pedagoginja 4 je enako kot vse ostale socialne pedagoginje pred njo, povedala, da 

učenca, ki se spopada s stresom, k njej pošljejo oz. pripeljejo tudi učitelji. Pri odpravljanju 
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stresa učencev sodeluje med drugim z učitelji, s katerimi se zmeni, da učencem prilagodijo 

spraševanje, predvsem tistim, ki soočajo z velikim strahom pred šolo in spraševanjem (»za 

enega fanta, ki je imel hude psihosomatske motnje, ker je imel tremo, strah pred 

spraševanjem in pred tem, da bo dobil slabo oceno, sem sklicala oddelčni učiteljski zbor, da 

so vsi učitelji povedali, kako ga vidijo, da smo dobili neko sliko in potem tudi razporedijo 

ocenjevanje tako, da je bilo lažje za njih in za otroka…. z učitelji se zmenim, da niso vprašani 

takoj, ko pridejo v šolo, ampak en teden nekaj, drugi nekaj,…postopoma, da napetost oz. 

anksioznost popusti - prišel bom v šolo in ne bom nič vprašan danes, lahko sprostim in samo 

poslušam«). Če ima učenec zmanjšano koncentracijo, potem mora učitelj upoštevati njene 

napotke in sicer mora imeti učenec, če je utrujen, možnost, da ga učitelj pošlje po kredo, da 

mu da premor za pitje vode itd. Učitelju poda tudi mapo z prilagoditvami za posamezne 

učence in te morajo učitelji dosledno upoštevati (»imamo eno mapo, ki jo ima vsak razred, 

notri so prilagoditve za te učence, učitelji jo imajo vedno na vpogled, tudi če je nov učitelj, 

lahko pogleda in vidi, katere otroke ima in kakšne so specifike«). Povedala je, da učencu, v 

primeru, da se doma sooča z stresnimi situacijami, lahko dodelijo tudi prostovoljko iz Zavoda 

MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), katera mu pomaga pri 

šolskem delu (»povezujemo se tudi z zunanjimi institucijami, kjer lahko dobi prostovoljko iz 

Misssa«). Zunanje institucije, s katerimi se povezuje socialna pedagoginja oz. šola za 

odpravljanje stresa učencev, so še svetovalni center, psihologi, ki jih na šoli nimajo in 

družinski ter zakonski terapevti v primeru konfliktov v domačem okolju. V primeru šolskega 

neuspeha pri učencu so učitelji tisti, ki prvi opazijo slabše ocene, vključijo ga v dopolnilni 

pouk (»prvo je, da se ga nekam vključi, da dobi dodatno razlago«), šele v primeru, da to ne 

pomaga, pride na vrsto svetovalna služba. Če se pojavijo neugodni odnosi med učenci, potem 

izvede nekaj delavnic na razrednih urah po posvetovanju z učitelji, na šolo prihajajo tudi 

izvajalci iz društva za nenasilno komunikacijo. Poročala je, da se znajde v težkem položaju, 

kadar se stres pri učencu pojavi zaradi določenega učitelja, saj mora zaščititi učenca in hkrati 

lepo sodelovati z učiteljem (»sem v precepu, ker moram zaščititi učenca, hkrati pa je učitelj 

moj sodelavec, z njim sodelujem ves čas in je zelo pomembno, kako sodelujem«), da ne pride 

do konfliktov oz. užaljenosti in napadenosti (»lahko pride do konfliktov, v tem je težava«). 

Vedno pove za problem učitelju na indirekten način, po navadi se osredotoči na njegove 

tehnike učenja (»nikoli ne rečem učenec ima tremo pred tabo, da bi rekla direktno, ampak na 

drugačen način - ti imaš pa tako tehniko, kako pa to in velikokrat vidim, da prav razmišlja, 

ker noče, da je otroke strah, ampak lahko doseže ravno kontra efekt…včasih se učitelji, pred 
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katerimi imajo učenci tremo, tega niti ne zavedajo, po navadi so zabavni med uro, ko pa pride 

spraševanje, postanejo drugačni«), takšne probleme pa poskuša rešiti tudi z izobraževanjem 

učiteljev, da lahko nehote stigmatizirajo učence (»jaz to delam na izobraževanjih  učiteljev - 

skušam podati, kako pomembno je to… kako učenca izpostavljajo, po nesreči stigmatizirajo… 

učitelj je samo učitelj…včasih nekaj rečeš in se ne zavedaš, kako to vpliva na učence«). 

Informira učitelje, kako učence čim manj stresno poučevati, vendar je menila, da je težko, ker 

ima vsak učitelj svoj sistem in prepričanje (»lažje je učence naučit, da se s tem spopadajo, kot 

pa spremenit enega učitelja, ki že 20 let dela na isti način«). 

 

Socialna pedagoginja 5 je povedala, da so učitelji navadno tisti, ki napotijo učenca, ki se 

sooča s stresom, do nje, saj prvi opazijo spremembo v vedenju učenca (»v glavnem učitelji. 

Dostikrat je tako, da učitelj nekaj vidi in ima potem pogovor s starši in potem otroku 

razložijo, da bi bilo fajn iti malo k svetovalni«). Tako je tudi v primeru prevelikih starševskih 

pričakovanj do otroka (»po navadi so učitelji tisti, ki opazijo da so straši preveč zahtevni, in 

se že na govorilnih urah pogovorijo o tem in jim povejo, da imajo previsoka pričakovanja«). 

Pri odpravi stresa učencev sodeluje z učitelji, specialnimi pedagogi, psihologom in socialno 

delavko. Z učitelji pri odpravi stresa učenca sodeluje tako, da jim svetuje (»svetujem učitelju, 

mu razložim, kaj otrok doživlja«) in daje povratne informacije, da bi znali razumeti in 

pomagati učencu (»feedback učiteljem«). Za odpravljanje izpitne anksioznosti in strahu pred 

spraševanjem daje učiteljem navodila, da dajo učencem dovolj časa za reševanje in 

odgovarjanje, da naj jih učitelji na začetku pomirijo in omogočijo učencem, da imajo možnost 

obrisati si potne roke. Z učiteljem, v primeru da je vzrok za stres učencev njegov predmet ali 

stil poučevanja, sodeluje tako, da na primeren način pove, da ga določen učenec na določen 

način doživlja in da ni slab on ali njegov predmet (»sem pazljiva, izpostavim, da je ta otrok to 

tako doživel, ni učitelj ali predmet slab, da niso vsi otroci pod stresom, ta otrok je bolj pod 

stresom«). Razloži jim, da ima lahko učenec občutek krivde do učitelja ali zamero (»ima neke 

predstave o učitelju«), in to po njenem učitelji dobro razumejo. Po navadi učitelj ali razrednik 

poiščeta nasvet socialne pedagoginje in povesta, da imata problem z učencem. Učitelji in 

učenci se med seboj tudi sami pogovorijo in skušajo rešiti problem, podobno kot sta  

izpostavili socialni pedagoginji 2 in 3. Dodala je še, da je učiteljem dala nekaj navodil, kako 

naj vodijo šolske ure tako, da bodo čim manj stresne za učence. 
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Za boljši pregled nad dobljenimi rezultati sem oblikovala pregledno tabelo Tabelo 6: 

 

Tabela 6: Sodelovanje socialnih pedagogov z drugimi strokovnimi delavci na šoli in zunanjimi 

institucijami pri odpravljanju stresa učencev 

 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 Skupaj 

(f) 

Učitelj opazi spremembo v vedenju, napoti učenca k 

socialnemu pedagogu 

     5 

 moti pouk/stres izraža navzven      1 

 previsoka pričakovanja staršev do učenca      3 

 konflikti med učenci      2 

 strah pred spraševanjem      1 

 šolski neuspeh      1 

Socialni pedagog zazna stres učenca      1 

Socialni pedagog  + učitelj      5 

 svetovanje, povratne informacije      1 

 telovadba za možgane      1 

 prilagoditve za učence v primeru strahu pred 

spraševanjem/šolske fobije 

     3 

 prilagoditve za učence s zmanjšano 

koncentracijo/mapa s prilagoditvami za učitelje 

     1 

 delavnice na razrednih urah      2 

 šolski neuspeh - dopolnilni pouk -  socialni 

pedagog 

     1 

Socialni pedagog + specialni pedagog      2 

 pregled obstoja specifičnih učnih težav      1 

Socialni pedagog + psiholog      2 

Socialni pedagog + pedagog = informiranje učencev o 

načinih spopadanja s stresom, o šolskem neuspehu 

     1 

Socialni pedagog + socialni delavec      1 

Socialni pedagog + zunanje institucije      3 

 svetovalni center - fobija      2 

 Center za socialno delo      2 

 ZD      1 

 Zakonski, družinski terapevt, MISSS      1 

Poučevanje učitelja vzrok za stres učencev/pomoč 

socialnega pedagoga 

      

Tabela se nadaljuje na naslednji strani       
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 informiranje o primernih oblikah dela, 

osredotočenost na tehnike učenja 

     2 

 sodelovalen način      2 

 predlogi učiteljev      1 

 učitelj/predmet ni slab, učenec ga tako doživlja      1 

 težko – zaščita učenca in učitelja       1 

 doseči konsenz; preko učenca vpogled v 

učiteljevo delo 

     1 

 izobraževanje učiteljev, da ne stigmatizirajo 

učencev 

     1 

 učitelj in učenec sama rešita problem      3 

Informiranje učiteljev o vodenju manj stresnih šolskih 

ur za učence 

     2 

 ne informira      3 

 strah učenca pred učiteljem      1 

 umiritev učencev, učiteljev      1 

 

 

Vse intervjuvane socialne pedagoginje so povedale, da je učitelj tisti strokovni delavec na 

šoli, ki opazi spremembe v vedenju učenca in slednjega pošlje k njim. To se zgodi lahko zato, 

ker učenec moti pouk in stres izraža navzven, zaradi visokih pričakovanj staršev do učenca, 

zaradi konfliktov s sošolci, zaradi strahu ped spraševanjem in šolske fobije ter zaradi šolskega 

neuspeha. Vse našteto prvi opazijo učitelji.  

Vse v raziskavi sodelujoče socialne pedagoginje so povedale, da pri odpravi stresa učencev 

sodelujejo z učitelji (razredniki). Gre predvsem za svetovanje različnih prilagoditev učitelju v 

primeru, da je učenca strah spraševanja. Ena socialna pedagoginja uči učitelje telovadbe za 

možgane pred testi, dve organizirata delavnice na razrednih urah, ko je zaradi stresa učencev 

to potrebno. T. Grünfeld (1997) poudarja, da socialni pedagog v sodelovanju z učiteljem 

lahko doseže, da se problemi in težave rešijo takoj, ko se pojavijo. Njegova vloga je nuditi 

pomoč učencu, učitelju, prav tako pa je vezni člen med šolo in širšim okoljem. Dve poleg tega 

sodelujeta še z specialnim pedagogom, ena z pedagoginjo, s katero informirata učence v 

šestem razredu o načinih spopadanja s stresom in kako se izogniti šolskemu neuspehu, tri z 

zunanjimi institucijami predvsem v primeru stresnega dogajanja doma, dve z psihologom ter 

ena s socialno delavko. 

Vse intervjuvane socialne pedagoginje so povedale, da je pri sodelovanju z učiteljem, 

katerega poučevanje ali predmet je vzrok stresa pri učencih, potrebno sodelovati s strokovno 

previdnostjo in brez napadalnega tona. Kot najbolj pogosti načini korektnega sodelovanja z 
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učiteljem so bili izpostavljeni sodelovalen način in pogovor z učiteljem o njegovih tehnikah 

učenja ter bolj primernih oblikah dela, seznanitev učitelja s tem, da ga samo določen učenec 

tako doživlja in ni slab on ali njegov predmet, predlogi učiteljev ter izobraževanje učiteljev, 

kako se izogniti stigmatiziranju učencev. To je včasih težko, ker se mora hkrati zaščititi 

učenca in učitelja, ki je sodelavec. Tri socialne pedagoginje od petih so dejale, da včasih 

učenci in učitelji že sami rešijo problem med seboj, brez njihovega vključevanja. Ista avtorica 

(prav tam, str. 22) poudarja, da mora med socialnim pedagogom in učiteljem obstajati zaupen 

odnos, v katerem oba delujeta zgolj v dobro otrok. Naloga socialnega pedagoga je ponuditi 

učitelju strokovni nasvet na način, da se učitelj ob tem ne počuti razvrednotenega, ogroženega 

in izpostavljenega pred učenci ali kolektivom.  

Ugotovimo lahko, da tri socialne pedagoginje od petih ne informirajo učiteljev, kako voditi 

šolske ure s čim manj stresa pri učencih. Učitelja informirajo samo o strahu, ki ga ima učenec 

pred njim in o načinih, kako naj miri sebe in učence. Dve socialni pedagoginji od petih 

informirata učitelje o vodenju čim manj stresnih šolskih ur za učence. Ena od teh še izpostavi, 

da je slednje težko, zaradi prepričanj učitelja. 

 

Iz prej napisanega sledi, da socialne pedagoginje pri odpravljanju stresa učencev sodelujejo 

večinoma z učitelji in z razredniki, po potrebi pa tudi z drugimi strokovnimi delavci na šoli in 

zunanjimi institucijami. 

 

3.6 Sodelovanje socialnih pedagogov s starši pri odpravi stresa učencev 

 

S šestim raziskovalnim vprašanjem se želela ugotoviti, kako pomembno je sodelovanje 

socialnega pedagoga s starši pri odpravljanju stresa učencev in kdaj pridejo starši v stik s 

socialnim pedagogom. Zanimalo me je tudi, kako sodelujejo socialni pedagogi s starši v 

primeru, da imajo ti prevelika pričakovanja do otroka ter kakšno je sodelovanje s starši v 

primeru šolske fobije pri učencu. 

