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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava osebna pojmovanja učiteljev in svetovalnih delavcev1 o 

različnih vidikih pedagoškega dela in o stresu na delovnem mestu. Znotraj tega predstavim 

tudi povezave z zadovoljstvom s poklicem in uspešnostjo pri delu. 

V teoretičnem delu predstavljam pojem osebnih pojmovanj, kako delujejo, nastajajo, kako 

se spreminjajo in kako so vpeta v vzgojno - izobraževalni kontekst. Naslednji vsebinski 

sklop, ki ga predstavljam govori o stresu, predvsem se osredotočam na stres na delovnem 

mestu med učitelji in svetovalnimi delavci. Obravnavam tudi temi o zadovoljstvu s 

poklicem, ki se pomembno povezuje s stresom in osebnimi pojmovanji ter o timskem delu, 

ki predstavlja pomemben način dela in se ga pogosto poslužujejo tako učitelji kot tudi 

svetovalni delavci. Na koncu predstavim še teoretična spoznanja o čustvenem in socialnem 

učenju.  

V empiričnem delu sem uporabila integriran kvantitativno-kvalitativen pristop. Podatke 

sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je v celoti rešilo 327 učiteljev in 

svetovalnih delavcev. Rezultati so pokazali, da imajo učitelji in svetovalni delavci osebna 

pojmovanja o poučevanju, učenju in znanja na najnižjem nivoju, saj so bili predstavljeni 

odgovori zelo enostavni in enosmerni. Pojmovanja učiteljev in svetovalnih delavcev o 

timskem delu, čustvenem in socialnem učenju so bolj sestavljena in podkrepljena z lastnimi 

primeri iz prakse. Učitelji in svetovalni delavci so navedli več dejavnikov, ki jim 

povzročajo stres na delovnem mestu. V največji meri so to ljudje s katerimi so v stiku pri 

delu, predvsem starši in vodstvo šole. Nekoliko manj je zanje stresno delo z učenci. 

Rezultati so tudi pokazali, da so učitelji in svetovalni delavci v večini zadovoljni s svojim 

poklicem in se pri svojem delu počutijo uspešne.  

Ključne besede: učitelji, svetovalni delavci, pedagoško delo, osebna pojmovanja, stres na 

delovnem mestu, zadovoljstvo s poklicem. 

 

  

                                                 
1 Izraza svetovalni delavec in učitelj se nanašata tako na moški kot ženski spol. 
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ABSTRACT 

This master's thesis deals with teachers’ and counselors’ personal conceptions about 

different spheres of pedagogy and stress at work. Furthermore, I describe the correlation 

between satisfaction and productivity at work. 

In the theoretical part, I present the concept of personal conceptions, how they function, 

develop, change and how they are relevant to the pedagogical field. The next part of my 

thesis relates to stress, especially stress at work i.e. among the teachers and counselors. I 

also analyze how satisfied educational workers are with their working conditions, which 

are closely connected with stress and personal opinion, and how well team work functions 

in the educational field. Finally, I present the theoretical conclusions on emotional and 

social learning. 

In the empirical part of my thesis, I used an integrated quantitative and qualitative approach. 

I collected the data for my research with the help of a survey, which was taken by 327 

teachers and counselors. The results show that teachers and counselors have personal 

conceptions on teaching, learning and teaching low attaining groups of pupils, since the 

answers given were distinctively simple and straightforward. Their opinions on team work 

and emotional and social learning were more complex and supported by their personal 

experience. The participants listed many factors which induce stress in their work 

environment. For the most part the stress comes from the people who they are in contact 

with, especially parents and school management. Working with pupils is deemed slightly 

less stressful. The results show that educational workers are satisfied with their profession 

and feel successful about their work. 

Key words: teachers, counselors, pedagogy, personal conceptions, workplace stress, 

occupational satisfaction 
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 UVOD 

Spremembe so v našem življenju zelo pogoste; nekateri pravijo, da se pojavljajo hitreje, 

kot jim je posameznik sposoben slediti. Delovno okolje predstavlja prostor, kjer 

posameznik preživi večino svojega časa v budnem stanju, zato je pomembno, da se v tem 

okolju počuti dobro. To je odvisno od različnih dejavnikov, kot so na primer: odnosi s 

sodelavci, poklic, ki ga opravlja, zadovoljstvo z delom, ki ga opravlja, zadovoljstvo s plačo, 

pogoji dela, z urnikom dela, idr. Vsi ti dejavniki pa so odvisni od posameznikovega 

dojemanja in pojmovanja le-teh. Osebna pojmovanja so tako naše osebne ideje, ki jih 

imamo o nekem pojavu in vplivajo na naše dojemanje sebe, drugih in tudi sveta okoli nas. 

Ljudje oblikujemo osebna pojmovanja o stvareh, ki so nam blizu, so nam pomembne, ali 

pa se z njimi srečujemo zelo pogosto. Učitelji, svetovalni delavci in ostali pedagoški delavci 

tako oblikujejo osebna pojmovanja o ključnih vprašanjih in dilemah, s katerimi se pogosto 

srečujejo v pedagoškem poklicu. Kljub temu, da mnogi poudarjajo, da so osebna 

pojmovanja pogosto implicitne narave, se osebna pojmovanja po mnenju N. Turnšek 

(2013) ne nanašajo samo na nezavedno, temveč vključujejo tudi tista pojmovanja, ki jih 

pedagoški delavci verbalizirajo in tako predstavljajo njihova ravnanja v konkretni 

pedagoški situaciji. Pomembno za profesionalni razvoj pedagoških delavcev je po mnenju 

A. Polak (1996) reflektiranje procesa poučevanja in hkrati ozaveščanje osebnih pojmovanj, 

ki usmerja pedagoške delavce h kritičnemu presojanju lastne pedagoške prakse, 

strukturiranju izkušenj, kar omogoča boljše razumevanje procesov poučevanja in učenja.   

Učitelji in svetovalni delavci so podvrženi mnogim hitrim spremembam v družbi, kot tudi 

raznim kurikularnim spremembam, ki vplivajo na njihovo delo. Številne raziskave 

dokazujejo, da je opravljanje učiteljskega poklica stresna dejavnost, nekateri raziskovalci 

uvrščajo poklic učitelja med tri najbolj stresne poklice (Slivar, 2007). Avtor je v svoji 

raziskavi leta 2004 ugotovil, da 31,5 % učiteljev (N = 455) ocenjuje svoj poklic kot zmerno 

stresen, 55,7 % učiteljev ga ocenjuje kot močno stresnega, kar 15,8 % pa jih meni, da je 

njihov poklic izjemno stresen. Tudi Kovač (2013) je v svoji raziskavi leta 2011 ugotovil, 

da večina svetovalnih delavcev, zajetih v raziskavo (N = 88), ocenjuje svoje delo kot 

zmerno in močno stresno.   

Različne študije stresa so pokazale, da obstaja tesna povezava med vzroki nezadovoljstva 

z delom in vzroki stresa (Kyricou in Sutcliffe, 1977, v Slivar, 2008). Zadovoljstvo s 

poklicem, po mnenju R. Červ (2012) ponazarja posameznikovo čustveno doživljanje 

okolja, kjer dela, in je kot tako odvisno od vsakega posameznika, njegovih potreb, 

pričakovanj in navsezadnje tudi okolja, v katerem dela. Podobno kot pri stresu so tudi pri 

zadovoljstvu s poklicem v ospredju individualni dejavniki vsakega posameznika, saj slednji 

predstavljajo pozitivno čustveno reakcijo na posameznikovo doživljanje svojega dela. Pri 

tem gre za notranje dojemanje trenutnih razmer in primerjavo s posameznikovimi 

vrednotami (Zupan, 2001, v Červ, 2012). Zadovoljstvo s poklicem lahko hitro povežemo 

tudi z oceno uspešnosti pri delu. K. Puconja (2009) je mnenja, da smo ljudje uspešni le, če 

smo zadovoljni s svojim delom.  
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Glavni namen magistrskega dela je predstaviti osebna pojmovanja učiteljev in svetovalnih 

delavcev o različnih vidikih pedagoškega dela, pri čemer so v ospredju predvsem koncepti 

poučevanja, učenja, znanja in timskega dela ter čustvenega in socialnega učenja. Hkrati pa 

moje delo usmerja tudi zanimanje o stresu na delovnem mestu, ki predstavlja vedno večjo 

težavo ne samo za zaposlene pedagoške delavce, temveč tudi za celoten šolski sistem, 

predvsem pa močno vpliva na delo z učenci. Znotraj teh tem želim raziskati tudi morebitno 

povezanost z zadovoljstvom s poklicem in uspešnostjo pri delu. 
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 OSEBNA POJMOVANJA 

 Opredelitev osebnih pojmovanj 

Osebna pojmovanja so po mnenju A. Polak (1996) individualne predstave, ki predstavljajo 

integrirano celoto posameznikovih pogledov, stališč, vrednot, idealov. M. Batistič Zorec 

(2004) jih opiše kot vodilo, ki jih posameznik uporabi v konkretni situaciji, oblikujejo pa 

se v njegovem miselnem sistemu. Smisel osebnih pojmovanj A. Polak (1996) vidi 

predvsem v tem, da posamezniku pomagajo opredeliti in razumeti svet okoli njega ter 

njegovo osebnost. Claxton (1989, v Polak, 1996)  predstavi osebna pojmovanja v več 

funkcijah, in sicer lahko predstavljajo ozadje tistega, kar izrečemo, določajo način našega 

mišljenja in racionalizirajo naše izkušnje ter so izvor našega ravnanja ali našega odnosa do 

sebe.  

Pojem osebnih pojmovanj se tako v slovenski kot v tuji literaturi pojavlja pod različnimi 

sinonimi. A. Polak (1996, prim. Polak, 1997a in Jug, 2008) opozori, da termin osebna 

pojmovanja različni avtorji opredeljujejo različno in tako našteje naslednje opredelitve: 

osebne teorije, implicitne teorije, etnoteorije, subjektivne teorije, teorije, podobe, metafore, 

pojmovanja, prepričanja, perspektive, osebno praktično znanje, konceptualne sheme in 

sisteme, koncepcije, akcijske strategije, aksiome ipd. Tako Luft in Roehrig (2007) pišeta o 

prepričanjih, za katere menita, da so predpostavke, ki jim posameznik pripisuje resničnost 

ter tako temeljijo na osebnih sodbah in ocenah, ki jih ima do sebe, drugih in sveta okoli 

sebe. Podobno pišeta tudi M. Kalra in B. Baveja (2013), saj prepričanja razumeta kot 

generalizacije o stvareh, dodajata pa tudi, da prepričanja ne samo vplivajo na naše vedenje, 

temveč vplivajo tudi na to, kaj zaznavamo v okolju. A. Polak (1996) piše predvsem o 

osebnih pojmovanjih, za katere meni, da se oblikujejo v procesu pridobivanja znanja, 

izkušenj in vrednot znotraj specifičnega socialnega in šolskega konteksta ter predstavljajo 

vodilo za pedagoško ravnanje v konkretnih situacijah. N. Turnšek (2013) pa večinoma 

uporablja izraz subjektivne teorije, pri čemer pojasni, da pedagoški delavci oblikujejo 

subjektivne teorije okrog ključnih vprašanj in dilem, s katerimi se pogosto srečujejo v 

pedagoškem poklicu. To so po njenem mnenju učenje in poučevanje pri učiteljih ter 

koncept vzgoje in koncept otrokovega razvoja pri vzgojiteljih. Specifičnosti subjektivnih 

teorij so po mnenju N. Turnšek (2013) kompleksnost, oblikovanost v teorijo in vezanost na 

neposredne pedagoške izkušnje.  

Osebna pojmovanja so rezultat socialne predelave informacij, predstavljajo proces 

presojanja in vrednotenja ter so hkrati način selekcioniranja, vrednotenja informacij in 

generalizacije, ki omogočajo sklepanje (Turnšek, 2013). Ključna determinanta osebnih 

pojmovanj je po mnenju A. Polak (1996), da se med seboj povezujejo v navznoter zelo 

kohezivno strukturo, za katero je posameznik pripravljen nenehno iskati nove argumente 

ter selekcionirano zaznavati in integrirati tiste nove informacije, ki so v skladu s to 

strukturo. 
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 Proces oblikovanja in spreminjanja osebnih pojmovanj 

Proces kreiranja osebnih pojmovanj je individualen in hkrati socialno konstruiran. Osebna 

pojmovanj lahko razumemo kot individualne reprezentacije, ki so sestavni del in hkrati 

odsev prevladujočih zdravorazumskih razlag ter pojmovanj v otroštvu, vzgoji, starševstvu 

in prevladujoči ideologiji v določenem socialnem prostoru (Turnšek, 2013). Tudi A. Polak 

(1996) meni, da je proces oblikovanja in spreminjanja osebnih pojmovanj v veliki meri 

odvisen od socialnega konteksta, v katerem poteka. 

M. Batistič Zorec (2003, v Jug, 2008) oblikuje hipotetični konstrukt osebnih pojmovanj, ki 

izhaja iz domnev o tem, kateri dejavniki verjetno vplivajo na njihovo oblikovanje:  

- pogledi na otroštvo in vzgojo v družbi določenega prostora in časa neposredno ali 

posredno vplivajo na izkušnje in znanje pred vstopom v formalno izobraževanje; 

- med študijem se pojmovanja deloma spremenijo pod vplivom novega strokovnega 

znanja in praktičnih izkušenj; 

- proces preoblikovanja se nadaljuje z zaposlitvijo prek delovanja kolektiva, 

strokovnega izobraževanja, pridobivanja novih praktičnih izkušenj, izkušenj 

lastnega starševstva. 

Handal in Lauvas (1987, v Polak, 1996) pa menita, da na oblikovanje osebnih pojmovanj 

vplivajo naslednje komponente, ki se med seboj tesno prepletajo: 

- lastne izkušnje (predvsem izkušnje, pridobljene v času posameznikovega šolanja; 

različne izkušnje imajo različen vpliv na oblikovanje osebnih pojmovanj, večji 

vpliv imajo osmišljenje izkušnje, do česar pride, ko izkušnjo spremlja še refleksija 

nanjo); 

- preneseno in posredovano znanje, izkušnje in strukture (sprejemanje predelave ter 

izkušenj in znanj drugih ljudi, v praksi se kaže kot posnemanje in opazovanje 

sodelavcev kot tudi izmenjava medsebojnih izkušenj. Prenesene izkušnje 

predstavljajo strukture, ki se preko drugih ljudi vpletajo v naše lastno pojmovanje 

realnosti); 

- vrednote (močno vplivajo na zaznavanje naših izkušenj in na vse, kar sprejemamo 

od drugih, zaznano in izkušeno pa razvrščamo v ožjem smislu pojmovanja, kaj je 

dobro in kaj slabo). 

 

Podobno o vplivu izkušenj meni tudi Pajares (1992), ki piše, da zgodnje izkušnje močno 

vplivajo na pojmovanja in so zelo odporna na spremembe. Bolj zgodaj je neko prepričanje 

vključeno v sistem pojmovanj, težje se spreminjajo, nova prepričanja pa so zato bolj 

ranljiva in podvržena spremembam.  

Liston in Zeichner (1991, v Polak, 1996) menita, da na oblikovanje osebnih pojmovanj 

pedagoških delavcev vplivajo tudi razumevanje socialnega, kulturnega in političnega 

konteksta izobraževanja, pri čemer širši socialni kontekst v največji meri opredeljujeta 

šolska klima in kultura. Tudi Moini (2009) meni, da pedagoški delavci na različne načine 
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oblikujejo svoja pojmovanja. Lahko se konstruirajo socialno, kot rezultat osebnih izkušenj 

in vplivov okolja, vedno pa se zgradijo tekom časa.  

Po mnenju N. Turnšek (2013) osebna pojmovanja niso znanstvene teorije, temveč so 

osebne zbirke trditev in konceptov, ki so vsakokrat rezultat socialne predelave informacij 

in izkušenj, ki jih posameznik pridobi v kulturnem, poklicnem in zasebnem okolju. 

Podobno piše tudi Polak (1996), ko piše o vzajemni odvisnosti dveh procesov: na eni strani 

socialna stvarnost, ki prispeva k oblikovanju posameznika, in na drugi strani posameznik, 

ki oblikuje socialno stvarnost.  