 

Socialna pedagoginja 1 je poudarila, da je sodelovati s starši zelo pomembno, saj je 

uspešnost pomoči učencu zelo odvisna od njihovega sodelovanja. Povedala je, da dobro 

sodelovanje vpliva na večji uspeh (»eni so taki, da so zelo pripravljeni sodelovati in 

medsebojno sodelujemo, delamo isto v šoli in doma in je uspeh večji in jim to zelo pomaga«), 

nasprotno pa slabše sodelovanje pomeni zmanjšanje uspešne pomoči učencu (»tam, kjer pa 
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tega ni, pa poskušamo mi čim več narediti, kar lahko, da otroku pomagamo. Tukaj so rezultati 

res nekoliko slabši, ampak poskušamo z otrokom toliko več delati«). Poleg tega so starši 

nepogrešljivi vir informacij pri odkrivanju učenčevega stresa (»sigurno starši otroka najbolj 

poznajo in oni nam lahko dajo največ informacij«). V primeru, da starši niso pripravljeni 

sodelovati s šolo, se obrnejo na zunanje institucije (»tam, kjer so starši takšni, da se da z njimi 

sodelovati, se povežemo z njimi, tam kjer pa niso, se povežemo s centrom za socialno delo ali 

z zdravstvenim domom, odvisno kaj je, poskušamo mu pomagati in iskati strategije, kako bi to 

rešili«). Starši vzpostavijo stik s šolo, ko opazijo, da se otrok zaradi stresa začne doma 

obnašati drugače (»doma starši zaznajo, da so spremembe, doma verjetno učenec to bolj ven 

da, je bolj razburljiv, se mogoče hitreje razjezi - takrat se potem na nas obrnejo starši«). 

Povedala je, da v primeru starševskih previsokih pričakovanj pridejo starši do nje skupaj z 

razrednikom in se poskušajo pogovoriti ali pa ona odide na govorilne ure. Socialna 

pedagoginja še izpostavi, da je nujno sodelovanje z starši učenca, ki se spopada s šolsko 

fobijo. 

 

Socialna pedagoginja 2 je izpostavila, da morajo biti starši vključeni v načrtovanje pomoči 

otroku, zlasti ko gre za širše probleme in potrebujejo tudi zunanjo obliko pomoči (»tudi starše 

vključimo, sploh če gre za stvari, kjer morajo biti vključeni, npr. ko morajo poiskati zunanjo 

pomoč, npr. kliničnega psihologa«). Po njenem je sodelovanje s starši nujno potrebno tudi za 

krepitev bolj sprejemljivih načinov vedenja pri učencu (»ali pa da starši krepijo določene 

stvari pri otroku«). Nekateri učenci so, podobno kot v primeru prve intervjuvane socialne 

pedagoginje, k njej napoteni s strani staršev. Kako sodeluje s starši v primeru njihovih 

previsokih pričakovanj do otroka, ni posebej omenila. Tako kot socialna pedagoginja 1 je tudi 

ona poudarila, da je zlasti pomembno ohranjati stik s starši, kadar se pri učencu pojavi strah 

pred šolo. Potrebno jih je spodbujati, da kljub fobiji poskušajo otroka pripraviti na vrnitev v 

šolo (»staršem svetujemo, da je bolje za otroka, da pride v šolo, kot da mu dajejo možnost, da 

ostane doma«). Povedala je še, da starši dobro sprejemajo njeno pomoč, saj z njimi še ni 

imela problemov. 

 

Tudi socialna pedagoginja 3 je navedla pomembnost sodelovanja s starši, saj na ta način 

pride do kakovostnih informacij o otrokovem problemu, saj je ravno od reguliranja čustev v 

družini odvisno, kako se učenec spoprijema s stresom (»pri sodelovanju s starši pridem tudi 

do tega, kaj otrok na ta način izraža, ima kakšen problem; menim, da način, kako so se čustva 
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v družinah regulirala, vpliva tudi na to, kako se spopadajo s stresom, soočajo s strahom, 

jezo«), poleg tega pa starši po tej poti lahko pokažejo načine, kako uravnavajo otrokova 

čustva v domačem okolju (»starše pozovem, da tudi oni povejo, ko so v igri raznovrstna 

čustva, ko imajo problem z otroki ali s sprejemanjem njegovih posebnosti, kako otroka 

umirijo, kako se odzovejo v konkretni situaciji«). Izpostavila, da je sodelovanje s starši 

pomembno tudi zato, da šola in starši usklajeno delujejo, saj je tako hitreje viden napredek pri 

reguliranju čustev (» povezujem se s starši, da delujemo na isti način, da otrok čustva 

zregulira«). Poudarila, da je odprta za sugestije staršev, vendar se starši kljub temu ne smejo 

preleviti v vlogo strokovnjakov. Kot pravi, najbolje sodeluje s tistimi starši, ki se posvečajo 

problemu otroka in se ne želijo preleviti v vlogo strokovnjakov (»najboljše sodelujejo tisti 

starši, ki so zelo v stiku s problemom, ki so zelo veliko že sami naredili in ti starši nimajo 

potrebe, da se prelevijo v vlogo strokovnjakov…. živijo v svoji starševski vlogi in je to 

zadosti«). V zvezi s tem je omenila previsoka pričakovanja staršev in nesprejemanje 

otrokovih posebnosti, ki ovirajo učinkovitost pomoči (»v primerih, ko so pričakovanja staršev 

nerealno visoka oz. težko sprejemajo posebnosti otroka, tam ima verjetno otrok manj od 

tega«). Staršem, ki težje sprejemajo posebnosti svojega otroka, je pripravljena dati čas in zato 

ne pričakuje hitrih sprememb. Z nekaterimi otroki pride v stik, ko je obveščena o njihovem 

problemu s strani staršev. Glede šolske fobije je povedala, da takega primera že dolgo niso 

imeli, ni pa omenila, kako poteka sodelovanje s starši v tem primeru. 

 

Socialna pedagoginja 4 je enako kot prejšnje, povedala, da je potrebno s starši komunicirati 

o vzroku težav (»komunikacija s starši je zelo pomembna, da izvem, kaj se sploh dogaja«). 

Prav tako je omenila pomembnost dvosmerne komunikacije za učinkovito pomoč učencu 

(»pomembna je dvosmerna komunikacija, da oni enako delajo tudi doma, da jim povem, kaj 

delamo v šoli in kako naj delajo doma«). Prav tako kot pri ostalih, tudi k njej pridejo nekateri 

učenci po tem, ko starši opazijo spremembe v njihovem obnašanju (»včasih starši pokličejo in 

rečejo smo opazili, da mu ocene padajo, da je zelo nervozen, ima tremo…«). Izpostavila je, 

da je starše potrebno seznaniti z razlikami med učenci, da bi znali zmanjšati pričakovanja 

glede sposobnosti otroka ter da bi ga videli takšnega, kot je. Staršem svetuje, da si vzamejo 

dovolj časa za svojega otroka in se pogovarjajo o njemu ljubih stvareh, da otrok dobi občutek 

da šola ni edina stvar v njegovem življenju (»staršem svetujem, naj si vzamejo čas za svojega 

otroka, 20 min na dan, ko pridete iz službe, ne se pogovarjat kaj je bilo v šoli, kakšne ocene je 

dobil, pogovarjajte se o tem, kaj njega zanima, v čem je dober… bova danes to počela, kakšna 
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aktivnost, ki mu je všeč in ni povezana s šolo«). Poudarila je, da če starši doma otroka 

podpirajo tudi v čem drugem, se bo lažje spoprijel s slabo oceno (»če pa ima otrok občutek, 

da je pomembno samo, kakšne so ocene in kakšen je navzven, kako izgleda in se obnaša, 

potem ga starši ne vidijo kot osebo in bo imel večji pritisk nad sabo«). Podobno kot socialni 

pedagoginji 1 in 2 je tudi ona izpostavila pomembnost dela s starši v primeru šolske fobije pri 

učencu.  

 

Tudi socialna pedagoginja 5 pogosto sodeluje s starši in se ji zdi to zelo pomembno. 

Poročala je, da so starši pogosto napeti, zato jim je potrebno razložiti, da se bo otrokov 

problem rešil. Starši se na ta način sprostijo in potem težava izgine (»dostikrat se morajo 

starši sprostiti in relaksirat okrog nečesa. Primer učenca, ki je bil odličen, nadarjen in je 

doživljal neuspehe, je bil pod stresom in starši so mu hoteli pomagati, saj ni tako hudo… in so 

bili pod stresom še oni, ker so bili zelo zaskrbljeni za otroka. Zaradi tega, ker otroka niso 

znali peljati ven iz tega. Potrebno je bilo sprostiti starše, da bo vse redu z otrokom. Ko so 

nehali skrbeti, se je stanje izboljšalo«). Tudi k njej so učenci napoteni po posvetovanju s 

starši. V primeru previsokih pričakovanj staršev najprej skupaj z njimi ozavesti problem in 

jim skuša razložiti, da njihovi otroci niso enaki njim (»prvi korak je, da ozavestimo skupaj, 

npr. rečem »vidim, da so vam zelo pomembne dobre ocene, pa je potrebno da ima pet?« »Ne 

ne, saj ni treba, ampak kako pa bo s službo, če ne bo …« Potem se pogovarjamo v okviru 

tega, skušam staršem razložit, se pogovorit, da je to otrokovo delo in življenje in da se lahko 

razlikujejo«). Izpostavila je, da največ stresa povzroči odsotnost kontakta in razumevanja med 

starši in otroci. Če gre za pojav šolske fobije, skupaj z starši najprej pregledajo ozadje 

problema, nato pa iščejo strategije za vrnitev otroka v šolo (»najprej pogledamo, kaj je v 

ozadju in potem strategije oz. most, da starši pripeljejo otroka v šolo«).  
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Za boljši pregled nad dobljenimi rezultati sem oblikovala Tabelo 7: 

 

Tabela 7: Sodelovanje socialnih pedagogov s starši pri odpravi stresa učencev 

 SP

1 

SP

2 

SP

3 

SP

4 

SP

5 

Skupaj 

(f) 

Pomembno sodelovati s starši      5 

 starši najpomembnejši vir informacij pri 

odkrivanju otrokovega problema/stresa  

     3 

 slabo sodelovanje/manj uspešna pomoč; 

ovira so previsoka pričakovanja staršev 

     2 

 hitreje viden napredek, če obe strani delujeta 

na isti način 

     2 

 sodelovanje s starši v primeru sodelovanja 

šole z zunanjimi institucijami; za krepitev bolj 

sprejemljivih načinov vedenja učenca 

     1 

 starši pokažejo, kako uravnavajo otrokova 

čustva v domačem okolju; Socialni pedagogi 

odprti za predloge staršev, vendar do neke 

meje 

     1 

 dobro sodelovanje/bolj uspešna pomoč      1 

 potrebna sprostitev staršev glede problema 

otroka 

     1 

Starši vstopijo v kontakt z socialnim pedagogom, ko 

opazijo spremembo v vedenju otroka 

     5 

Previsoka pričakovanja       

 seznanitev staršev z razlikami med učenci       2 

 individualni pogovor s starši in 

razrednikom/govorilne ure 

     1 

 pogovor o otrokovih ljubih stvareh, ne o šoli      1 

 zagotovitev časa za sprejemanje otroka      1 

 ne omeni      1 

Šolska fobija       

 pomembno, nujno sodelovanje      3 

 pregled ozadja s starši, skupno iskanje 

strategij  

     1 

 spodbujati starše za vrnitev učenca v šolo      1 

 že dolgo ni bilo primera fobije       1 
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Vse intervjuvane socialne pedagoginje so izpostavile, da je sodelovanje socialnega pedagoga 

s starši pri odpravljanju stresa učencev zelo pomembno. Kot najbolj pogoste vzroke za 

pomembnost sodelovanja s starši so socialne pedagoginje izpostavile starše kot glavni vir 

informacij pri odkrivanju učenčevega stresa, nadalje slabo sodelovanje pomeni manj uspešno 

pomoč otroku ter hitreje viden napredek učenca, če obe strani delujeta na isti način. K 

naštetim vzrokom za pomembnost sodelovanja s starši so dodale še krepitev bolj sprejemljivih 

načinov vedenja učenca, starši preko sodelovanja s socialnim pedagogom pokažejo, kako 

uravnavajo čustva v družinskem okolju, sodelovanje na splošno vpliva na bolj uspešno pomoč 

učencu, socialni pedagog pa tudi pomaga staršem, da težavo otroka ne vidijo kot nerešljivo. 

Vse so povedale, da starši pridejo v stik z njimi, ko napotijo svoje otroke na pogovor k njim. 

Običajno so spremembe v vedenju otroka tiste, ki so povod, da starši stopijo v stik z 

socialnimi pedagoginjami. Intervjuvanke so med najbolj pogoste načine sodelovanja s starši v 

primeru njihovih previsokih pričakovanj do otrok izpostavile seznanitev staršev z razlikami 

med otroki, individualni pogovor s starši in razrednikom na govorilnih urah, svetovanje 

pogovora o otroku ljubih stvareh in ne o šoli ter zagotovitev časa za sprejemanje otroka. Ena 

socialna pedagoginja ni omenila, kako sodeluje s starši v primeru njihovih previsokih 

pričakovanj do otrok. Glede šolske fobije so tri od petih socialnih pedagoginj poročale, da je 

pomembno sodelovati s starši, če se le ta pojavi pri učencu, vendar niso posebej izpostavile, 

kako konkretno pomagajo. Ena socialna pedagoginja je izpostavila, da s starši najprej pogleda 

ozadje problema in nato skupaj iščejo strategije za prihod učenca nazaj v šolsko okolje, druga 

pa je povedala, da je pomembno ohranjati stik s starši in jih spodbujati, da otroka poskušajo 

pripraviti na vrnitev v šolo. Tudi V. Legac (1996, povzeto po: Koselj, 1997, str. 39) poudarja 

pomen dobrega sodelovanja socialnega pedagoga s starši, kar privede do boljšega 

razumevanja otrokovega vedenja in s tem učinkovitejše obravnave otroka. J. Kalin (2003) pa 

poudarja, da je nujno, da šola, med drugim tudi socialni pedagog, sodeluje s starši v primeru 

njihovih previsokih pričakovanj do otrok, da razjasni njihove zahteve in pričakovanja ter jih 

spodbuja k realnim pričakovanjem in ustreznim zahtevam do svojih otrok. Zelo pomembno je, 

da se tudi v družini razvija podpora in spodbuda, saj bodo otroci le na takšen način uspešni 

tudi v šolskem okolju. 
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3.7  Dileme in težave, s katerimi se srečujejo socialni pedagogi v praksi na 
področju odpravljanja stresa pri učencih 

 

V okviru sedmega raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, s kakšnimi dilemami in težavami 

se (če se) srečujejo socialni pedagogi v procesu odpravljanja stresa pri učencih. 

 

Socialna pedagoginja 1 je povedala, da ji največ težav predstavlja dvom v lastno delo (»če 

nisem prepričana ali delam prav«). Izpostavila je, da se v tem primeru osredotoči na iskanje 

alternativnih načinov (»probam narediti še tisto drugo, kar mislim, da poskusim različne 

stvari«) in pri tem upošteva tudi tistega, kateremu je pomoč namenjena (»otroka poskušam 

poslušati. Če reče to ni zame, iščeva nove načine. Potrebno je poslušati in slišati tistega, s 

katerim delaš«). 