Za osebna pojmovanja je značilna težnja po nespremenljivosti, saj spoznanja kognitivne 

psihologije dokazujejo, da sprejemanje novih informacij in stališč praviloma poteka v smeri 

ohranjanja predhodnih konstruktov in shem, zato oblikovanje ter spreminjanje osebnih 

pojmovanj poteka v smeri utrjevanja obstoječih osebnih pojmovanj (Turnšek, 2013).  

Vsakršno spreminjanje je po mnenju A. Polak (1996) kompleksen proces, saj so osebna 

pojmovanja relativno stabilen sistem, za katerega je značilna določena mera propustnosti. 

To po njenem mnenju pomeni, da ni popolnoma zaprt, hkrati pa ni preveč dovzeten za 

zunanje vplive, ki bi ga skušali preoblikovati.  

Poleg kompleksnosti pa spreminjanje osebnih pojmovanj prinaša negotovost, pritisk in 

strah, saj se dotika posameznikovih vrednot (Polak, 1996). 

Pedagoški delavci se tako kot vsi osebnostno in profesionalno spreminjajo, saj z novim 

znanjem, izkušnjami ter časom spreminjajo svoj odnos do učencev, predmeta, poklicne 

vloge, kar vpliva tudi na uporabo različnih pristopov k poučevanju (Polak, 1996). Podobno 

piše tudi Moini (2009), ki meni, da so spremembe v pojmovanjih pri pedagoških delavcih 

odraz profesionalne rasti in delovnih izkušenj.  

Do spreminjanja osebnih pojmovanj po besedah A. Polak (1996) pride takrat, ko naši 

pogledi in načini razmišljanja naletijo na okoliščine, ki se razlikujejo od pričakovanih, zato 

morajo iz tovrstne zmede skonstruirati novo razumevanje situacije.  

 Raziskovanje osebnih pojmovanj v vzgojno-izobraževalnem 

kontekstu 

Pristopi in metode, ki jih uporabljamo za raziskovanje osebnih pojmovanj, so večinoma 

odprte in kvalitativne narave (Polak, 1996). 

Začetki raziskovanja osebnih pojmovanj pedagoških delavcev na slovenskem prostoru 

segajo v leto 1996, ko je koncept osebnih pojmovanj raziskovala Alenka Polak. V svojem 

magistrskem delu je raziskovala osebna pojmovanja učiteljev in študentov pedagoških 

smeri glede na smer izobrazbe in pedagoške izkušnje. Ena izmed njenih ugotovitev je, da 

o poučevanju prevladujejo pojmovanja na najnižji ravni, saj v njem vidijo predvsem 

prenašanje znanja. Skozi raziskovanje je avtorica prepoznala tudi ključne determinante 

osebnih pojmovanj, in sicer: lastne izkušnje, znanja, vrednote ter dejavnike 

institucionalnega konteksta (šolska kultura in klima).  
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Krajšo raziskavo sta na temo osebnih pojmovanj izpeljali tudi J. Kalin in B. Šteh (2007). 

Avtorici sta raziskovali, kako se v času študija  spreminjajo pojmovanja znanja. Avtorici 

(2007) sta ugotovili, da »55,4 % študentov pedagogike in andragogike (N = 74) podaja 

pojmovanje znanja na višjem nivoju s tem, da je pri tem spreminjanje perspektive, 

razvijanje znanja in s tem spreminjanje osebnosti le skromno zastopano« (str. 17). V okviru 

te raziskave sta v ospredje postavili tudi zanimanje za vprašanje, kateri so dejavniki 

vplivanja na pojmovanja in ugotovili, da so študenti na prvem mestu (30,6%) navajali 

osebne izkušnje.  

Z raziskovanjem osebnih pojmovanj slovenskih vzgojiteljic se je ukvarjala tudi N. Turnšek 

(2013), ki opozarja, da je smiselno raziskovati tudi, v kakšnem socialnem in 

institucionalnem kontekstu osebna pojmovanja nastajajo, ne samo, kakšna pojmovanja 

imajo.  

Po mnenju M. Batistič Zorec (2004) je raziskovanje osebnih pojmovanj pedagoških 

delavcev pomembno za spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti kurikularne prenove, kot 

tudi za načrtovanje in izvedbo izobraževalno-pedagoškega dela.  

Osebna pojmovanja pedagoških delavcev so pomembna za interpretacijo znanja, učenja in 

poučevanja ter za usmerjanje kognitivne dejavnosti pedagoških delavcev in učencev, hkrati 

pa vplivajo na načrtovanje, izvajanje in vrednotenje pedagoškega dela (Polak, 1996). 

Avtorica nadaljuje, da so pojmovanja tesno povezana s procesom osebnostnega in 

strokovnega razvoja pedagoških delavcev in jih je možno preoblikovati samo v procesu 

sistematičnega in strokovno vodenega ozaveščanja. Podobnega mnenja sta tudi A. Ivajnšič 

in M. Ivanuš Grmek (2009), ki v svojem prispevku nakažeta, da je razumevanje učiteljevih 

pojmovanj in prepričanj pomemben dejavnik profesionalnega razvoja pedagoških 

delavcev.  

»Bistvo subjektivnih teorij je ravno v njihovi individualnosti, posebnosti, specifičnosti. Po 

vsebini, ozaveščenosti in izraženosti navzven variirajo od posameznika do posameznika in 

so najpomembnejši kazalnik učiteljev identifikacije s poklicno vlogo.« (Polak, 1996, str. 92) 

 Osebna pojmovanja v kontekstu pedagoškega dela 

»Osebna pojmovanja o pedagoškem delu se oblikujejo v kontekstu pedagoškega dela, o 

različnih vidikih pedagoškega dela in tudi za potrebe pedagoškega dela.« (Turnšek, 2013, 

str. 25) 

V zadnjih 15 letih je razumevanje in opisovanje osebnih pojmovanj pedagoških delavcev 

postala prioriteta mnogih pedagoških raziskovalcev (Luft in Roehrig, 2007). Glavni 

predmet raziskovanja tako postajajo osebni konstrukti pedagoških delavcev, saj nam 

omogočajo razumevanje pedagoške prakse. Če želimo razumeti in razložiti pedagoško 

ravnanje ter oblike pedagoških delavcev, moramo po mnenju A. Polak (1996) raziskovati 

njihove kognicije, kar pa se po njenem mnenju tesno povezuje z drugimi značilnostmi 

pedagoškega dela (npr. z notranjo motivacijo, poklicno vlogo, šolsko klimo in kulturo…). 

Ravno zato raziskovanje osebnih pojmovanj od raziskovalcev zahteva celostno usmeritev 
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in pogled na vlogo pedagoških delavcev, vlogo njihovega mišljenja in tudi pedagoškega 

ravnanja.  

Argyris in Schön (v Cvetek, 2005) menita, da se učiteljeva osebna pojmovanja oz. praktične 

teorije, kot jim pravita sama, nanašajo na človekov zasebni in nenehno spreminjajoč se 

sistem znanja, izkušenj, vrednot, ki so v določenem trenutku pomembne za pedagoško 

prakso. 

Osebna pojmovanja pomenijo pedagoškim delavcem vodilo za pedagoško ravnanje v 

konkretnih situacijah, njihova funkcija je tako predvsem osmišljanje in poenostavljanje 

kompleksnih pedagoških situacij (Polak, 1996, Jug, 2008). Osebe, ki se ukvarjajo s 

poučevanjem in vzgojo, si v obdobju osebnega in strokovnega razvoja izoblikujejo 

specifične razlage in pojmovanja različnih vidikov pedagoškega dela. Ta se povezujejo v 

zveze pojmovanj, ki imajo pomembne implikacije za praktično pedagoško delo (Turnšek, 

2013). 

»Osebna pojmovanja usmerjajo pedagoške delavce v oblikovanje nekih osebnih principov 

in načel pedagoškega delovanja, ki nato usmerjajo njihovo konkretno ravnanje in vedenje.« 

(Polak, 1996, str. 67) 

Claxton (1989, v Polak, 1996) piše o štirih vsebinskih področjih osebnih pojmovanj 

pedagoških delavcev, in sicer se lahko nanašajo na učence (njihove potrebe, vzroke 

neustreznega vedenja), šolo (odgovornost pedagoških delavcev, pomembnost predmetov), 

učenje (kako in zakaj se učimo, vloga čustev) ter na znanje (pomen predznanja, vloga 

pedagoških delavcev pri prenašanju znanja).  

Nekateri avtorji (Richards, Gallo in Renendya, 2001) menijo, da so učiteljeva pojmovanja 

osebni konstrukti, ki določajo, kakšen pristop imajo pri poučevanju, spremembe v učiteljevi 

praksi pa so rezultat spremembe v učiteljevih pojmovanjih. Ti avtorji izhajajo iz 

prepričanja, da učiteljeva pojmovanja vplivajo na izbrani pristop, ki ga posamezni učitelj 

uporabi pri poučevanju, hkrati pa močno vplivajo tudi na izbor materialov, pripomočkov 

in aktivnosti, ki jih izberejo ter izvajajo v razredu. M. Kalra in B. Baveja (2013) dodata, da 

učiteljeva pojmovanja ne vplivajo samo na odločitve, ki jih delajo v razredu, temveč tudi 

na učiteljevo zaznavanje v šolskem prostoru. 

Pri proučevanju osebnih pojmovanj znotraj šolskega konteksta, se raziskovalci usmerjajo 

k različnim področjem pedagoške prakse in zato se ugotovitve nanašanja le na specifična 

področja (Polak, 1996). B. Marentič Požarnik (2012) opozarja, da so za področje 

izobraževanja pomembna predvsem pojmovanja o učenju, znanju, poučevanju ter tudi vlogi 

učitelja in učenca v teh procesih. V nadaljevanju predstavljam področja, ki so ena izmed 

bolj raziskanih: pojmovanja poučevanja, učenja in znanja. 

2.4.1 Osebna pojmovanja o poučevanju 

Moini (2009) meni, da je poučevanje multidimenzionalna aktivnost, ki vključuje socialno, 

edukacijsko, pedagoško, jezikovno, osebno in kognitivno dimenzijo.  
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Učitelji že dolgo niso samo prenašalci znanja, temveč so postali mnogo več. Učitelj je po 

besedah Strugar (1993, v Slivar, 2013) strokovnjak, »ki organizira vzgojno-izobraževalni 

proces in s svojo splošno izobrazbo, poznavanjem pedagoških, didaktičnih in metodičnih 

osnov v skupnem delu z učenci uresničuje cilje in naloge vzgoje in izobraževanja« (str. 9). 

Kyriacou (1997) opozarja, da je ključna učiteljeva naloga organiziranje in vodenje učenja 

v razredu.  

Šteh Kure (1999) meni, da je pomembno razumeti, kakšna so osebna pojmovanja učiteljev 

o poučevanju, saj učitelji preko poučevanja vplivajo na oblikovanje pojmovanj pri učencih, 

hkrati pa tudi na njihovo doseganje učnih rezultatov. Podobno pišejo tudi C. Peklaj idr. 

(2009), saj opozarjajo, da način učiteljevega dela v razredu in odnos, ki ga učitelj 

vzpostavlja z učenci, pomembno vplivata na motivacijo za učenje ter zanimanje za 

predmet, ki ga poučuje, posledično pa tudi povečujeta motivacijo za šolo.  

Pri opredelitvah procesov, kot so poučevanje in učenje, je potrebno razlikovati med 

definicijami stroke in osebnimi pojmovanji, ki niso vedno ozaveščena, a pomembno 

vplivajo na stališča in ravnanje vpletenih (Marentič Požarnik, 2005). Avtorica (prav tam) 

doda, da se učenje v naši zavesti pogosto povezuje s tradicionalno šolsko situacijo.  

Poučevanje je proces, ki je namenjen spreminjanju učenčevih pojmovanja o svetu 

(Marentič Požarnik, 2005). Po mnenju B. Žarkovič Adlešič (2010) pa poučevanje ne 

pomeni več zgolj usposabljanja za branje, pisanje in računanje, temveč je poklic, ki mora 

biti sestavni del koncepta vseživljenjskega učenja. Živimo v času hitrih sprememb, ki od 

človeka zahtevajo nenehno učenje in pridobivanje novega znanja. B. Žarkovič Adlešič 

(2010) piše tudi o spremembi načina učenja, ki sedaj poteka nenehno, kot tudi o spremembi 

vsebine učenja in spremembi načina pridobivanja znanja, pri čemer formalno izobraževanje 

že dolgo ni več edini steber pridobivanja učenja.  

Uspešnejši je tisti pouk, ki upošteva učence, njihove potrebe, izkušnje, interese in jih na 

podlagi njihovega predznanja vodi dalje (Marentič Požarnik, 2011). Tak pouk po mnenju 

avtorice (prav tam) vzpostavlja prostor za odprt dialog, spodbuja sodelovanje in vodi 

učence k večji samostojnosti in odgovornosti za lastne rezultate.  

B. Marentič Požarnik (2011) piše o glavnih ovirah za uveljavljanje pouka, ki bi spodbujal 

aktivnejše učenje ter samostojnost učencev:  

- prenatrpanost učnih načrtov in s tem povezana preobremenjenost učencev; 

- razdrobljenost znanja; 

- prevladujoči načini ocenjevanja; 

- neučinkovito izobraževanja učiteljev; 

- prevladujoče ozračje, šolska politika. 

 

Na poučevanje po mnenju B. Marentič Požarnik (2005) vplivajo predvsem učiteljeva 

prepričanja o učenju in učencih, ne samo to, kar jim sporočajo učbeniki ali od njih zahtevajo 

učni načrti. 
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Kyriacou (1997) piše o sedmih spretnosti poučevanja, ki so potrebne za uspešno 

poučevanje: 

- načrtovanje in priprava (to so spretnosti, ki jih učitelj potrebuje za izbiro 

izobraževalnih ciljev in rezultatov učne ure, ki mora biti sestavljena tako, da 

upošteva interese učencev, vzdržuje njihovo pozornost in omogoča njihovo 

vključevanje); 

- predstavitev učne ure (vključuje spretnosti, ki njih učitelj potrebuje za uspešno 

vključevanje učencev v učno situacijo); 

- vodenje učenje ure (tu učitelj potrebuje organizacijske spretnosti in spretnosti 

vodenja učnih dejavnosti, pri čemer vzdržuje pozornost učencev in jih vključi v učni 

proces), 

- razredna klima (vsebuje spretnosti, ki so potrebne za vzdrževanje pozitivne 

razredne klime in motivacije učencev); 

- disciplina (je spretnost vzdrževanja reda in vključuje spretnosti za ravnanje z 

učenci, ki se vedejo neprimerno); 

- ocenjevanje napredka (vsebuje spretnosti ocenjevanja, ki vpliva na razvoj učenca 

in na njegov učni uspeh); 

- refleksija in evalvacija (spretnost za vrednotenje lastnega dela z namenom 

izboljšanja). 

 

O osebnih pojmovanjih glede poučevanja obstaja v literaturi ogromno različnih modelov, 

teoretičnih razprav, kot tudi empiričnih ugotovitev (Polak, 1996). Pinderjeva (1987, v 

Polak, 1996) klasifikacija osebnih pojmovanj o poučevanju zajema poučevanje kot delo s 

posamezniki, poučevanje kot pripovedovanje, poučevanje kot delo s skupinami učencev, 

poučevanje kot »delo na postajah« ter poučevanje kot sodelovanje. 

Rogers (1983, v Polak, 1996) pa predstavi dva pristopa poučevanja, in sicer tradicionalno 

in personalno usmerjeno poučevanje, pri čemer je za tradicionalno poučevanje značilno, da 

je učitelj strokovnjak na svojem področju, ki ima vso avtoriteto, učenec pa je njegov 

uporabnik. Učitelj se pri svojem delu najbolj pogosto poslužuje metode predavanja in 

uporabe učbenikov. Personalno usmerjeno poučevanje pa predstavi učitelja v vlogi 

zaupljive osebnosti, ki zaupa v učne sposobnosti učencev, jih spodbuja ter jim zagotavlja 

ustrezne učne pogoje in pripomočke.  