 

Socialna pedagoginja 2 je kot težavo, s katero se srečuje pri odpravi stresa učencev, navedla 

neuspeh pomoči (»ko nič ne deluje«). Podobno kot socialna pedagoginja 1, tudi ona v tem 

primeru išče nove rešitve (»včasih tudi sama razmišljam, kaj bi še nekomu svetovala, iščem 

nove stvari in berem novo literaturo«). 

 

Socialna pedagoginja 3 je poročala, da vidi težave predvsem v sodelovanju s starši, ker ti ne 

razumejo svoje vloge pri stresu učenca (»sodelovanje s starši je včasih težavno, ker ne 

razumejo oz. na takšen način se kaže strah pravzaprav, da se vsi problemi otroka večinoma 

začno v družini, saj se otrok od staršev modelno uči. Nekateri to razumejo, drugim je težje 

dopovedati«) in z učitelji (»tudi učitelji se včasih počutijo napadene, ko izvejo, da se določen 

otrok pri njih ne počuti dobro. Tukaj moraš biti previden«). 

 

Socialna pedagoginja 4 je, enako kot socialna pedagoginja 3, govorila o težavah pri 

sodelovanju s starši, saj so ravno ti lahko povzročitelj stresa pri učencu (»včasih se straši 

potrjujejo skozi otroka - tukaj je velik problem staršu povedati, da je on lahko vir stresa pri 

otroku. Svetujem jim dajte tako, vendar je vse odvisno od njih. Odvisno tudi, kje se družina 

giblje. Če je to tekmovalna družina in se med sabo primerjajo, jih je težko prepričat, naj to 

zmanjšajo. Poskušam razložiti, da nismo vsi za vse… en bo zdravnik, en mesar, vmes je pa še 

cel spekter enih ljudi, da potrebujemo takšne in drugačne in da je to čisto v redu«). Problem 

vidi tudi v tem, da so učitelji včasih preveč prepričani v svoj prav in je zato z njimi težje delati 
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(»problem vidim tudi v tem, da učitelje težko premakneš - jim svetuješ, se pogovarjaš, ampak 

ni odvisno samo od tebe«). 

 

Socialna pedagoginja 5 je izpostavila, da ji težavo predstavlja omejenost pri uporabi 

posebnih oblik pomoči učencu (»na primer Bachove kapljice, ki so mešanica petih zelišč. Ali 

je to dovoljeno uporabiti v šolskem prostoru? Ena učiteljica je hotela izvajati jogo v šoli. 

Problem je, da si omejen, rabiš dovoljenja«), ko išče nove načine pomoči otroku v primeru 

neuspešnosti (»ja, na primer ko iščeš nove načine, kako bi lahko otroku pomagal«).  

 

Za boljši pregled nad dobljenimi rezultati sem oblikovala Tabelo 8: 

 

Tabela 8: Dileme in težave, s katerimi se srečujejo socialni pedagogi v praksi na področju odpravljanja 

stresa pri učencih 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 Skupaj (f) 

Dvom v lastno delo in iskanje novih načinov 

pomoči učencu 

     1 

Neuspeh pomoči in iskanje novih načinov 

pomoči učencu 

     2 

Težave pri sodelovanju s starši in z učitelji      2 

Omejenost pri uporabi posebnih oblik 

pomoči učencu 

     1 

 

 

Tri socialne pedagoginje od petih so kot težave in dileme, s katerimi se srečujejo tekom 

odpravljanja stresa pri učencih, navedle neprepričanost v svoje delo oz. neuspeh pomoči in 

posledično iskanje novih načinov pomoči učencu. Dve socialni pedagoginji od petih vidita 

največ težav tekom odpravljanja stresa učencev v sodelovanju s starši in z učitelji, ena pa je 

med dileme uvrstila še omejenost pri uporabi posebnih oblik pomoči učencu. O podobnih 

težavah s starši govori tudi Resman (1992, povzeto po: Koselj, 1997, str. 35) in pravi, da se 

jim bomo približevali, če bomo v ospredje bolj postavljali individualnost vsakega 

posameznega učenca in če jih bo šola sprejemala kot enakovredne partnerje tudi pri 

načrtovanju in izvedbi šolskega dela. T. Grünfeld (1997) meni, da lahko prihaja do težav tudi 

v sodelovanju med socialnim pedagogom in učiteljem. Strah ter nelagodje pred zunanjim 

nadzorom lahko pripeljeta do tega, da učitelj odkloni sodelovanje s socialnim pedagogom ali 

pa ob prisotnosti socialnega pedagoga v razredu spremeni svoje ravnanje v razredu ali 

pripravi učno uro, ki bo socialnemu pedagogu ponudila premalo ali pa napačno predstavo. 
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Socialni pedagog mora zato učitelju, še preden vstopi v njegov razred pojasniti,  kaj je njegov 

namen obiska. 

 

Menim, da so takšne in drugačne dileme pri socialno pedagoškem delu neizogibne. Socialni 

pedagog se jih ne sme ustrašiti ali jih spregledati. Dileme in težave dajejo priložnost, da 

postanemo pri svojem delu še bolj učinkoviti, dajejo možnost za napredek in bolj uspešno 

pomoč posameznikom. 

 

3.8 Ocena učinkovitosti uporabljenih pristopov za odpravljanje stresa pri 
učencih 

 

Z osmim raziskovalnim vprašanjem sem želela raziskati mnenja socialnih pedagoginj o tem, 

kako učenci sprejemajo pomoč socialnega pedagoga, ali socialni pedagogi zaznavajo 

pozitivne spremembe pri učencih, katerim pomagajo pri soočenju s stresno situacijo in na 

kakšen način preverjajo učinkovitost uporabljenih pristopov za odpravljanje stresa učencev. 

 

Socialna pedagoginja 1 je povedala, da učenci njeno pomoč dobro sprejemajo, ter da je le to 

potrebno nuditi po korakih (»postopoma, tako da se me najprej malo navadijo«). Pri učencih, 

katerim pomaga pri soočenju s stresno situacijo, zaznava pozitivne spremembe. Za 

preverjanje učinkovitosti uporabljenih pristopov uporablja evalvacijo ciljev, ki jo naredi 

skupaj z učencem po koncu nudenja pomoči (»z evalviranjem z otrokom in sicer na koncu, ko 

se že poznava. Na začetku se spoznavava in ko se otrok sprosti, določiva cilje, kaj si otrok 

želi, kaj pričakuje on in kaj jaz ter potem na koncu narediva evalvaciji ciljev«). Pri 

preverjanju učinkovitosti pomoči sodelujejo tudi starši in učitelji s svojimi povratnimi 

informacijami (»vprašam učitelja in starše, če je bilo izboljšanje«). 

 

Socialna pedagoginja 2 je podobno kot socialna pedagoginja 1 bila mnenja, da učenci 

sprejemajo njeno pomoč brez težav (»jaz mislim, da pozitivno. Se mi zdi, da imamo kar dobre 

odnose, da se kar radi pridejo sami pogovarjat«), kljub temu, pa lahko prihaja do zapletov v 

odnosu (»včasih je seveda možno, da učenec reče jaz pa ne bi šel k tej svetovalni delavki. Z 

eno deklico nikakor nismo mogle vzpostaviti odnosa. Ljudje smo različni in meni se zdi 

pozitivno to, da smo na tej šoli dve svetovalni delavki. Lahko je nekaj v meni ali nekaj v 

otroku in pač s kom ne uspeš navezati stika oz. odnosa. Čeprav se trudiš, ampak če je nek 
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kratek stik vmes, ne gre. Zato je dobro, da sva dve, da lahko učenec poišče pomoč drugje. Ali 

pri katerem učitelju«). Zaznava pozitivne spremembe pri učencih, katerim nudi pomoč pri 

odpravi stresa, vendar ne pri vseh (» pri enih ja, nimam pa sistematično zbrano, pri tolikih je 

uspelo, pri tolikih ne«). Za preverjanje učinkovitosti uporabljenih pristopov ne uporablja 

posebnega načina (»ne preverjam na poseben način«), glavno povratno sporočilo o uspešnosti 

ji da učenec, kateri pove, da so mu uporabljeni načini pomoči pomagali (»eni otroci zelo 

sprejemajo določene stvari drugi ne. Enemu fantu je avtogeni trening tako pomagal, da je 

prišel sam in rekel, ali lahko greva tisto zgodbico čez, jaz sem tako živčen. In to mi je 

pokazatelj - da sam pride in želi še ali da pride povedati probal sem to tehniko in je 

delovalo«). 

 

Socialna pedagoginja 3 je poudarila, da na to, kako učenci sprejemajo njeno pomoč, vpliva 

tudi sodelovanje s starši in njihova pričakovanja do otrok (»izkušnje so različne, zelo je 

povezano z sodelovanjem staršev, pri težavah otrok so vedno zraven tudi starševska 

pričakovanja do teh otrok in sprejemanje posebnosti otroka in kako učenci sprejemajo mojo 

pomoč je zelo povezano s tem«). Dodala je, da z nudenjem pomoči učencem nima težav, ne 

oni z njo, potrebno pa je, da otrok aktivno sodeluje v procesu pomoči (»razen mogoče to, da 

se v situaciji ena na ena ne moreš skriti, je potrebno delati, manj variant umikov, begov je. 

Delam na tem, da otrok, ko je tukaj, vidi da nekaj ima, mora sam doživet, ni zadosti, da mu mi 

povemo«). Pri učencih, katerim nudi pomoč, zaznava pozitivne spremembe, vendar ne pri 

vseh, saj je uspešnost odvisna od sodelovanja s starši (»zaznavam pozitivne spremembe, 

vendar pri nekaterih ja, pri nekaterih ne, saj so tukaj spet vpeti starši in tudi oni morajo 

sodelovati in se truditi. Če tega ni, se pozna na uspešnosti otroka«). Za preverjanje 

učinkovitosti uporabljenih pristopov ne uporablja posebnih načinov, povratno informacijo o 

uspešnosti ji poda učenec sam, pa tudi starši in učitelji (»preverjam ravno ne, vidim pa na 

otroku, da deluje, povejo mi učitelji, starši, da je drugačen in seveda tudi on, da mu je tehnika 

pomagala«). 

 

Socialna pedagoginja 4 je izpostavila, da učenci njeno pomoč sprejemajo brez problemov 

(»se mi zdi, da radi pridejo, trudim se ustvariti prijetno vzdušje«) in hkrati dodala, da pri njih 

zaznava spremembe na bolje. Učinkovitost uporabljenih pristopov preverja z opazovanjem 

otroka, povratnimi informacijami staršev in učiteljev, pa tudi s povratnimi informacijami 

otrok o tem, ali je bila pomoč zanje uspešna. 
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Socialna pedagoginja 5 je tako kot socialna pedagoginja 4 povedala, da učenci njeno pomoč 

sprejemajo dobro (»tisti, ki si želijo priti oz. so napoteni in to sprejmejo, mislim da kar fino«), 

hkrati zaznava tudi pozitivne spremembe pri njih. Merilo za preverjanje učinkovitosti 

uporabljenih pristopov ji je povratna informacija učenca, da je bila pomoč uspešna (»ko otrok 

pove, da mu je nekaj pomagalo, jaz vedno vprašam za feedback ter ko greva čez in vidiva, da 

se stanje izboljšuje«).  

 

Za boljši pregled nad dobljenimi rezultati sem oblikovala Tabelo 9: 

 

Tabela 9: Ocena učinkovitosti uporabljenih pristopov za odpravljanje stresa pri učencih 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 Skupaj (f) 

Učenci dobro sprejemajo pomoč      5 

Zapleti v odnosu      1 

Sprejemanje pomoči in uspešnost pomoči 

odvisna od sodelovanja s starši/pričakovanj 

do otroka 

     1 

Zaznavanje pozitivnih sprememb pri 

učencih 

     4 

Evalvacija ciljev z učencem      1 

Opazovanje učenca      1 

Povratna informacija učenca      4 

Povratna informacija učiteljev      3 

Povratna informacija staršev      3 

 

Vse intervjuvane socialne pedagoginje so povedale, da učenci njihovo pomoč sprejemajo 

dobro in brez težav. Ena socialna pedagoginja je k temu dodala še, da lahko kljub temu 

prihaja do zapletov v odnosu, druga pa, čeprav nima težav z nudenjem pomoči učencu,  meni, 

da je sprejemanje pomoči odvisno od sodelovanja s starši in njihovih pričakovanj do otroka in 

da je potrebno, da otrok aktivno sodeluje v procesu pomoči. Vse zaznavajo pozitivne 

spremembe pri tistih učencih, katerim z različnimi metodami in tehnikami pomagajo pri 

zmanjševanju stresa, razen ene socialne pedagoginje, ki je povedala, da opazi spremembe na 

bolje le pri nekaterih učencih, saj je sprememba pri učencu odvisna tudi od pripravljenosti 

staršev na sodelovanje. Učinkovitost uporabljenih pristopov ena socialna pedagoginja preveri 

s pomočjo evalvacije ciljev skupaj z učencem po koncu nudenja pomoči, druga pa z 

opazovanjem učenca. Štiri socialne pedagoginje preverjajo učinkovitost uporabljenih 
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pristopov s pomočjo povratnih informacij učenca, tri socialne pedagoginje za to, kako 

učinkovita je bila pomoč, povprašajo še učitelja in starše.  

 

4. SKLEPI IN USMERITVE 
 

V diplomskemu delu sem se posvetila vlogi in pristopom socialnega pedagoga pri 

odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli. Glede na opredelitev raziskovalnega problema 

sem med raziskavo prišla do zanimivih odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

Zanimalo me je, kako zaznavajo socialni pedagogi svojo vlogo na šoli. Iz rezultatov sem 

ugotovila, da je delo socialnega pedagoga predvsem opravljanje svetovalnega dela na šoli in 

izvajanje dodatne strokovne pomoči. Glede na odgovore intervjuvank se delo na obeh teh 

področjih zelo razlikuje. Pri svetovalnem delu je poudarek predvsem na zagotavljanju 

preventivnega delovanja na področju zdravja in učenja učencev ter učiteljev, sledi pomoč 

otrokom, učiteljem (pomoč pri reševanju konfliktov med učenci samimi ali med učenci in 

učitelji, izobraževanje učiteljev) in staršem oz. sodelovanje s starši, administracija ter 

sodelovanje z drugimi zunanjimi institucijami. Ena socialna pedagoginja opravlja tudi 

supervizijo. Pri izvajanju dodatne strokovni pomoči gre za učence, ki so usmerjeni in ti dobijo 

strokovno pomoč socialnega pedagoga. Gre predvsem za nudenje dodatne učne pomoči 

učencu s strani socialnega pedagoga.  