Fox (1983, v Polak, 1996) je na podlagi lastne raziskave med učitelji oblikoval naslednjo 

klasifikacijo poučevanja: poučevanje kot prenašanje, poučevanje kot oblikovanje, 

poučevanje kot vodenje in poučevanje kot razvijanje.  

Drakenberg in Leino (1994, v Polak 1996) zapišeta šest kategorij osebnih pojmovanj o 

poučevanju: 

- poučevanje kot proces (zagotavljanje ustreznih pogojev, ki vodijo k 

intelektualnemu razvoju učencev); 
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- poučevanje kot brain storming (usmerjanje k organiziranju učnih izkušenj 

učencev); 

- poučevanje kot prenašanje znanja (posredovanje znanja); 

- poučevanje kot razvoj in spreminjanje (spodbujanje učencev k raziskovanju); 

- poučevanje kot vodenje (vključevanje pristnih medosebnih odnosov, čustvene 

podpore). 

2.4.2 Osebna pojmovanja o učenju 

B. Marentič Požarnik (2005) zapiše, da je učenje najpomembnejši rezultat tega, kar se 

dogaja v šolah, poučevanje pa tako poglavitno sredstvo, prek katerega se učenje lahko 

doseže. Strmčnik (2001) pa meni, »da gre pri učenju za enake namene kot pri poučevanju, 

le da poučevanje te namene načrtuje in organizirano prenaša iz zunanje na učenčevo 

notranjo raven, učenje pa jih neposredno uresničuje« (str. 106).  

Žakelj (2004, v Štefanc, 2011) meni, da se cilji učenja in poučevanja, ki so bili včasih 

naravnani k usvajanju konkretnih vsebin, danes vedno bolj dopolnjujejo z znanji, ki so 

naravnana k iskanju poti in strategij reševanja problemov ter so hkrati prenosljiva tudi na 

druga področja, kar pa seveda od učiteljev zahteva spremenjene pristope k poučevanju.  

Schmidt (1994, v Marentič Požarnik, 2005) piše o treh procesih v učenju: 

- učenje kot dodajanje; 

- učenje kot rekonstruiranje (ustvarjanje novih razlag - novih struktur); 

- učenje kot uglaševanje (proces, ki poveča uporabnost znanja, če ga aktiviraš v 

različnih praktičnih situacijah). 

Pojmovanja o učenju usmerjajo posameznikovo učenje, ki je v pedagoških vedah osrednji 

pojem (Polak, 1996). 

Sӓljo (1979, v Polak, 1996) je na podlagi lastne raziskave, predstavil pet različnih kategorij 

pojmovanj učenja: 

- učenje je kopičenje znanja (širjenje svojih obzorij); 

- učenje je memoriranje (prenos informacij iz zunanjega vira – učitelja -  v učenčevo 

glavo); 

- učenje kot pridobivanje dejstev, postopkov, spretnosti, ki jih uporabljamo; 

- učenje je abstrahiranje pomena (učenje pomeni razumevanje, kako nekaj deluje in 

se razvija); 

- učenje kot interpretativni proces, katerega cilj je razumevanje realnosti. 

 

V času hitrih sprememb, ki zahtevajo od človeka nenehno učenje, spreminjanje in 

ustvarjanje novega znanja, se spreminja tudi način, kako se učimo (Žarkovič, Adlešič, 

2010). Za opredelitev učenja pa po mnenju B. Marentič Požarnik (2005) prevladuje 

predvsem behavioristično pojmovanje, kjer učenje pomeni spreminjanje vedenja na osnovi 

izkušenj. 
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2.4.3 Osebna pojmovanja o znanju  

Vidmar (2011) piše, da sta poučevanje in učenje tesno povezana z razumevanjem in 

konceptom znanja, pri čemer pa je organizacija dela v šoli vedno bolj odvisna od tega, kako 

razumemo koncept znanja in njegov nastanek.  

Bečaj (2011) preprosto opredeli znanje kot rezultat učenja. Znanja seveda ni mogoče 

opredeliti z eno samo definicijo. Pogosto ga delimo na splošno in specifično, pri čemer 

splošno znanje uporabljamo v različnih položajih in različnih nalogah, specifično znanje 

pa se nanaša na predvsem na posebne naloge (Velikonja idr., 2012).  

B. Marentič Požarnik (2000, v Velikonja idr., 2012) predstavi naslednje vrste znanja: 

- deklarativno (pomeni »vedeti kaj«; to je znanje o podatkih, pojmih, to so teorije in 

interpretacije); 

- procesno (pomeni »vedeti, kako kaj narediti«; to je znanje o metodah, postopkih, to 

je znanje, ki je podlaga vseživljenjskemu učenju, saj obsega procese, kot so 

primerjanje, razvrščanje, sklepanje, posploševanje, eksperimentiranje…); 

- strateško (pomeni »vedeti kdaj in zakaj« uporabiti deklarativno in procesno znanje; 

omogoča nam, da svoje znanje uporabimo svoje znanje v pravem trenutku). 

 

Štefanc (2011) zapiše, da v literaturi zasledimo dve osnovni pojmovanji znanja: 

- prvo razumevanje predstavlja znanje kot sposobnost za opravljanje neke dejavnosti; 

- drugo razumevanje pa vzpostavi razliko med tradicionalnim in sodobnim 

pojmovanjem znanja, pri čemer tradicionalno pomeni zbiranje podatkov in 

dokončnih resnic, sodobno pa naj bi pomenilo rezultat lastne konstrukcije pomenov. 

 

A. Polak (1996) razlaga, da se osebna pojmovanja o znanju oblikujejo na individualni ravni 

ter nam razlagajo, kako je pojem znanja razumljen in definiran ter s katerimi drugimi 

koncepti se povezuje znotraj posameznikovega pojmovnega sistema.  
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 STRES 

 Opredelitev stresa 

Beseda stres izvira iz latinskega jezika (»stringere«), v angleškem jeziku pa je bila prvič 

uporabljena v 17. stoletju za opis nadloge, pritiska, težave (Meško, 2011). Stres je v izvorni 

obliki pomenil fizično oznako za mehansko obremenitev (Treven, 2005).  

Obstajajo različne definicije stresa, v vseh definicijah pa je po mnenju Pastirka (2010) 

možno najti dva poudarka: 

- stres v večini primerov povzroča nekdo zunaj človekovega organizma; 

- posledice stresa psihološke in fiziološke narave. 

 

V nadaljevanju predstavljam nekaj od mnogih definicij stresa: 

»Stres je dogajanje, ki ga sproži vsaka sprememba, ki zmoti človekovo notranje ravnotežje 

ter s tem spodbudi prilagoditvene potenciale.« (Selič, 1999, v Kovač, 2013, str. 27) 

»Stres je nekaj, kar človeku pomeni oviro, zahtevo, obremenitev ali izziv, na katerega 

reagira s svojo oceno stanja, ko tehta moč stresorjev in vrednoti vire za obvladovanje 

stresa, kar vodi do njegove reakcije.« (Bilban, 2007, str. 30) 

»Stres je stanje napetosti organizma oziroma telesna, fiziološka in duševna reakcija 

organizma na obremenitev, ki ni v ravnotežju s sposobnostmi posameznika.« (Kovač, 2013, 

str. 27) 

»Stres je neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnostmi za obvladovanje 

zahtev na drugi strani.« (Looker in Gregson, 1993, v Pastirk, 2010, str, 7) 

Ne glede na vse definicije je stres vsakokratno individualno doživetje, saj ima vsak 

posameznik po mnenju Levovnika (2014) svoje psihične in fizične stresorje, na katere se 

kvalitativno in kvantitativno odziva. Zato lahko rečemo, da vse situacije ali dogodki niso 

enako stresni za vse ljudi.  

M. Meško (2011) stres poimenuje kot najpogostejšo bolezen moderne dobe ter meni, da  

predstavlja simbol našega prostora in časa. Na drugi strani pa avtor Starc (2007) meni, da 

je pomembno spoznanje, da stres ni bolezen, saj ga ne moremo zdraviti, temveč se moramo 

z njim najprej soočiti, nato ga obvladati in tako obrniti sebi v prid.  

Nihče pa ni povsem odporen proti stresu, saj po mnenju Lookerja in Gregsona (1993, v 

Treven, 2005) stres prizadene vsakogar in nastaja kot neizogibna posledica naših odnosov 

z nenehno spreminjajočim se okoljem, ki se mu moramo vedno znova prilagajati.  

 Modeli stresa 

Depolli Steiner (2011) piše o treh modelih stresa, ki skušajo iz različnih vidikov pojasniti 

stres: inženirski, medicinski in transakcijski model stresa.  
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Za inženirski model stresa je značilno, da stres predstavlja obremenitev iz zunanjega 

okolja. Zagovorniki tega modela se pri preučevanju usmerjajo na značilnosti okolja in 

skušajo s pomočjo identifikacije stresorjev, ki so bili v določenem časovnem obdobju 

prisotni pri posamezniku, določiti stres, kateremu je ta posameznik izpostavljen - stres je 

tako vsota vseh stresorjev (Depolli Steiner, 2011). 

V medicinskem modelu stresa povezujejo stres z boleznijo. V tem modelu ni pojmovan 

kot zunanji dražljaj, temveč predstavlja odziv organizma na dražljaj ali situacijo. 

Zagovorniki tega modela se pri preučevanju stresa tako usmerjajo na značilnosti 

posameznikovega funkcioniranja. Stres, ki ga posameznik doživlja, skušajo določiti s 

pomočjo identifikacije stresnih odzivov posameznika (Depolli Steiner, 2011). 

Zagovorniki transakcijskega modela stres pojmujejo kot določeno notranje stanje 

obremenjenosti, vendar verjamejo, da je to stanje posledica transakcije med posameznikom 

in njegovim okoljem. Pri preučevanju se usmerjajo na tri elemente stresne situacije: 

značilnosti okolja, značilnosti posameznikova odzivanja na dražljaje iz okolja in s 

posameznikom povezane spremenljivke (prav tam). 

 Vzroki stresa 

Stresor predstavlja nekaj, kar posamezniku pomeni oviro, zahtevo, obremenitev ali izziv 

(Meško, 2011). Musek (1993) piše o stresorjih kot o pojavih, ki telesno ali duševno 

obremenjujejo našo osebnost, in o stresu, ki je  posledica stresorja.  

Slivar (2013) meni, da obstaja veliko število individualnih stresorjev, ki so specifični samo 

za posameznika, manj pa je takih, ki so univerzalni in kot taki škodljivo vplivajo na več 

posameznikov. Med te univerzalne stresorje štejemo predvsem vojne in naravne nesreče. 

M. Meško (2011) je mnenja, da se ljudje pri svojem zaznavanju stresorjev in odzivanju 

nanje razlikujemo in da dejavniki stresa niso za vse ljudi enaki in enako težko ali lahko 

rešljivi, temveč jih določajo različni dejavniki, kot so na primer: posameznikova osebnost, 

okoliščine, izkušnje, okolje, v katerem živi, različne psihološke lastnosti.. 

Mlinar (2007, v Meško, 2011) meni, da vzrokov stresa največkrat ne moremo odpraviti, 

lahko pa z različnimi metodami premagamo njegove posledice.  

3.3.1 Model splošnega adaptacijskega sindroma 

Model splošnega adaptacijskega sindroma, ki ga je prvi uporabil Selye, prikazuje telesni in 

duševni odgovor na vsak stresor (Meško, 2011): 

1. Faza alarma 

V prvi fazi zunanji stresor sproži notranji stresni sistem v telesu, pojavijo se številne 

kemične ter fiziološke reakcije, kot sta na primer hitrejši srčni utrip in zvišan krvni pritisk 

(Treven, 2005). V tej fazi stresorji povzročijo upad in dezorganizacijo delovanja (šok), 

kmalu zatem pa se pojavijo znaki pripravljanja na spoprijem s stresorjem (protišok) 

(Bilban, 2007).  
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2. Faza odpora oziroma prilagoditve 

V primeru, da stresor še nadaljuje, pride do druge faze, kjer telo pozove sistem, da naj se 

odzove na stres (Treven, 2005). V tej fazi je značilno tudi zatajevanje čustev, oženje 

interesov ali čustvena osamitev. Ko se srečanje s stresorjem približuje koncu, organizem 

poskuša umiriti stresno situacijo, telo se začne umirjati (Meško, 2011). 

3. Faza izčrpanosti oziroma izgorelosti 

Če grožnja v drugi fazi ne začne pojenjati, se pojavi zadnja faza, kjer se telo začne 

prilagajati tako, da se nekatere telesne reakcije ustalijo, na primer napete mišice, ko je 

stresor že izginil. Če se to stanje nadaljuje, pride do izčrpavanja telesa (Meško, 2011). 

 Vrste stresa 

M. Meško (2011) meni, da so okoliščine tiste, na katere se stres nanaša, pri čemer ima v 

mislih tako okoliščine, ki posamezniku postavljajo psihične ali fizične zahteve, kot tudi 

tiste, ki posamezniku vzbudijo čustvene odzive.  

Med ljudmi pogosto velja prepričanje, da stres vedno predstavlja nekaj negativnega. Selye 

(1991, v Kovač, 2013) je ugotovil, da poleg negativnega stresa obstaja tudi pozitivni stres. 

Pozitivni stres, kot že samo ime pove, predstavlja nekaj pozitivnega, saj je po mnenju 

Kovača (2013) kratkotrajni stres, ki spodbudi človekovo motivacijo, osebnostno rast, 

razvoj in kreativnost. Slivar (2013) piše o pozitivnem stresu kot o dogodku, okoliščini ali 

dejavniku, ki ga posameznik doživlja kot izziv, pri čemer ga spremljajo pozitivna čustva. 

Podobno piše tudi Meško (2011), ki meni, da s pomočjo pozitivnega stresa dobivamo 

energijo, življenjsko moč in tudi motivacijo.  

Kovač (2013) opiše dve vrsti negativnega stresa: akutni in kronični stres. Akutni stres je 

kratkotrajen stres in nastane zaradi prevelikih zahtev v okolju, zanj značilni znaki pa so 

čustveno nelagodje, napetost v mišicah ter prebavne težave. Kronični stres pa je manj 

intenziven, vendar dolgotrajnejši in pogosto vodi v bolezen (Salas, Driskell in Huges, 1996, 

v Kovač, 2013). 

Bilban (2007) opiše tudi naslednje vrste stresa: 

- fizični stres, ki ga povzročijo hitri in nepričakovanimi mehanični ali fizični 

dejavniki-udarci, temperatura; 

- biološki in fiziološki stres, ki ju povzročijo na primer poškodbe organizma; 

- psihološki stres, ki ga povzroči nenadni življenjski dogodek, ki ima neprijeten 

učinek na posameznika; 

- socialni stres, povzročen z dejavniki socialne narave, ki prizadenejo večje število 

ljudi. Sem sodijo vse hitre življenjske spremembe, ki ogrožajo osebne in kolektivne 

pravice.  

 

Newhouse (2000, v Meško, 2011) stres deli tudi na eksogeni in endogeni stres. Eksogeni 

stres je tako tisti stres, ki deluje od zunaj, najbolj razširjen tovrstni stres je stres na delovnem 
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mestu. Endogeni stres pa deluje nasprotno, od znotra,j in pogosto predstavlja situacije, ki 

jih posameznik ustvari sam in se jim tudi sam lahko hitreje izogne (Meško, 2011).  

Heller in Hindle, 2001, v Lužar, 2012) stres delita na družbeni stres, ki je viden v celotni 

družbi in se kaže kot nazadovanje splošnega obnašanja, organizacijski stres, ki vpliva na 

splošno moralo organizacije, ter osebni stres, ki povzroči, da posamezniki izgubijo nadzor, 

da bi delovali na razumnem nivoju.  

 Znaki stresa 

Na stres se ljudje odzivamo različno, S. Treven (2005) navaja, da se prvi znaki stresa 

pokažejo na telesni ravni, kjer najprej opazimo naraščanje adrenalina, srčni utrip se poviša, 

dihanje postaja hitrejše, pogosto se začnemo tudi bolj znojiti.  