 

Intervjuvanke so povedale, da so otroci v šoli pogosto pod stresom. Stres učencev je v veliki 

meri odvisen od njihovega načina reagiranja, temperamenta in načina razreševanja stresnih 

situacij v njihovih družinah. Kot stresne situacije za učence so prepoznale predvsem 

konfliktne in neugodne odnose z učenci in učitelji, šolski neuspeh, previsoka pričakovanja 

staršev in preverjanje in ocenjevanje znanja. Med neugodne odnose z učiteljem sodi predvsem 

specifičen način njegovega poučevanja, pomanjkanje jasne strukture pri poučevanju, 

nedosledno izvajanje prilagoditev za učence in strah pred učiteljevim spraševanjem učencev 

za oceno. Stres pri učencu lahko nastane tudi zaradi strahu, da bo učenec osramočen pred 

razredom, če se bo zmotil med govornim nastopom ali spraševanjem in zaradi nezaupanja 

staršev v otroka. Slednje se pogosto zgodi, če je šola edina vsebinska vez med starši in otroki. 

Nekatere socialne pedagoginje so uvrstile med stresne situacije za učence poleg vsega še 

šolski sistem, prehiter tempo šolskega dela, prenasičenost z dejavnostmi in prostorsko stisko, 
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pa tudi vnaprej izdelane ideje, privzete od odraslih (ideje, ki niso del učencev, a se jim vseeno 

zdijo pomembne, npr. ko učenec že v petem razredu sprašuje o zaključnem preverjanju znanja 

na koncu šolanja) in pomanjkanje informacij o stvareh, ki so za učence pomembne, npr. da 

imajo možnost ponavljanja testov.  

 

V diplomskem delu je bilo moje zanimanje usmerjeno tudi na znake stresa, ki jih socialni 

pedagogi opažajo pri učencih. Iz rezultatov sem ugotovila, da vse socialne pedagoginje 

opažajo pri učencih pojav psihosomatskih znakov stresa, ki vključujejo bolečine v trebuhu, 

slabost in glavobole; nekatere so posledično navedle tudi odsotnost od pouka. To je značilno 

predvsem za introvertirane učence, ki svojega stresa praviloma ne kažejo navzven. Nasprotno, 

se pri ekstrovertiranih učencih znaki stresa izražajo v zunanji svet. Socialne pedagoginje so 

povedale, da lahko postanejo razdražljivi, imajo težave s koncentriranjem na učno snov, težko 

sedijo pri miru, ne sledijo, begajo z očmi, umikajo pogled in konec koncev z neprimernim 

vedenjem povzročajo motnje pouka. Odgovori intervjuvank so pokazali, da se učenci za 

prebroditev stresnih situacij poslužujejo tudi odklonskega vedenja, ki vključuje »špricanje« 

pouka oz. posameznih ur in kajenje ter pitja alkohola. Nekatere intervjuvanke so k znakom 

stresa učencev dodale tudi panične napade zaradi nedoseganja zastavljenih ciljev in jok zaradi 

slabih ocen, saj starši zaradi želja, da postanejo otroci uspešni, zahtevajo od njih preveč in ne 

upoštevajo njihovih sposobnosti. Ugotovila sem, da socialne pedagoginje postanejo na znake 

bolj pozorne, če se ti pojavljajo dalj časa in ovirajo otrokovo polno in uspešno funkcioniranje. 

Takrat stopijo v kontakt s starši. Nekatere socialne pedagoginje so naštele še druge načine 

učencev za spopadanje s stresom in sicer pravilno dihanje, izogibanje pogledu učiteljice med 

spraševanjem, spodbujanje učenčev med seboj, poslušanje glasbe med učenjem, uživanje 

čokolade, uporabo facebooka, pogovor, določen sistem javljanja in bolj zgodnji prihod v šolo. 

Vse intervjuvanke menijo, da je pozitivna in močna samopodoba povezana s pozitivnim 

stresom, slabša pa z negativnim. Učenčeva pozitivna samopodoba poveča njegovo 

motiviranost, uspešnost in manjšo izpostavljenost stresnim situacijam, nasprotno pa lahko 

preveč treme in neprepričanosti v lastne sposobnosti preraste v negativni stres. 

 

Poleg zgoraj opisanega je bil moj raziskovalni cilj odkriti tudi, katere pristope uporabljajo 

socialni pedagogi za odpravo stresa pri učencih. Ugotovila sem, da socialne pedagoginje z 

učenci delajo tako individualno kot skupinsko. Skupinske oblike dela uporabljajo predvsem 
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za krepitev boljših odnosov med učenci in drugega preventivnega programa, bodisi v okviru 

razrednih ur ali manjših skupin.  

Vse intervjuvanke poudarjajo, da je v procesu odpravljanja stresa potrebno delati postopoma. 

Najprej skušajo ugotoviti, kaj je vzrok stresa pri učencu, nato sledi iskanje strategij za 

njegovo odpravo, ki so prilagojene stresni situaciji in posameznemu učencu. Vse socialne 

pedagoginje, razen ene, informirajo učence v razredu o načinih uspešnega spoprijemanja s 

stresom. Informiranje vključuje tehnike učenja, organizacijo časa, načine obvladovanja treme 

in pripravo na ustno spraševanje, načine sproščanja in učenje ravnanja z določenimi čustvi, 

kot so jeza ter žalost. Socialne pedagoginje učence spodbujajo k temu, da imajo radi sebe in 

druge. Kot učinkovit pristop informiranja, kako se uspešno poprijemati s stresom se je izkazal 

tudi pogovor o smrti, žalovanju in boleznih na razrednih urah, voden s strani socialne 

pedagoginje. Učenci se na ta način učijo, kako se spoprijemati in odzvati na takšna negativna 

čustva. Intervjuvanke se udeležujejo tudi seminarjev na temo stresa v šoli.  

Za odpravljanje stresa učencev uporabljajo naslednje metode in tehnike: pogovor, kognitivne 

načine za spreminjanje prepričanj, igre vlog, slike, braigym vaje, sprostitvene tehnike: 

avtogeni trening in tehnike tipa dihanja, vizualizacijo, EFT (tehnika doseganja čustvene 

svobode), poleg tega pa še risanje, telovadbo (porivanje zidu, metanje stvari, da učenci 

začnejo čutiti svoje telo) in družabne igre. Šolski neuspeh učenca zmanjšujejo tako, da najprej 

pogledajo, kako se učenec uči. V primeru neprimernega oz. neučinkovitega načina učenja 

sledi »učenje« učenja, nudijo mu pomoč pri pripravi urnika učenja, pomoč pri pripravi 

prostora, učbenikov, skupaj z njim analizirajo še učne in zaznavne stile. Nato sledi konkretna 

pomoč, ki je prilagojena predvsem učenčevemu zaznavnemu stilu. V primeru, da je učenec 

vizualni tip,  mu socialna pedagoginja priporoča tehnike podčrtovanja podatkov ali druge 

načine označevanja učnih vsebin. Učenca je potrebno tudi razbremeniti in iskati njegova 

močna področja, pri katerih ni nujno uspešen, nudijo pa mu tudi učno pomoč. Za 

zmanjševanje neugodnih in konfliktnih odnosov med učenci vse intervjuvane socialne 

pedagoginje, razen ene, izvajajo delavnice oz. socialne igre v razredu, k uporabi teh pa 

spodbujajo tudi učitelje, vendar enim bolj uspevajo drugim manj. Ena socialna pedagoginja je 

povedala, da v okviru teh učence uči sprejemljivega izražanja čustev. Iz razreda tudi vzame 

nekaj bolj ali manj priljubljenih učencev in se potem z njimi pogovarja. Socialne pedagoginje 

z učenci tudi individualno analizirajo konflikte, povejo jim, da se lahko vsak znajde v 

neprijetni situaciji in jih spodbujajo tudi k samostojni rešitvi problema. Potrebno je 

preventivno delovanje, da ranljivi otroci postanejo zgodaj opaženi. Kot primeren pristop za 
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zmanjševanje neugodnih odnosov med učenci so se izkazala tudi dežurstva učiteljev, s 

katerimi preprečujejo nasilje in druge konfliktne odnose med učenci. V primeru opaženega 

spora je potreben konkretni poseg v dinamiko. Stres zaradi strahu pred spraševanjem socialne 

pedagoginje pomagajo zmanjševati tako, da svetujejo učencem vadbo šolskih situacij doma 

oz. da se preko igre postavijo v vlogo učitelja in učenca. Nekatere jih učijo trebušnega dihanja 

in svetujejo učencem, da dajo poslušalce na nižji nivo. Učencem se prilagodi pouk tudi tako, 

da niso vprašani ped celim razredom, temveč pri dopolnilnem pouku. Z učenci vadijo 

tapkanje (tehnika doseganja čustvene svobode - EFT), avtogeni trening in se pogovarjajo o 

minljivosti ogrožajoče situacije. Učencem pomaga tudi spreminjanje misli, stiskanje žogice in 

žvečilka, pa tudi ponovitev vprašanja učitelja in možnost, da držijo med spraševanjem v rokah 

svinčnik, da imajo občutek nadzora situacije  

Za odpravljanje šolske fobije je po mnenju intervjuvank potrebno učencu pozitivno prikazati 

stvari, ki se jih boji. Ne sme se ga še bolj izpostavljati stresnim situacijam v razredu, 

omogočiti se mu mora individualno pridobivanje ocen in pomoč pri vključitvi v razred.  

Rezultati odgovorov socialnih pedagoginj so pokazali, da je šola lahko varovalni dejavnik za 

učenca, ki se sooča s stresnimi dogajanji v družinskem okolju. Po njihovo šola učencu daje 

občutek varnosti, sprejetosti in možnost zaupati se nekomu. Dobri odnosi z vrstniki, učiteljem 

oz. razrednikom, znanje, nove informacije ter stabilna in jasna struktura šole, zavarujejo 

otroka in mu dajejo možnost uspeha, ne glede na to, kako težke razmere preživlja doma. 

Socialne pedagoginje utrujenost šolarjev zmanjšujejo predvsem individualno, sistematično ne, 

saj je za to potrebno imeti na voljo dovolj časa, ki pa ga po njihovem mnenju nimajo. Z 

učenci individualno in po potrebi skupinsko izvajajo gibalne vaje in sproščanje. Ena 

intervjuvanka je povedala, da učence, ki imajo težavo s koncentracijo, vzame od ure in z njimi 

izvaja sprostitvene dejavnosti, prav tako obvešča tudi učitelje, kateri učenci se težje 

koncentrirajo in kaj potrebujejo. 

 

Na osnovi dobljenih rezultatov sem ugotovila, da je običajno učitelj tista oseba oz. strokovni 

delavec na šoli, ki  prepozna spremembe v vedenju otroka zaradi stresa in ga napoti k 

socialnemu pedagogu. To se lahko zgodi bodisi, ker moti pouk, zaradi previsokih pričakovanj 

staršev, zaradi konfliktov med učenci, zaradi izraženega strahu pred spraševanjem ter 

šolskega neuspeha.  

Socialne pedagoginje pri odpravi stresa učencev sodelujejo predvsem z učitelji in razredniki, 

nekatere pa tudi z pedagogi, specialnimi pedagogi, psihologi, socialnimi delavci na šoli, 
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prostovoljci in po potrebi oz. v primeru stresnih situacij v učenčevem domačem okolju in 

pojavu šolske fobije, tudi z zunanjimi institucijami (center za socialno delo, svetovalni center, 

zdravstveni dom, zakonski in družinski terapevti). Anketirane socialne pedagoginje dajejo 

učiteljem predvsem navodila, kako naj prilagodijo pouk za tiste učence, ki se soočajo s 

strahom pred spraševanjem oz. s testno anksioznostjo. Te vključujejo zagotovitev učencem 

ustreznega časa za pisanje testov, sproščanje učencev in telovadbo za možgane pred testi. Kot 

primeren pristop prilagoditev so se izkazala tudi navodila učiteljem, da morajo učencu med 

uro omogočiti, da si vzame kozarec vode ali gre po kredo, v primeru, da gre za učenca z 

zmanjšano koncentracijo. Poleg tega se je za učinkovit pristop omogočanja prilagoditev 

izkazala tudi mapa s prilagoditvami za posamezne učence, ki jo imajo učitelji vedno na 

vpogled. Nekatere intervjuvane socialne pedagoginje po posvetovanju z učitelji izvedejo v 

okviru razrednih ur tudi delavnice, zlasti ko gre za stresne situacije tipa konfliktnih odnosov 

med učenci, smrti, žalovanja in dolgotrajno bolnih učencev. V primeru šolskega neuspeha 

učitelj najprej vključi učenca v dopolnilni pouk, če ni konkretnega izboljšanja, pride na vrsto 

pomoč socialnih pedagoginj.  