Pastirk (2012) piše o kratkoročnih in dolgoročnih znakih stresa. Kratkoročne znake stresa 

razdeli med telesne (močno bitje srca, potne roke, sunkovito dihanjem, napete mišice), 

kognitivne (negativne misli, motnje koncentracije), emocionalne (pomanjkanje energije), 

in vedenjske (nezadovoljstvo z delom, izogibanje).  

Dalje piše avtor (prav tam) o dolgoročnih znakih, ki se na telesni ravni kažejo kot izguba 

apetita, somatske bolezni, konstanten občutek utrujenosti; na kognitivni ravni se kažejo v 

neracionalnosti; na emocionalni ravni kot depresivnost, agresivnost, neprestana 

zaskrbljenosti; na vedenjski ravni kot težave s spanjem, težave z alkoholom, drogami, 

konstantno izogibanje. Bilban (2007) doda tudi znake stresa, ki se kažejo pri delu; sem 

sodijo predvsem občutki preobremenjenosti in utrujenosti, neučinkovitosti in neuspešnosti, 

pomanjkanje novih idej, izguba perspektive ter odpor do dela.  

Stres povezujemo z razvojem različnih zdravstvenih težav. Levovnik (2014) našteje 

naslednje:  

- prebavne motnje (čir, driska, slabost, izguba apetita); 

- motnje srca in ožilja (visok krvni tlak); 

- motnje imunskega sistema (alergije, rakava obolenja, sladkorna bolezen); 

- motnje mišičnega sistema (bolečine v vratu ali hrbtu); 

- motnje dihal (pogosti prehladi, astma); 

- duševne motnje (zloraba alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc in posledično 

odvisnost, depresija). 

 

S. Treven (2005) piše podobno, saj meni, da lahko posledice stresa razvrstimo v tri večje 

skupine: fiziološke posledice (bolezni srca, težave s hrbtenico, rana na želodcu, kožne 

bolezni, glavoboli in migrene, tudi rak), psihične posledice, ki se kažejo kot težave v 

družini, težave z nespečnostjo, impotenco, depresijo, fobijami ter vedenjske posledice 

(kajenje, povečana potreba po alkoholu in nedovoljenih drogah, motnje prehranjevanja). 
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 STRES NA DELOVNEM MESTU 

 Opredelitev 

»Stres na delovnem mestu povzroča neskladnost med nami in našim delom, nasprotujočimi 

zahtevami med našimi vlogami na delovnem mestu in zunaj njega ter neustrezna stopnja 

nadzora nad delom in življenjem.« (Teržan, 2002, v Pastirk, 2012, str. 7) 

Mnoge raziskave poklicnega stresa dokazujejo, da »stres neugodno vpliva na 

produktivnost, prisotnost pri delu, fluktuacijo, zdravje in dobro počutje zaposlenih« (Slivar, 

2013, str. 5). Podobne zaskrbljujoče rezultate je leta 2000 predstavil Eurostat, saj so 

ugotovili, da postaja stres v delovnem okolju drugi najpomembnejši zdravstveni problem 

(Bilban, 2007). 

Evropska unija je leta 1997 predstavila poročilo in naslednje ugotovitve poklicnega stresa: 

- »poklicni stres lahko pripelje v duševno in telesno bolezen; 

- stres, ki ni povezan z delom, se lahko odraža tudi na delovnem mestu; 

- človeška in ekonomska škoda je zaradi poklicnega stresa zelo visoka; 

- ta škoda se lahko zmanjša s preventivnim delovanjem« (Slivar, 2013, str. 5). 

 

Stres na delovnem mestu tako po mnenju Bilban (2007) nastane zaradi razlik med 

zahtevami in sposobnostmi posameznikovega prenašanja stresnih okoliščin.  

 Dejavniki stresa na delovnem mestu 

Podatki, ki nam jih predstavi Bilban (2007), kažejo, da se na delovnem mestu pojavljajo 

znaki preobremenjenosti, ki so posledica neustreznih organizacijskih razmerij, 

neupoštevanja razpoložljivih kadrov in pomanjkanja vlaganj v kadrovske zmogljivosti v 

posameznem sistemu.  

Sutherland in Cooper (1988, v Kovač, 2013) naštejeta naslednje dejavnike poklicnega 

stresa: 

- Notranji dejavniki 

Ti so povezani predvsem z delovnimi pogoji in delovnim urnikom; sem upoštevamo 

neustrezno delovno okolje, kot so prepih, pomanjkanje svetlobe, visoka stopnja hrupa, 

izmensko delo. 

- Delovne naloge  

Sem štejemo predvsem preveliko ali premajhno količino dela, monotonost dela, uporabo 

nove tehnologije. Pastirk (2012) doda tudi nestvarne roke in delo pod časovnim pritiskom. 

Pastirk (2010) piše v okviru delovnih nalog tudi o pomanjkanju kontrole nad metodami 

dela, tempom dela, delovnim časom in  okoljem, kar vpliva na nastanek stresa na delovnem 

mestu. 
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- Vloga  posameznika v organizaciji  

Nejasnost vlog in konflikt interesov. Pastirk (2012) doda tudi, da je posameznik pogosto 

izpostavljen raznim predsodkom, glede njegovih let, rase, spola, vere… 

- Medsebojni odnosi  

Sem sodijo pretirana tekmovalnost, osebni konflikti ipd. Meško (2011) doda tudi pomen 

odnosa z nadrejenim, kjer se velikokrat pojavi težava medsebojnega zaupanja in 

spoštovanja, Levovnik (2014) pa opozarja tudi na nadlegovanje ter nasilje na delovnem 

mestu. 

- Razvoj kariere 

Pomanjkanje možnosti za napredovanje, plača, avtonomija, varnost zaposlitve …, 

Levovnik (2014) doda tudi preveliko ali nezadostno usposobljenost za delo. 

- Klima in struktura v organizaciji  

Vrednote, prepričanja in pričakovanja organizacije, ki so lahko v neskladju s 

posameznikom. Levovnik (2014) sem šteje tudi slabo komunikacijo in slabo vodenje. 

 Učinki stresa na delovnem mestu 

Leka, Griffiths in Cox (2003, v Pastirk, 2010) pišejo o dveh kategorijah učinkov stresa na 

delovnem mestu in vplivov stresa na posameznika: individualni stres in organizacijski 

stres: 

1. Vplivi stresa pri delu na posameznika 

Stres je po mnenju Levovnika (2014) vsakokratno individualno doživetje, zato na različne 

ljudi vpliva na različne načine. Izkušnja stresa pri delu lahko povzroči neprimerno vedenje 

pri opravljanju dela, vpliva pa tudi na naše fizično in psihično počutje (Pastirk, 2010). Kot 

posledice stresa na delovnem mestu se lahko pri posamezniku kažejo znaki, kot so: 

povečano nelagodje in iritabilnost, nezmožnost koncentracije, težave z odločanje, manjša 

predanost delu, občutki utrujenosti, depresivnosti, težave s spanjem, tudi nekatere resne 

težave in motnje na področju fizičnega počutja (npr. bolezni srca, prebavne motnje …) 

(Leka, Griffiths in Cox, 2003, v Pastirk, 2010). 

2. Vplivi stresa pri delu na organizacijo 

Številne raziskave o stresu na delovnem mestu dokazujejo, da stres neugodno vpliva na 

produktivnost, prisotnost pri delu, zdravje in dobro počutje zaposlenih, članice Evropske 

unije pa so škodo, nastalo zaradi stresa na delovnem mestu, ocenile na približno 5 – 10 % 

bruto družbenega proizvoda na letni ravni (Slivar, 2013).  

Leka, Griffiths in Cox (2003, v Pastirk, 2010) naštejejo naslednje vplive stresa pri delu na 

organizacijo: stres poveča stopnjo absentizma, zmanjša predanost pri delu, poveča 

zapuščanje kadrov, zmanjša produktivnost pri delu, poveča stopnjo nesreč pri opravljanju 

dela, poveča pritoževanje s strani uporabnikov/klientov, škodljivo vpliva na podobo 

organizacije tako med delavci, kot tudi navzven.  
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 Stres na delovnem mestu med učitelji in svetovalnimi delavci 

Pedagoški delavci se pri svojem delu soočajo z mnogimi hitrimi spremembami, kot sta na 

primer razvoj znanja in tehnologije, kot tudi velike družbene spremembe in spremembe 

vrednot (Peklaj, idr., 2009).  