Odgovori intervjuvank so pokazali, da je z učiteljem, katerega način poučevanja oz. predmet 

je vzrok za stres učencev, potrebno sodelovati korektno, brez napadanja. V ospredju mora biti 

sodelovalen odnos. Raziskovalne ugotovitve so pokazale, da se anketirane socialne 

pedagoginje večinoma usmerijo na učiteljeve tehnike poučevanja in na indirekten način 

namignejo, kako bi lahko te tehnike izboljšal. So odprte za predloge učiteljev in skušajo 

doseči konsenz. Kot primeren pristop, kako ravnati s takšnim učiteljem, se je izkazalo tudi, da 

socialna pedagoginja pove učitelju, da ni slab on ali njegov predmet, gre preprosto za to, da 

ga nek učenec tako doživlja. Iz odgovorov intervjuvank je mogoče sklepati, da je tovrstno 

sodelovanje z učitelji težko, zlasti ker so nekateri od njih prepričani, da poučujejo na najboljši 

možni način in si ne želijo sprememb. Težavo pri tem predstavlja tudi dejstvo, da mora 

socialna pedagoginja zaščititi učenca in hkrati učitelja, ki je njen sodelavec. Po mnenju 

nekaterih intervjuvank včasih učenci in učitelji rešijo problem sami, brez njihovega 

vključevanja. Kot primeren pristop, kako zmanjšati neugodne odnose med učencem in 

učiteljem, se je izkazalo tudi učenje učiteljev s strani socialnih pedagoginj, kako naj ne 

stigmatizirajo učencev. Opazila sem, da večina socialnih pedagoginj ne informira učiteljev, 

kako naj vodijo šolske ure s čim manj stresa pri učencih. Nekatere socialne pedagoginje 

informirajo učitelja samo o strahu, ki ga ima učenec pred njim ter mu svetujejo, kako naj se 

loti pogovora z učencem in kako naj miri sebe in učence.  
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V diplomski nalogi me je zanimalo tudi, kako pomembno se zdi socialnim pedagogom 

sodelovanje s starši pri odpravi stresa učencev. Izkazalo se je, da je tovrstno sodelovanje zelo 

pomembno in pogosto. Dobro sodelovanje s starši vpliva na večji uspeh pomoči učencu, 

nasprotno pa slabo sodelovanje zmanjša uspešno pomoč. Socialne pedagoginje najbolje 

sodelujejo s tistimi starši, ki se posvečajo problemu otroka in se ne poskušajo preleviti v 

strokovno vlogo, slabše pa s tistimi, ki ne sprejemajo otrokovih posebnosti in do njega gojijo 

previsoka pričakovanja. Intervjuvanke preko sodelovanja s starši pridejo do informacij o 

otrokovem problemu,  napredek je pri otroku hitreje viden, če obe strani delujeta na isti način, 

pomembno je za krepitev bolj sprejemljivih načinov vedenja pri učencu, starši pa lahko preko 

sodelovanja s socialnim pedagogom tudi pokažejo, kako uravnavajo otrokova čustva v 

domačem okolju. Iz rezultatov sem zaznala, da starši vstopijo v kontakt s socialnimi 

pedagoginjami, ko opazijo spremembe v obnašanju pri otroku. V primeru previsokih 

pričakovanj staršev do otroka, intervjuvanke seznanijo starše z razlikami med učenci, 

svetujejo jim, naj si za otroka vzamejo več časa ter se z njim pogovarjajo o stvareh, ki ga 

zanimajo - šola namreč ne sme biti edina stvar, ki povezuje starše in otroke med seboj. 

Staršem tudi dajo na razpolago čas za sprejetje otrokovih posebnosti. V primeru šolske fobije 

pri učencu, je potrebno s starši pogledati ozadje problema in nato skupaj z njimi iskati 

strategije za ponovni prihod učenca v šolo. Po mnenju intervjuvanih socialnih pedagoginj je 

pomembno, da se starše pri tem spodbuja. 

 

Proučevala sem tudi, ali se socialni pedagogi srečujejo s kakšnimi dilemami pri odpravljanju 

stresa učencev. Rezultati intervjujev s socialnimi pedagoginjami so pokazali, da jim največ 

dilem in težav predstavlja neprepričanost v svoje delo in zaznavanje neuspeha pomoči. Ko se 

zaradi tega usmerijo v iskanje alternativnih in novih načinov pomoči učencu, je v ospredju 

učenec, ki mu je pomoč namenjena. Nekaterim intervjuvankam težave pri odpravljanju stresa 

učencev predstavlja tudi sodelovanje s starši in z učitelji. Staršem je težko (do)povedati, da so 

lahko oni vzrok za stres učenca, skratka ne razumejo svoje vloge pri otrokovem stresu. 

Sodelovanje z učitelji je po mnenju socialnih pedagoginj težko zato, ker so prepričani v svoj 

prav in težje spremenijo način poučevanja. Lahko se počutijo napadene, ko izvejo, da se 

določen učenec pri njih ne počuti dobro, zato je potrebna previdnost pri pogovoru z njimi. Kot 

dilema pri odpravljanju stresa učencev se je izkazala še omejena uporaba posebnih oblik 

pomoči učencu, npr. Bachovih kapljic in joge v šolskem prostoru, za kar so potrebna 

dovoljenja staršev. 
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Nazadnje sem želela ugotoviti, kako socialni pedagogi ocenjujejo učinkovitost uporabljenih 

pristopov za odpravljanje stresa pri učencih. Iz dobljenih intervjujskih odgovorov lahko 

sklepamo, da učenci nimajo težav z sprejemanjem pomoči socialnih pedagoginj, saj jo 

večinoma sprejemajo dobro. Kljub temu sta pomembna faktorja pri sprejemanju pomoči tudi 

sodelovanje s starši in njihova pričakovanja do učenca. Po mnenju nekaterih socialnih 

pedagoginj učenci pomoč sprejemajo bolje, če so starši pripravljeni na pogovor s socialnim 

pedagogom in sprejemajo otrokove posebnosti. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje 

učenca v procesu pomoči. Zaznala sem, da vse socialne pedagoginje zaznavajo pozitivne 

spremembe pri učencih, ki jim nudijo pomoč pri odpravi stresa, le ena izmed anketiranih 

socialnih pedagoginj je dejala, da opazi pozitivne spremembe le pri nekaterih učencih, ker je 

po njeno uspešnost pomoči odvisna tudi od kvalitetnega sodelovanja s starši. Učinkovitost 

uporabljenih pristopov nekatere intervjuvane socialne pedagoginje preverijo s pomočjo 

evalvacije ciljev z otrokom in opazovanjem otroka, nekatere za to potrebujejo povratno 

informacijo učenca, nekatere pa tudi povratne informacije staršev in učiteljev. 

 

Moje ključno vprašanje, ki sem ga imela pred očmi ves čas tekom pisanja diplomskega dela je 

bilo, ali šola tudi v današnjem času predstavlja izrazit stresni dejavnik za učence? Med 

pisanjem se je moje vprašanje žal, izkazalo za umestno. Vse intervjuvane socialne 

pedagoginje se na svojih osnovnih šolah srečujejo z učenci, ki doživljajo takšne in drugačne 

stresne situacije. Te so posledica šolskega okolja ali pa imajo izvor v učenčevem družinskem 

okolju. Najbolj me je presenetila ugotovitev, da v današnjem času učenci niso več toliko pod 

stresom zaradi šole kot take, temveč jim veliko stresa povzročajo starši, ki imajo do njih 

previsoka pričakovanja. Ne glede na to, kje tiči pravi vzrok, se mi zdi za odpravljanje stresa 

učencev pomembno sodelovati tudi s starši, kar so izpostavile prav vse intervjuvanke.  

 

Z dobljenimi rezultati predstavljene raziskave sem zadovoljna. Socialni pedagog na šoli je 

strokovni delavec, ki poleg birokratskih zadev izvaja preventivne programe na področju 

zdravja in učenja, nudi psihosocialno in učno pomoč učencu ter skrbi predvsem za dobre 

odnose in klimo, pri čemer vključuje v šolsko okolje tudi starše. Socialne pedagoginje 

učinkovito seznanjajo učence s pojavom stresa v šoli in o načinih spoprijemanja z njim. Z 

ustreznimi pristopi, prilagojenimi individualnim potrebam učenca, dobro skrbijo za 

odpravljanje stresa, ko se ta pojavi. Pri tem delajo timsko, učenci pa so po njihovem mnenju z 

njihovo pomočjo zadovoljni.  
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Menim, da lahko socialni pedagog pripomore k odpravljanju stresa učencev tudi s svojo 

osebnostjo – v učencu mora vzbuditi občutek, da ga njegov problem zanima in da se 

socialnemu pedagogu lahko vedno zaupa. Učenec, kateremu socialni pedagog daje občutek 

varnosti, bo lažje premagoval težave, ki se pojavijo v njegovem življenju. To še posebej velja 

za tiste učence, ki se doma soočajo z neugodnimi situacijami. 

 

Zavedam se, da rezultatov moje raziskave ni mogoče posplošiti na vse osnovne šole, ker je 

vzorec premajhen in na osnovi le petih intervjujev ne morem delati objektivnih zaključkov o 

vlogi in pristopih socialnega pedagoga pri odpravljanju stresa učencev v osnovnih šolah. So 

se mi pa tekom pisanja sklepov diplomskega dela porajale nove možnosti raziskovanja na 

področju stresa učencev. Ugotovila sem, da starši s svojimi previsokimi pričakovanji pogosto 

povzročajo stres svojim otrokom. Zato bi bilo zanimivo raziskati še, kako lahko otroci 

povzročajo stres svojim staršem oz. kako lahko starši doživljajo stres ob šolanju svojega 

otroka. Zanimivo bi bilo raziskati tudi, koliko so učenci po mnenju njih samih izpostavljeni 

stresnemu dogajanju v šoli. Socialne pedagoginje so sicer naštele nekatere po njihovem 

mnenju najbolj pogoste stresne šolske situacije za učence, vendar pa bi z raziskavo na učencih 

pridobili bolj objektivne podatke. V raziskavi v okviru diplomskega dela sem se osredotočila 

le na stres učencev, zato bi bilo zanimivo raziskati tudi področje stresa učiteljev in vlogo 

socialnega pedagoga pri zmanjševanju le-tega. 

 

Socialni pedagog ima sposobnosti, znanje in potrebne strokovne kompetence, da učenca vidi 

v drugačnem kontekstu kot ostali zaposleni na šoli. Z svojim osebnim pristopom, usklajenim 

in strokovnim sodelovanjem z učencem ter z osredotočanjem na učenčeva močna področja, 

ima možnost, da se učencu približa in mu nudi pomoč na različnih področjih njegovega 

življenja - tudi na področju spoprijemanja s stresom. 
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PRILOGA 1: Vprašanja za intervjuje 

 

1. Koliko časa že delate kot socialni pedagog na šoli? 

2. Kakšna je vloga tega profila na šoli? 

3. Kako pogosto so po vašem mnenju učenci v šoli pod stresom? 

4. Ali pride učenec, ki se spopada s stresom sam do vas ali ga napoti kdo drug (učitelj, 

straši, drugi delavec svetovalne službe)? 

5. Kako učenci sprejemajo vašo pomoč? 

6. Kako odpravljate stres pri učencih? Katre pristope uporabljate? 

7. Ali informirate učence v razredu o načinih, kako se uspešno spopadati s stresom? 

8. Se udeležujete izobraževanj, seminarjev na temo stresa v šoli? 

9. Šola lahko deluje tudi kot varovalni dejavnik pri učencu, ki je doma izpostavljen 

stresnemu dogajanju. Kako je po vašem mnenju to mogoče? 

10. Kako opazite, da je učenec pod stresom zaradi šole ? Katere znake izraža v svojem 

vedenju in na telesnem področju? 

11. Kako pogosto se pri učencih kažejo znamenja pozitivnega stresa, npr. visoka 

motiviranost, samozavest, odločnost, …? Kako na to vpliva učenčeva samopodoba? 

12. Kakšni so načini, s katerimi učenci sami skušajo prebroditi stresne situacije? Se 

poslužujejo tudi odklonskega vedenja? 

13. Kaj povzroča stres pri učencih? Katere situacije so po vašem tiste, ki najpogosteje 

povzročajo stres pri učencih? 

14. S kom sodelujete pri odpravi stresa učencev? Delate z otrokom individualno ali 

skupinsko? Kako pomembno je tukaj timsko sodelovanje s drugimi strokovnimi 

delavci na šoli in zunanjimi institucijami? Kako pomembno je sodelovanje s starši? 

Ali starši sodelujejo za vami? Vam svetujejo, kako lahko pomagate otroku? 

15. Velikokrat starši sami povzročajo otroku stres v šol -  posredno, na način »če ne boš 

dobil dobre ocene, ne bomo zadovoljni«. Kako ravnate z njimi? Kaj jim svetujete? 

16. Slabe ocene oz. šolski neuspeh so eden najpogostejših stresorjev v šoli. Kaj je vaš prvi 

korak pomoči takemu otroku? 

17. Tudi konfliktni odnosi med učenci so vir stresa - kaj naredite v tej smeri? Izvajate v 

razredu delavnice oz. socialne igre na temo medsebojnega sprejemanja in strpnosti ter 

kako pogosto? 
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18. V šoli je razširjen pojav izpitna oz. testna anksioznost, kjer je učenca tako strah 

neuspeha, da svoje misli osredotoči na to in ne na reševanje naloge. Kako se spopadate 

s tem? Kako zmanjšujete strah pred spraševanjem? 

19. Kako pogosto se v šoli srečujete s šolsko fobijo? Kako poteka pomoč takemu otroku 

in kako sodelujete s starši ter učiteljem? 

20. Kako sodelujete z učiteljem, v primeru, da je vzrok za stres njegovo poučevanje in 

njegov predmet? 

21. Izobražujete oz. informirate učitelje, kako voditi šolske ure s čim manj stresa pri 

učencih? Kako sprejemajo vašo pomoč? 

22. Kako kot socialni pedagog zmanjšujete utrujenost šolarjev? Se osredotočate tudi na to 

področje? 

23.  Na kakšen način preverjate učinkovitost vaših pristopov za odpravljanja stresa pri 

učencih? 

24. Zaznavate pozitivne  spremembe pri učencih, katerim pomagate pri soočenju s stresno 

situacijo in odpravljanju stresa v šoli? 

25. S katerimi dilemami in težavami se srečujete na področju odpravljanja stresa učencev 

v šoli? 
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PRILOGA 2: Intervju z socialno pedagoginjo 2 (SP2) 

 

1. Koliko časa že delate kot socialna pedagoginja na šoli? 

Približno 15 let. 

2. Kakšna je vloga tega profila na šoli? 

Svetovalni delavec je na vseh šolah približno enak. Zelo malo je tega maneverskega prostora, 

kaj ti delaš kot socialni pedagog. Ogromno je administracije, ogromno je nalog, ki jih je treba 

speljati ne glede na to, kaj si po profilu, tako da kaj delam čisto socialno pedagoškega težko 

povem. Poleg svetovalnega dela opravljam tudi dodatno strokovno pomoč. 

3. Kako pogosto so po vašem mnenju učenci v šoli pod stresom? 

Zelo pogosto. Imajo teste, skregajo se v šoli. 

4. Ali pride učenec, ki se spopada s stresom sam do vas, ali ga napoti kdo drug (učitelj, 

starši, drug svetovalni delavec, …)? 

Različno, eni pridejo sami, ene pa napotijo. 

5. Kako učenci sprejemajo vašo pomoč? 

Jaz mislim, da pozitivno. Se mi zdi, da imamo kar dobre odnose, da se kar radi pridejo sami 

pogovarjat. Včasih je seveda možno, da učenec reče »jaz pa ne bi šel k tej svetovalni 

delavki«. Z eno deklico nikakor nismo mogle vzpostaviti odnosa. Ljudje smo različni in meni 

se zdi pozitivno to, da smo na tej šoli dve svetovalni delavki. Lahko je nekaj v meni ali nekaj 

v otroku in pač s kom ne uspeš navezati stika oz. odnosa. Čeprav se trudiš, ampak če je nek 

kratek stik vmes, ne gre. Zato je dobro, da sva dve, da lahko učenec poišče pomoč drugje. Ali 

pri katerem učitelju. Druga svetovalna delavka je pedagoginja. 

6. Kako odpravljate stres pri učencih, katere pristope oz. metode in tehnike 

uporabljate? 

Pogovor, sprostitvene tehnike, potem braingym vaje delamo za odpravljanje treme pred 

nastopom. Sprostitvene tehnike so npr. avtogeni trening, ki paše nekaterim učencem, potem 

eni se sprostijo z risanjem, drugim pomaga telovadba, da spravijo napetost ven iz sebe z 

gibanjem. Igramo se tudi družabne igre. Različno, tako da preusmeriš pozornost otroka nekam 

drugam. 

7. Ali informirate učence v razredu o načinih, kako se uspešno spopadati s stresom? 

To je po navadi v šestem razredu, ko imava z pedagoginjo učne delavnice. Takrat gremo 

sistematično čez skozi proces, kako se učiti, kako  se spopadati s tremo, stresom, organizirati 

čas in tako. Tam je sistematično, drugače pa individualno, če že prej pride do tega. 
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8. Se udeležujete seminarjev in izobraževanj na temo stresa v šoli? 

Letos je bilo tega že kar nekaj. Obe svetovalni delavki sva šli na izobraževanje prek Inštituta 

za razvijanje kakovosti. Imeli smo predavanje Polajnarja, Juhanta, ki sta govorila o stresu. 

9. Šola lahko po drugi strani deluje tudi kot varovalni dejavnik, posebej pri učencu, ki je 

doma izpostavljen stresnemu dogajanju.  Kako je po vašem mnenju to mogoče? 

Če ima otrok v šoli okoli sebe zdravo skupino, torej prijatelje in se ima možnost zaupati 

nekomu, npr. prijatelju, učitelju, hišniku oz. komurkoli, da se tukaj počuti varnega, je to zelo 

močni varovalni dejavnik. 

10. Kako opazite, da je učenec pod stresom zaradi šole? Katere znake izraža v svojem 

vedenju in na telesnem področju? 

To največkrat opazijo učitelji. Nekateri zelo hitro, nekateri pa ne opazijo tudi, ko je že zelo 

izrazito. Po navadi so to točno določeni učitelji, ki mi pridejo povedati, veš tale otrok pa 

mislim, da ima težave. Otrok je lahko zelo vase zaprt ali pa kaže stres navzven, npr. tako, da 

eksplodira. Imeli smo že tudi primer, ko je učenec z glavo butal v omaro, od vsega tega, ker ni 

več zmogel. Tudi odklonsko vedenja se pojavlja. Pojavljajo se tudi psihosomatski znaki, npr. 

glavoboli, bolečine v trebuhu. Otroci začnejo zaradi tega izostajati iz šole. Od začetka je to v 

zelo mili obliki, potem pa naenkrat kar ne bi več hodil v šolo. 

11. Kako pogosto se pri učencih kažejo znamenja pozitivnega stresa, npr. visoka 

motiviranost, odločnost, samozavest… Kako na to vpliva učenčeva samopodoba? 

Tisti, ki so sposobni stres sprejeti kot nekaj pozitivnega, to vpliva tudi na to, da imajo 

močnejšo samopodobo, če lahko dosežejo tisto, kar so si zadali. To je pri nadarjenih otrocih, 

ali pri tistih otrocih, ki vejo, da zmorejo več in stres jemljejo kot nekaj pozitivnega. Pri tistih 

učencih, ki ne zmorejo je drugače oz. obratno. 

12. Kakšni so načini, s katerimi učenci sami skušajo prebroditi stresne situacije? Se 

poslužujejo tudi odklonskega vedenja? 

Tudi. Tehnike so različne. Eni se rabijo takrat umakniti v svoj svet, se zaprejo vase, so 

pasivni. Nekateri se začnejo klovnovsko oz. odklonsko obnašati. Otrok mora biti uspešen na 

enem področju in če ne more biti, tam kjer se pričakuje, potem poskuša drugje, npr. da izstopa 

v skupini. 

13. Kaj povzroča stres pri učencih? Katere so tiste situacije, ki po vašem mnenju 

največkrat povzročajo stres v šoli? 

Na prvem mestu je šolski sistem, da je treba tok in tok ocen pridobiti v zelo kratkem času, vsi 

vse naenkrat sprašujejo, naenkrat je treba pisati in proti koncu konference je pri enih zelo 
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viden stres. Do jesenskih počitnic je zelo malo ocenjevan, potem je kmalu december, ko se 

največ dogaja in po novoletnih počitnicah imajo še 14 dni, da pridobijo ocene. Takrat je zelo 

veliko skoncentriranega naenkrat in eni pač ne zmorejo, eni naredijo z levo roko, drugi pa so 

sredi januarja čisto fertik. Druga stvar so odnosi med učenci. To je skupina, kjer ne glede na 

to, koliko dežurnih učiteljev je okrog, še vedno prihaja do določenih stvari med njimi, se 

skregajo, se tudi stepejo, eni so stalno nekje na robu, stalno žrtve in tukaj je veliko stresov. 

Potem tudi konfliktni odnosi z učitelji. Včasih dva ne gresta skupaj in je problem, če moraš 

učitelja gledati 4 leta in ti gre na živce toliko, da ga ne moreš gledati ali pa obratno. Tudi 

učitelj je samo človek in en otrok te lahko asocira na nekaj in zelo težko funkcioniraš z njim. 

Učitelj je odrasla oseba in mislim, da kot tak je dolžen premagati to oviro med njima in 

poskušati priti do učenca. 

14. S kom sodelujete pri odpravi stresa učencev? Delate z otrokom individualno ali 

skupinsko? Kako pomembno je tukaj timsko sodelovanje (s starši, z drugimi otroki, 

učitelji…) Ali starši sodelujejo z vami? Vam svetujejo, kako lahko pomagate otroku? 

Sodelujem z učitelji. Z otrokom lahko delam individualno ali v skupini, odvisno za kaj gre. 

Če gre za odpravljanje njegove treme, da je v njemu ta vzrok, potem delam z njim 

individualno. Če gre za donose med učenci, je treba delati skupinsko. Tudi starše vključimo, 

sploh če gre za stvari, kjer morajo biti vključeni, npr. ko morajo poiskati zunanjo pomoč, npr. 

kliničnega psihologa. Ali pa, da starši krepijo določene stvari pri otroku. Različno. Sodelujem 

tudi s pedagoginjo. 

*Kako starši sprejemajo vašo pomoč? 

Mislim, da dobro. Za enkrat še ni bilo problemov. 

15. Velikokrat starši sami otroku povzročajo stres v šoli, npr. če ne boš dobil dobre 

ocene, ne bomo zadovoljni. Kako ravnate s takimi starši, kaj jim svetujete? 

To so tisti otroci, ki dobijo eno štirico in jokajo - tako opazimo, da so otroci pod stresom 

zaradi staršev. Kjer se vidi, da imajo starši previsoka pričakovanja do njega. Prvi, ki to opazi 

je učitelj. Že na govorilnih urah skušajo učitelji staršem predstaviti do kje je njihov otrok 

sposoben priti, da se je treba včasih ustaviti in reči do tukaj, naprej pa pač, če bo bo, če ne bo, 

ne bo. Da razumejo, da ne morejo imeti vsi petke. In tukaj so učitelji zelo realni. Več težav je 

z otroki s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe, pa bi starši vseeno želeli, da imajo otroci 

same petke. Tukaj potem delujemo kot širša strokovna skupina, saj je potrebno starše malo 

ustaviti in povedati, da ni potrebno, da imajo vsi same petke, ampak so tudi druge kvalitete. 
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16. Šolski neuspeh je zelo pogost stresor v šoli. Kako pomagate takšnemu otroku? 

Kot prvo je potrebno pogledati, kako se otrok uči, ga naučiti, kako se učiti, kako si 

organizirati čas, prostor, možgane, potem tehnike, kako se učiti, npr. matematiko, angleščino, 

kako delati s tekstom… Te stvari. Sistematično imava z drugo svetovalno delavko to v šestem 

razredu, individualno tudi prej ali kasneje. 

*Kako izgledajo te tehnike? 

To imava sklop štirih ur v šestem razredu, ampak ne vse v istem dnevu. Pokaževa različne 

tehnike, čez gremo tudi učne stile, eni se lažje učijo na ta način, drugi drugače. Če si vidni tip, 

potem si moraš podčrtovati, tisti, ki so gibalni tipi, si bodo mogoče posneli na slušalke tekst in 

se učili med igranjem košarke. Pomembno je, da dojamejo, da je način učenja lahko različen. 

In da če ti bereš eno uro ven iz zvezka, ne pomeni da si se nekaj naučil. Če možgani niso 

zraven, je to neuspešno. Če jih naučimo, kako se lotiti učenja, je to ena pot za opravljanje 

učnega neuspeha. Imamo tudi prostovoljce, ki se družijo z otroki, če ima otrok večje učne 

težave, tudi mi dve delava z njim. 

17. Konfliktni odnosi med učenci kot vira stresa - kaj se naredi v tej smeri? Izvajate v 

razredu delavnice oz. socialne igre na temo medsebojnega sprejemanja in strpnosti ter 

kako pogosto? 

Izvajava te delavnice v razredu. Sem pa mnenja, da je učitelj, tisti, ki je prvi del oddelka. Če 

učitelj ne naredi nič na skupinski dinamiki, je potem težko. Mi dve skušava spodbujati 

predvsem to, da tudi učitelji izvajajo socialne igre v skupini, dajeva jim material, kako se lotiti 

in da lahko spelješ tudi v 15 minutah, ni potrebno da imaš na voljo dve uri, ampak da doziraš 

počasi in razred povežeš v skupno. Dobro je, da je to stalna oseba. Jaz to povsod ne morem 

biti, sem koordinator. Grem včasih v skupino, vendar je učitelj tisti, ki je del skupine. 

Nekaterim učiteljem bolj uspevajo socialne igre, drugim manj. Odvisno od tega, kakšen 

človek si. 

18. V šoli je zelo razširjen pojav izpitna oz. testna anksioznost. Učenca je tako strah 

neuspeha, da svoje misli osredotoči na slednjega in ne na reševanje testa.  Kako pogosto 

se s tem spopadate, kako to rešujete in kako zmanjšujete strah pred spraševanjem? 

Imeli smo eno punčko, ki je bilo čisto fertik, ko je bila vprašana. Zanjo so imeli učitelji potem 

papirnato vrečko, da je dihala notri. Morala se je usesti nekam in počasi dihati. Delale sva 

avtogeni trening. Takemu otroku prilagodimo spraševanje, da ne stoji pred tablo. Učitelji 

imajo tu veliko vlogo in vedno bolj razumejo, da določeni otroci rabijo drugačen sistem, pa ni 

važno ali ima odločbo ali ne. Da lahko otrok odgovarja sede in ne nujno pred celim razredom. 
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Sicer je ocenjevanje javno, ampak lahko se sprašuje tudi pri dopolnilnem pouku, da sedita dve 

sošolki zraven. Tiste, ki je strah govornih nastopov učimo, naj dajo poslušalce na nižji nivo, 

da si mogoče predstavljajo slečeno publiko. 

19. Kako pogosto se v šoli srečujete s šolsko fobijo, kako poteka pomoč takemu otroku in 

kako sodelujete s starši in učitelji? 

Lani smo imeli primer deklice, ki kar naenkrat ni hotela v šolo. Mamica je prišla k meni in 

rekla »jaz jo imam v avtu, prosim pomagajte mi jo spraviti ven«. Bila je šesti razred. Zgodilo 

se je čez noč, prej ni kazala posebnih znakov. To je deklica, s katero nikakor nisva mogli 

vzpostaviti odnosa. To je verjetno povezano tudi s tem, ko sem jo hotela spraviti iz avta, pa ni 

hotela iti. Mami se je mudilo v službo in ni vedla kam naj otroka da, ona pa ni hotela ven in 

prišlo je do zelo neprijetne situacije. Na začetku ni zmogla prestopiti niti praga, potem je 

prišla v šolo in ni mogla v razred in je bila cel dan v knjižnici. Vse je šlo počasi. Vendar se je 

po 14 dneh zadeva umirila. Še vedno ima stisko, kadar se gre kam, npr. dan dejavnosti, to ji je 

zelo težko. Sodelovali smo s svetovalnim centrom, imeli smo srečo, da smo dobili terapevta, 

ki je zelo delal s punčko in starši in se je potem normaliziralo. Če uspeš na začetku, je toliko 

boljše. Smo pa imeli na začetku moje kariere primer, ko fanta ni bilo v šolo več kot pol leta. 

Če otroku popustiš in mu rečeš okej, lahko si ta teden doma, si že naredil napako. Tudi 

terapevt nam je rekel, pomembno je, da gre v šolo, tudi če ne gre v razred, bo pa v knjižnici 

delala, samo toliko, da ima stik s šolo. Včasih tudi mi narobe razmišljamo in rečemo, no pa 

imejte otroka nekaj časa doma, da se pomiri in bo potem prišel v šolo, vendar je to korak 

nazaj. 

*Ste ugotovili razlog za njeno izostajanje? 

Rekla je, da so se skregale s prijateljicami, vendar so prijateljice vedno hodile okrog nje in jo 

vabile v razred. 

20. Kako sodelujete z učiteljem, v primeru, da je vzrok za stres njegovo poučevanje ali 

njegov predmet? 

Učitelju skušaš to povedati, taktno in na način, da učitelj to razume. Pri kakšnih gre lažje, pri 

kakšnih težje, sploh tisti, ki so prepričani, da so najboljši. Včasih pomaga to, da več delaš z 

otrokom, da krepiš tisto, kar je v njemu. Da mu razložiš, da bo srečal različne ljudi v 

življenju, da je to šola za njega. Včasih pomaga, da se učitelj in učenec skupaj usedeta in se 

povesta kaj ju moti. Eni učitelji so tega sposobni, eni pa si tega ne dovolijo. Različno torej 

glede na to, kaj lahko pri komu dosežeš. 
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21. Ali informirate učitelje, kako voditi šolske ure s čim manj stresa pri učencih? 

Kako voditi uro ne. Če pa gre za otroka, ki ima strah pred nekim učiteljem, potem delam s 

tem učiteljem na tem, kako naj dela z otrokom. 

22. Ali kot socialna pedagoginja zmanjšujete utrujenost šolarjev, ki je tudi vrsta stresa? 

Če pride  individualno k meni, da na primer narediva par gibalnih vaj. V razredu pa ne. 

23. Na kakšen način preverjate učinkovitost uporabljenih pristopov za odpravljanje 

stresa učencev? 

Ne preverjam na poseben način. Eni otroci zelo sprejemajo določene stvari drugi ne. Enemu 

fantu je avtogeni trening tako pomagal, da je prišel sam in rekel, »ali lahko greva tisto 

zgodbico čez, jaz sem tako živčen«. In to  mi je pokazatelj - da sam pride in želi še ali da 

pride povedati poskusil sem to tehniko in je delovalo. Sistematično nimam zbrano, pri tolikih 

je uspelo, pri tolikih ne. 

24. Ali zaznate pozitivne spremembe pri učencih, katerim pomagate pri soočenju s 

stresno situacijo? 

Pri enih ja, nimam pa zbrano. 

25. Se mogoče srečujete s kakšnimi dilemami in težavami na področju opravljana stresa 

učencev? 

Včasih tudi sama razmišljam, kaj bi še nekomu svetovala, ker nič ne deluje. Iščem nove stvari 

in berem novo literaturo. 
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PRILOGA 3: Primer kodiranja intervjuja s socialno pedagoginjo 2 

 

IZJAVA KODA 1. REDA KODA 2. REDA KATEG. 

1. Koliko časa že 

delate kot socialna 

pedagoginja na 

šoli? 

Približno 15 let. 

 

 

 

15 let 

 

 

Osnovna šola 

 

 

Zaposlitev 

2. Kakšna je vloga 

tega profila na 

šoli? 

Svetovalni delavec 

je na vseh šolah 

približno enak. Zelo 

malo je tega 

maneverskega 

prostora, kaj ti delaš 

kot socialni 

pedagog. Ogromno 

je administracije, 

ogromno je nalog, 

ki jih je treba 

speljati ne glede na 

to, kaj si po profilu, 

tako da kaj delam 

čisto socialno 

pedagoškega težko 

povem. Poleg 

svetovalnega dela 

opravljam tudi 

dodatno strokovno 

pomoč. 

 

 

 

 

- Administracija 

- Različne naloge 

- Svetovalno delo 

- Dodatna 

strokovna pomoč 

 

 

 

Delo socialnega 

pedagoga 

 

 

 

Vloga socialnega 

pedagoga 

3. Kako pogosto so 

po vašem mnenju 

učenci v šoli pod 

stresom? 

Zelo pogosto. Imajo 

teste, skregajo se v 

šoli. 

 

 

 

 

- Pogosto 

- Testi 

- Kreganje v šoli 

 

 

 

Vzroki za stres 

 

 

Situacije in 

okoliščine, ki 

izzovejo stres 

4. Ali pride učenec, 

ki se spopada s 

stresom, sam do 

vas, ali ga napoti 

kdo drug (učitelj, 

starši, drug 

svetovalni delavec, 

- Napotijo učitelji 

 

 

 

 

- Napotijo starši 

 

Napotitev učenca 

 

 

 

 

Napotitev učenca 

 

Sodelovanje z 

drugimi 

strokovnimi 

delavci in zun. inst 

 

Sodelovanje s 

starši 



H. Čarman: Vloga in pristopi socialnega pedagoga pri odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli. Dipl. delo 

 

 

 

129 

…)? 

Različno, eni 

pridejo sami, ene pa 

napotijo. 

 

 

- Sami pridejo 

 

Iskanje pomoči 

 

Stres pri učencih 

(znaki) 

5. Kako učenci 

sprejemajo vašo 

pomoč? 

Jaz mislim, da 

pozitivno. Se mi zdi, 

da imamo kar dobre 

odnose, da se kar 

radi pridejo sami 

pogovarjat. Včasih 

je seveda možno, da 

učenec reče »jaz pa 

ne bi šel k tej 

svetovalni delavki«. 

Z eno deklico 

nikakor nismo 

mogle vzpostaviti 

odnosa. Ljudje smo 

različni in meni se 

zdi pozitivno to, da 

smo na tej šoli dve 

svetovalni delavki. 

Lahko je nekaj v 

meni ali nekaj v 

otroku in pač s kom 

ne uspeš navezati 

stika oz. odnosa. 

Čeprav se trudiš, 

ampak če je nek 

kratek stik vmes, ne 

gre. Zato je dobro, 

da sva dve, da lahko 

učenec poišče 

pomoč drugje. Ali 

pri katerem učitelju. 

Druga svetovalna 

delavka je 

pedagoginja. 

 

 

 

- Pozitivno 

- Radi se pridejo 

pogovarjat 

- Včasih ne moreš 

vzpostaviti 

odnosa z učencem 

- Učenec lahko 

poišče pomoč pri 

pedagoginji 

 

 

 

Sprejemanje 

pomoči 

 

 

 

Ocena 

učinkovitosti 

uporabljenih 

pristopov 

6. Kako 

odpravljate stres 

pri učencih, katere 

pristope oz. metode 

in tehnike 

uporabljate? 

Pogovor, 

sprostitvene tehnike, 

 

 

 

 

 

- Pogovor 

- Sprostitvene 

tehnike 

 

 

 

 

 

Pomoč učencu 

 

 

 

 

 

Pristopi 
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potem braingym 

vaje delamo za 

odpravljanje treme 

pred nastopom. 

Sprostitvene tehnike 

so npr. avtogeni 

trening, ki paše 

nekaterim učencem, 

potem eni se 

sprostijo z risanjem, 

drugim pomaga 

telovadba, da 

spravijo napetost 

ven iz sebe z 

gibanjem. Igramo se 

tudi družabne igre. 

Različno, tako da 

preusmeriš 

pozornost otroka 

nekam drugam. 

- Braingym vaje 

- Avtogeni trening 

- Risanje 

- Telovadba 

- Družabne igre 

- Preusmerjanje 

pozornosti 

drugam 

7. Ali informirate 

učence v razredu o 

načinih, kako se 

uspešno spopadati 

s stresom? 

To je ponavadi v 

šestem razredu, ko 

imava z 

pedagoginjo učne 

delavnice. Takrat 

gremo sistematično 

čez skozi proces, 

kako se učiti, kako  

se spopadati s 

tremo, stresom, 

organizirati čas in 

tako. Tam je 

sistematično, 

drugače pa 

individualno, če že 

prej pride do tega. 

- V 6. razredu 

sistematično 

- Učne delavnice  

- Kako se učiti 

- Spopadanje s 

tremo 

- Spopadanje s 

stresom 

- Organiziranje 

časa 

- Individualno 

svetovanje 

 

 

 

 

- Sistematično 

skupaj s 

pedagoginjo 

Informiranje 

učencev o načinih 

spopadanja s 

stresom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z 

pedagoginjo 

Pristopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z 

drugimi 

strokovnimi 

delavci in zun. 

inst.  

8. Se udeležujete 

seminarjev in 

izobraževanj na 

temo stresa v šoli? 

Letos je bilo tega že 

kar nekaj. Obe 

svetovalni delavki 

sva šli na 

izobraževanje prek 

 

 

 

- Da 

- Skupaj z 

pedagoginjo na 

izobraževanju 

 

 

 

Udeleževanje 

seminarjev 

 

 

 

Pristopi 
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Inštituta za 

razvijanje 

kakovosti. Imeli 

smo predavanje 

Polajnarja, Juhanta, 

ki sta govorila o 

stresu. 

9. Šola lahko po 

drugi strani deluje 

tudi kot varovalni 

dejavnik, posebej 

pri učencu, ki je 

doma izpostavljen 

stresnemu 

dogajanju.  Kako 

je po vašem 

mnenju to 

mogoče? 

Če ima otrok v šoli 

okoli sebe zdravo 

skupino, torej 

prijatelje in se ima 

možnost zaupati 

nekomu, npr. 

prijatelju, učitelju, 

hišniku oz. 

komurkoli, da se 

tukaj počuti 

varnega, je to zelo 

močni varovalni 

dejavnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zdrava skupina 

okoli otroka 

- Možnost zaupanja 

nekomu 

(prijatelju, 

učitelju, hišniku) 

- Občutek varnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje otroka 

s strani šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristopi 

10. Kako opazite, 

da je učenec pod 

stresom zaradi 

šole? Katere znake 

izraža v svojem 

vedenju in na 

telesnem 

področju? 

To največkrat 

opazijo učitelji. 

Nekateri zelo hitro, 

nekateri pa ne 

opazijo tudi, ko je 

že zelo izrazito. 

Ponavadi so to 

točno določeni 

učitelji, ki mi 

pridejo povedati, 

veš tale otrok  pa 

 

 

 

 

 

 

 

- Vase zaprt 

- Stres kaže 

navzven 

(eksplodira) 

- Butanje v omaro 

- Odklonsko 

vedenje 

- Psihosomatski 

znaki (glavoboli, 

bolečine v 

trebuhu) 

- Izostajanje iz šole 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenje učencev 

pod stresom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaki stresa pri 

učencih 
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mislim, da ima 

težave. Otrok je 

lahko zelo vase 

zaprt ali pa kaže 

stres navzven, npr. 

tako, da eksplodira. 

Imeli smo že tudi 

primer, ko je učenec 

z glavo butal v 

omaro, od vsega 

tega, ker ni več 

zmogel. Tudi 

odklonsko vedenja 

se pojavlja. 

Pojavljajo se tudi 

psihosomatski 

znaki, npr. 

glavoboli, bolečine 

v trebuhu. Otroci 

začnejo zaradi tega 

izostajati iz šole. Od 

začetka je to v zelo 

mili obliki, potem 

pa naenkrat kar ne 

bi več hodil v šolo. 

 

 

 

- Opazijo učitelji in 

povejo soc. 

pedagoginji 

- Nekateri hitro, 

nekateri počasi 

 

 

 

Sodelovanje z 

učiteljem 

 

 

 

Sodelovanje z 

drugimi 

strokovnimi 

delavci in zun. 

inst. 

11. Kako pogosto 

se pri učencih 

kažejo znamenja 

pozitivnega stresa, 

npr. visoka 

motiviranost, 

odločnost, 

samozavest… 

Kako na to vpliva 

učenčeva 

samopodoba? 

Tisti, ki so sposobni 

stres sprejeti kot 

nekaj pozitivnega, 

to vpliva tudi na to, 

da imajo višjo 

samopodobo, če 

lahko dosežejo tisto, 

kar so si zadali. To 

je pri nadarjenih 

otrocih, ali pri tistih 

otrocih, ki vedo, da 

zmorejo več in stres 

jemljejo kot  nekaj 

pozitivnega. Pri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Močnejša 

samopodoba 

povezana s 

pozitivnim 

stresom 

- Nižja 

samopodoba 

povezana z 

negativnim 

stresom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv učenčeve 

samopodobe na 

stres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaki stresa pri 

učencih 
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tistih učencih, ki ne 

zmorejo je drugače 

oz. obratno. 

12. Kakšni so 

načini, s katerimi 

učenci sami 

skušajo prebroditi 

stresne situacije? 

Se poslužujejo tudi 

odklonskega 

vedenja? 

Tudi. Tehnike so 

različne. Eni se 

rabijo takrat 

umakniti v svoj 

svet, se zaprejo 

vase, so pasivni. 

Nekateri se začnejo 

klovnovsko oz. 

odklonsko obnašati. 

Otrok mora biti 

uspešen na enem 

področju in če ne 

more biti, tam kjer 

se pričakuje, potem 

poskuša drugje, npr. 

da izstopa v skupini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Odklonsko 

(klovnovsko) 

vedenje 

- Pasivnost 

- Zaprtost vase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načini, s katerimi 

učenci sami 

premagujejo stres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaki stresa pri 

učencih 

13. Kaj povzroča 

stres pri učencih? 

Katere so tiste 

situacije, ki po 

vašem mnenju 

največkrat 

povzročajo stres v 

šoli? 

Na prvem mestu je 

šolski sistem, da je 

treba tok in tok ocen 

pridobiti v zelo 

kratkem času, vsi 

vse naenkrat 

sprašujejo, naenkrat 

je treba pisati in 

proti koncu 

konference je pri 

enih zelo viden 

stres. Do jesenskih 

počitnic je zelo 

malo ocenjevan, 

potem je kmalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Šolski sistem 

(pridobivanje 

različnih ocen v 

kratkem času) 

- Odnosi med 

učenci 

- Kreganje, pretepi, 

odmaknjenost 

nekaterih otrok na 

rob 

- Konfliktni odnosi 

z učitelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzroki za stres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situacije in 

okoliščine, ki 

izzovejo stres 
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december, ko se 

največ dogaja in po 

novoletnih 

počitnicah imajo še 

14 dni, da pridobijo 

ocene. Takrat je 

zelo veliko 

skoncentriranega 

naenkrat in eni pač 

ne zmorejo,  eni 

naredijo z levo roko, 

drugi pa so sredi 

januarja čisto fertik. 

Druga stvar so 

odnosi med učenci. 

To je skupina, kjer 

ne glede na to, 

koliko dežurnih 

učiteljev je okrog, 

še vedno prihaja do 

določenih stvari 

med njimi, se 

skregajo, se tudi 

stepejo, eni so 

stalno nekje na 

robu, stalno žrtve in 

tukaj je veliko 

stresov. Potem tudi 

konfliktni odnosi z 

učitelji. Včasih dva 

ne gresta skupaj in 

je problem, če 

moraš učitelja 

gledati 4 leta in ti 

gre na živce toliko, 

da ga ne moreš 

gledati ali pa 

obratno. Tudi učitelj 

je samo človek in en 

otrok te lahko 

asocira na nekaj in 

zelo težko 

funkcioniraš z njim. 

Učitelj je odrasla 

oseba in mislim, da 

kot tak je dolžen 

premagati to oviro 

med njima in 

poskušati priti do 

učenca. 
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14. Kako 

sodelujejo starši z 

vami? Vam 

svetujejo, kako 

lahko pomagate 

otroku? 

Tudi starše 

vključimo, sploh če 

gre za stvari, kjer 

morajo biti 

vključeni, npr. ko 

morajo poiskati 

zunanjo pomoč, npr. 

kliničnega 

psihologa. Ali pa da 

starši krepijo 

določene stvari pri 

otroku. 

 *Kako starši 

sprejemajo vašo 

pomoč? 

Mislim, da dobro. 

Zaenkrat še ni bilo 

problemov. 

 

Kako delate pri 

odpravi stresa 

učencev? Delate 

individualno ali 

skupinsko? Kako 

pomembno je 

tukaj timsko 

sodelovanje z 

drugimi 

strokovnimi 

delavci? 

Sodelujem z učitelji. 

Z otrokom lahko 

delam individualno 

ali v skupini, 

odvisno za kaj gre. 

Če gre za 

odpravljanje 

njegove treme, da je 

v njemu ta vzrok, 

potem delam z njim 

individualno. Če gre 

za donose med 

učenci, je treba 

delati skupinsko. 

 

 

 

 

 

- Starši vključeni, 

zlasti v nujnih 

primerih 

- Krepijo stvari pri 

otroku 

 

- Dobro sprejemajo 

pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Individualno in 

skupinsko 

- Individualno za 

odpravljanje 

treme 

- Skupinsko, ko gre 

za odnose med 

učenci 

 

 

 

 

 

- Učitelji 

 

-  Pedagoginja 

 

 

 

 

 

Vključevanje 

staršev 

 

 

 

 

Sprejemanje 

pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblike dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z 

učiteljem 

Sodelovanje s 

pedagoginjo 

 

 

 

 

 

Sodelovanje s 

starši 

 

 

 

 

Sodelovanje s 

starši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z 

drugimi  

strokovnimi 

delavci in zun. 

inst.  
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Različno. 

Sodelujem tudi s 

pedagoginjo. 

15. Velikokrat 

starši sami otroku 

povzročajo stres v 

šoli, npr. če ne boš 

dobil dobre ocene, 

ne bomo 

zadovoljni. Kako 

ravnate s takimi 

starši, kaj jim 

svetujete? 

To so tisti otroci, ki 

dobijo eno štirico in 

jokajo - tako 

opazimo, da so 

otroci pod stresom 

zaradi staršev. Kjer 

se vidi, da imajo 

starši previsoka 

pričakovanja do 

njega. Prvi, ki to 

opazi je učitelj. Že 

na govorilnih urah 

skušajo učitelji 

staršem predstaviti 

do kje je njihov 

otrok sposoben priti, 

da se je treba včasih 

ustaviti in reči do 

tukaj, naprej pa pač, 

če bo bo, če ne bo, 

ne bo. Da razumejo, 

da ne morejo imeti 

vsi petke. In tukaj so 

učitelji zelo realni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Visoka 

pričakovanja 

staršev 

 

- Zaradi visokih 

pričakovanj 

staršev otroci 

jokajo zaradi ocen 

 

- Učitelj opazi stres 

otroka 

 

 

 

 

 

- Pogovor učitelja 

in staršev na 

govorilnih urah o 

sposobnostih 

otroka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzroki za stres 

 

 

 

Vedenje otrok pod 

stresom 

 

 

 

Sodelovanje z 

učiteljem 

 

 

 

 

 

Svetovanje staršem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situacije in 

okoliščine, ki 

izzovejo stres 

 

Znaki stresa pri 

otrocih 

 

 

 

Sodelovanje z 

drugimi 

strokovnimi 

delavci in zun. 

inst.  

 

 

Sodelovanje  s 

starši 

16. Šolski neuspeh 

je zelo pogost 

stresor v šoli. Kako 

pomagate 

takšnemu otroku? 

Kot prvo je 

potrebno pogledati, 

kako se otrok uči, ga 

naučiti, kako se 

učiti, kako si 

organizirati čas, 

prostor, možgane, 

potem tehnike, kako 

 

 

 

- Sistematično v 

šestem razredu (4 

ure) 

- Pogledati, kako se 

otrok uči 

- Naučiti, kako se 

učiti 

- Organiziranje 

prostora 

 

 

 

 

Predpriprave na 

odpravljanje 

šolskega neuspeha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristopi 
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se učiti, npr. 

matematiko, 

angleščino, kako 

delati s tekstom… 

Te stvari. 

Sistematično imava 

z drugo svetovalno 

delavko to v šestem 

razredu, 

individualno tudi 

prej ali kasneje. 

*Kako izgledajo te 

tehnike? 

To imava sklop 

štirih ur v šestem 

razredu, ampak ne 

vse v istem dnevu. 

Pokaževa različne 

tehnike, čez gremo 

tudi učne stile, eni 

se lažje učijo na ta 

način, drugi 

drugače. Če si vidni 

tip, potem si moraš 

podčrtovati, tisti, ki 

so gibalni tipi, si 

bodo mogoče 

posneli na slušalke 

tekst in se učili med 

igranjem košarke. 

Pomembno je, da 

dojamejo, da je 

način učenja lahko 

različen. In da če ti 

bereš eno uro ven iz 

zvezka, ne pomeni 

da si se nekaj naučil. 

Če možgani niso 

zraven, je to 

neuspešno. Če jih 

naučimo, kako se 

lotiti učenja, je to 

ena pot za 

opravljanje učnega 

neuspeha. Imamo 

tudi prostovoljce, ki 

se družijo z otroki, 

če ima otrok večje 

učne težave, tudi mi 

dve delava z njim. 

- Organizacija 

možganov 

- Pregled učnih 

stilov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Podčrtovanje 

- Gibanje med 

učenjem 

- Individualna 

pomoč soc. ped. 

Otroku 

- Pomoč 

prostovoljcev 

 

 

- Sistematično z  

pedagoginjo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretna pomoč 

za odpravljanje 

šolskega 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z 

pedagoginjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z 

drugimi 

strokovnimi 

delavci in zun. 

inst.  
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17. Konfliktni 

odnosi med učenci 

kot vira stresa - 

kaj se naredi v tej 

smeri? Izvajate v 

razredu delavnice 

oz. socialne igre  na 

temo 

medsebojnega 

sprejemanja in 

strpnosti ter kako 

pogosto? 

Izvajava te 

delavnice v razredu. 

Sem pa mnenja, da 

je učitelj, tisti, ki je 

prvi del oddelka. Če 

učitelj ne naredi nič 

na skupinski 

dinamiki, je potem 

težko. Mi dve 

skušava spodbujati 

predvsem to, da tudi 

učitelji izvajajo 

socialne igre v 

skupini, dajeva jim 

material, kako se 

lotiti in da lahko 

spelješ tudi v 15 

minutah, ni 

potrebno da imaš na 

voljo dve uri, ampak 

da doziraš počasi in 

razred povežeš v 

skupno. Dobro je, 

da je to stalna oseba. 

Jaz to povsod ne 

morem biti, sem 

koordinator. Grem 

včasih v skupino, 

vendar je učitelj 

tisti, ki je del 

skupine. Nekaterim 

učiteljem bolj 

uspevajo socialne 

igre, drugim manj. 

Odvisno od tega, 

kakšen človek si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Izvajanje delavnic 

(iger) v razredu 

- Spodbujanje 

učiteljev k 

socialnim igram 

- Spodbuda 

učencem, da sami 

razrešijo stvari 

- V nasprotnem 

primeru 

individualni 

pogovor z soc. 

pedagoginjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpravljanje 

konfliktnih odnosov 

med učenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristopi 
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19. Kako pogosto 

se v šoli srečujete s 

šolsko fobijo, kako 

poteka pomoč 

takemu otroku in 

kako sodelujete s 

starši in učitelji? 

Bila sta dva primera 

od kar sem tukaj. 

Lani smo imeli 

primer deklice, ki 

kar naenkrat no 

hotela v šolo. 

Mamica je prišla k 

meni in rekla »jaz jo 

imam v avtu, prosim 

pomagajte mi jo 

spraviti ven«. Bila 

je šesti razred. 

Zgodilo se je čez 

noč, prej ni kazala 

posebnih znakov. 

To je deklica, s 

katero nikakor nisva 

mogli vzpostaviti 

odnosa. To je 

verjetno povezano 

tudi s tem, ko sem 

jo hotela spraviti iz 

avta, pa ni hotela iti. 

Mami se je mudilo v 

službo in ni vedla 

kam naj otroka da, 

ona pa ni hotela ven 

in prišlo je do zelo 

neprijetne situacije. 

Na začetku ni 

zmogla prestopiti 

niti praga, potem je 

prišla v šolo in ni 

mogla v razred in je 

bila cel dan v 

knjižnici. Vse je šlo 

počasi. Vendar se je 

po 14 dneh zadeva 

umirila. Še vedno 

ima stisko, kadar se 

gre kam, npr. dan 

dejavnosti, to ji je 

zelo težko. 

 

 

 

 

 

 

 

- Dva primera v 15 

letih 

 

 

- Svetovalni center 

 

 

 

 

 

 

- Bolje za otroka da 

pride v šolo, kot 

da ostane doma 

 

 

 

 

 

 

 

Pogostost šolske 

fobije 

 

 

Zunanje institucije 

 

 

 

 

 

 

Svetovanje staršem 

 

 

 

 

 

 

Situacije in 

okoliščine, ki 

izzovejo stres 

 

Sodelovanje z 

drugimi 

strokovnimi 

delavci in zun. ist.  
 

 

 

 

Sodelovanje s 

starši 
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Sodelovali smo s 

svetovalnim 

centrom, imeli smo 

srečo, da smo dobili 

terapevta, ki je zelo 

delal s punčko in 

starši in se je potem 

normaliziralo. Če 

uspeš na začetku, je 

toliko boljše. Smo 

pa imeli na začetku 

moje kariere primer, 

ko fanta ni bilo v 

šolo več kot pol leta. 

Če otroku popustiš 

in mu rečeš okej, 

lahko si ta teden 

doma, si že naredil 

napako. Tudi 

terapevt nam je 

rekel, pomembno je, 

da gre v šolo, tudi 

če ne gre v razred, 

bo pa v knjižnici 

delala, samo toliko, 

da ima stik s šolo. 

Včasih tudi mi 

narobe razmišljamo 

in rečemo, no pa 

imejte otroka nekaj 

časa doma, da se 

pomiri in bo potem 

prišel v šolo, vendar 

je to korak nazaj. 

Staršem svetujemo, 

da je bolje za otroka 

da pride v šolo, kot 

da mu dajejo 

možnost, da ostane 

doma. 

*Ste ugotovili 

razlog za njeno 

izostajanje? 

Rekla je, da so se 

skregale s 

prijateljicami, 

vendar so 

prijateljice vedno 

hodile okrog nje in 

jo vabile v razred. 
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20. Kako 

sodelujete z 

učiteljem, v 

primeru, da je 

vzrok za stres 

njegovo 

poučevanje ali 

njegov predmet? 

Učitelju skušaš to 

povedati, taktno in 

na način, da učitelj 

to razume. Pri 

kakšnih gre lažje, 

pri kakšnih težje, 

sploh tisti, ki so 

prepričani, da so 

najboljši. Včasih 

pomaga to, da več 

delaš z otrokom, da 

krepiš tisto, kar je v 

njemu. Da mu 

razložiš, da bo 

srečal različne ljudi 

v življenju, da je to 

šola za njega. 

Včasih pomaga, da 

se učitelj in učenec 

skupaj usedeta in se 

povesta kaj ju moti. 

Eni učitelji so tega 

sposobni, eni pa si 

tega ne dovolijo. 

Različno torej glede 

na to, kaj lahko pri 

komu dosežeš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Povedati taktno in 

na razumen način 

- Včasih težko, ker 

so učitelji 

prepričani v svoj 

prav 

- Pomaga, da več 

delaš z otrokom 

- Pogovor med 

učiteljem in 

učencem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z 

učiteljem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z 

drugimi 

strokovnimi 

delavci na šoli in 

zun. ist.   

21. Ali informirate 

učitelje, kako 

voditi šolske ure s 

čim manj stresa pri 

učencih? 

Kako voditi uro ne. 

Če pa gre za otroka, 

ki ima strah pred 

nekim učiteljem, 

potem delam s tem 

učiteljem na tem, 

kako naj dela z 

otrokom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ne informira za 

vodenje šolskih ur 

- Informiranje 

učitelja o strahu, 

ki ga ima učenec 

pred njim 

 

 

 

 

 

 

Informiranje 

učiteljev 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z 

drugimi 

strokovnimi 

delavci na šoli in 

zun. inst.  



H. Čarman: Vloga in pristopi socialnega pedagoga pri odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli. Dipl. delo 

 

 

 

142 

22. Ali kot socialna 

pedagoginja 

zmanjšujete 

utrujenost 

šolarjev, ki je tudi 

vrsta stresa? 

Če pride  

individualno k meni, 

da na primer 

narediva par 

gibalnih vaj. V 

razredu pa ne. 

 

 

 

 

 

 

- Individualne 

gibalne vaje 

- V razredu ne 

 

 

 

 

 

 

Zmanjševanje 

utrujenosti šolarjev 

 

 

 

 

 

 

Pristopi 

23. Na kakšen 

način preverjate 

učinkovitost 

uporabljenih 

pristopov za 

odpravljanje stresa 

učencev? 

Ne preverjam na 

poseben način. Eni 

otroci zelo 

sprejemajo določene 

stvari drugi ne. 

Enemu fantu je 

avtogeni trening 

tako pomagal, da je 

prišel sam in rekel, 

»ali lahko greva 

tisto zgodbico čez, 

jaz sem tako 

živčen«. In to  mi je 

pokazatelj - da sam 

pride in želi še ali da 

pride povedati 

probal sem to 

tehniko in je 

delovalo. 

Sistematično nimam 

zbrano, pri tolikih je 

uspelo, pri tolikih 

ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ni posebnega 

načina 

- Otrok pove, da je 

delovalo 

- Otrok pride 

ponovno in želi še  

 

 

 

 

 

 

Način preverjanja 

metod in tehnik 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

učinkovitosti 

uporabljenih 

pristopov 
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24. Ali zaznate 

pozitivne 

spremembe pri 

učencih, katerim 

pomagate pri 

soočenju s stresno 

situacijo? 

Pri enih ja, nimam 

pa zbrano. 

 

 

 

 

 

 

 

- Zaznava pozitivne 

spremembe pri 

nekaterih 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznavanje 

sprememb pri 

učencih 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 

učinkovitosti 

uporabljenih 

pristopov 

25. Se mogoče 

srečujete s 

kakšnimi dilemami 

in težavami na 

področju 

opravljana stresa 

učencev? 

Včasih tudi sama 

razmišljam, kaj bi še 

nekomu svetovala, 

ker nič ne deluje. 

Iščem nove stvari in 

berem novo 

literaturo. 

 

 

 

 

 

 

 

- Iskanje novih 

stvari, ko nič ne 

deluje 

- Branje literature 

 

 

 

 

 

 

 

Iskanje 

alternativnih 

načinov 

 

 

 

 

 

 

 

Dileme in težave, s 

katerimi se 

srečujejo socialni 

pedagogi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