Slivar (2013) piše, da narašča tako pomembnost znanja in veščin, kot tudi potreba po 

vseživljenjskem učenju, kar se odraža v povečanemu družbenemu pritisku na izobraževalni 

sistem. Ti pritiski se pri pedagoških delavcih po mnenju avtorja (prav tam) odražajo kot 

poklicni stres, ki postaja vedno bolj pogost pojav in tako ogroža njihovo zdravje. Nenehne 

spremembe so postale nekakšna stalnica v naših življenjih.  

Stres pri učiteljih Slivar (2007) opredeli kot izkušnjo oz. doživljanje negativnih čustev 

(napetost, frustracije, anksioznost, jeza in depresija), ki nastanejo zaradi specifičnih vidikov 

učiteljevega dela. Stres pri učiteljih in svetovalnih delavcih se posledično odraža tudi na 

področju kakovosti in učinkovitosti izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela (Slivar, 2013). 

Številne raziskave s tega področja dokazujejo, da je opravljanje učiteljskega poklica stresna 

dejavnost, nekateri raziskovalci uvrščajo poklic učitelja med tri najbolj stresne poklice 

(Slivar, 2007). Slivar (prav tam) je v svoji raziskavi leta 2004 ugotovil, da 31,5 % učiteljev 

(N = 455) ocenjuje svoj poklic kot zmerno stresen, 55,7 % učiteljev ga ocenjuje kot močno 

stresnega, kar 15,8 % pa jih meni, da je njihov poklic izjemno stresen. Kovač (2013) je v 

svoji raziskavi leta 2011 ugotovil, da večina svetovalnih delavcev, zajetih v raziskavo (N 

= 88) ocenjuje svoje delo kot zmerno in močno stresno.   

K. Depolli Steiner (2011) predstavi tudi podatek, da ena četrtina do ena tretjina evropskih 

in severnoameriških učiteljev svoje delo ocenjuje kot stresno ali izjemno stresno. Slivar 

(2013) pa piše tudi o tem, da nekateri raziskovalci uvrščajo poklic učitelja med tri najbolj 

stresne poklice.  

 Vzroki stresa pri učiteljih in svetovalnih delavcih 

Resman (1990, v Slivar, 2013) piše, da so učitelji v šolskem sistemu ujeti v tri različne 

relacije, ki določajo njegov položaj in vlogo: učitelj kot uslužbenec, učitelj kot strokovnjak 

ter učitelj kot oseba in osebnost. Slivar (2013) nadaljuje, da so vse tri ravni pri učitelju 

vedno prisotne, saj se medsebojno prepletajo, težava pa nastane takrat, ko med njimi ni 

vzpostavljenega ustreznega ravnovesja in učitelj postane razdvojen. Iz tega je razvidno, 

kako zapleten je položaj učiteljev v šolskem sistemu.  

Študije so pokazale, da obstaja pomembna povezanost med konfliktom vlog in visoko 

stopnjo stresa. Travis in Cooper (1996, v Slivar, 2008) omenjata naslednje primere 

konfliktov vlog:  

- učitelj želi opravljati delo drugače, kot je to navedeno v opisu del in nalog; 

- ravnatelj zahteva od učitelja, da poučuje predmet, za katerega ni strokovno 

usposobljen; 

- učitelj opravlja več nalog hkrati, ki si med seboj nasprotujejo. 
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Konflikt vloge tako nastane, ko pride do neusklajenosti zahtev do posameznika na 

delovnem mestu. Tako mora posameznik početi stvari ki jih ne želi ali pa ne sodijo med 

njegove delovne obveznosti (Slivar, 2008). 

Poklic pedagoških delavcev bremenijo tudi mnoge psihofizične obremenitve, ki še bolj 

potrjujejo kompleksnost tovrstnih poklicev. Slivar (2013) našteje naslednje: »pouk zahteva 

aktivno angažiranje celotne osebnosti, visoka stopnja koncentracije med poukom, visoka 

čustvena obremenjenost, hrupno okolje« (str. 11).  

K. Depolli Steiner (2011) stresorje pri učiteljih razdeli v dve večji skupini: 

1. Dejavniki, ki so vezani na razredni kontekst  

Velik del učiteljskega stresa izvira iz njegovega stika z učenci, še zlasti pomembne so 

njegove zaznave nediscipliniranosti učencev. Učitelje pogosto izčrpavajo tudi blažje oblike 

motečega vedenja, kot sta na primer hrup v razredu, nezainteresiranost učencev. Drugi del 

dejavnikov stresa pri učiteljih, ki izvirajo iz razrednega konteksta, pa izhaja iz dela učitelja, 

predvsem so v ospredju prevelika delovna obremenjenost in pogosti časovni pritiski. Tu se 

preobremenjenost največkrat nanaša na preveliko količino administrativnega dela, 

številčno prevelike razrede, pa tudi na pogoste sistemske spremembe na področju šolstva 

(Depolli Steiner, 2011). 

2. Dejavniki, ki so vezani na šolski kontekst 

Pomemben izvor stresa so predvsem medosebni odnosi s sodelavci, z vodstvom šole in s 

starši učencev. Prav tako velik izvor stresa predstavlja njihova vloga v organizaciji, saj 

pogosto opravljajo naloge, ki niso povezane samo s poučevanjem. Predvsem pa velik 

stresor predstavlja odgovornost za učence in njihovo prihodnost ter občutek, da je 

učiteljevo delo v družbi premalo cenjeno (Depolli Steiner, 2011). 

Slivar (2007) navede naslednje vzroke stresa, ki jih lahko najdemo pri učiteljih: 

- odnosi z učenci (številčno preveliki razredi, prevelike razlike v sposobnostih med 

učenci, spremembe vedenja in motivacije pri učencih, strah pred ocenjevanjem 

znanja, nedisciplina učencev, pri čemer Depolli Steiner (2011) doda, da učitelje 

pogosto izčrpavajo blažje oblike motečega vedenja, ki se pojavljajo v razredu 

(stalen hrup, pomanjkljiva vljudnost učencev, slab odnos do dela); 

 

- odnosi s sodelavci (slaba komunikacija s sodelavci, pomanjkanje občutka 

pripadnosti kolektivu, osebni konflikti, pomanjkanje strokovnih ter socialnih stikov 

med aktivi in drugimi strokovnimi službami na šoli, neenakomerne delovne 

zadolžitve); 

 

- odnosi s starši in širšo skupnostjo (pritiski staršev po dobrih (odličnih) učnih 

rezultatih, zahteve po plačilu glede na rezultate, soočanje z nerealnimi pričakovanji, 
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povečevanje vpliva staršev, ki lahko vodi k možnim konfliktom, splošen 

podcenjujoč odnos družbe do učiteljevega dela, slabo plačilo in nizek poklicni 

status, napadi in kritike v sredstvih obveščanja); 

 

- spremembe in inovacije (nenehne zahteve po spremembah brez tehtnega razloga, 

občutki nemoči in neuspeha, prevelike in prehitre spremembe, kurikularne 

spremembe, pomanjkanje informacij ter sredstev za podporo, vzdrževanje 

sprememb); 

 

- organizacija dela (nejasnost in konfliktnost vlog učiteljev, ki mora istočasno biti  

»prijatelj, svetovalec, tolažnik« in »ocenjevalec, varuh reda, izbiralec«, neustrezno 

vodenje šole, slaba organizacija dela na šoli, slaba oz. nizka vključenost v 

odločanje, slabe komunikacije med različnimi ravnmi (vodstvo – delavci, delavci – 

delavci, učitelji – učenci), pomanjkanje strokovnega usposabljanja, pomanjkanje 

administrativne podpore ob hkratnem povečanju administrativnega dela, slabi 

delovni pogoji, pomanjkanje učnih pripomočkov); 

 

- časovni dejavniki (časovna stiska zaradi povečanja števila in različnosti nalog, 

povečanje števila del, ki se opravljajo doma (popravljanje nalog, izdelava priprav 

...), pogosti in slabo pripravljeni formalni in neformalni sestanki). 

 

Pogost razlog za doživljanje stresa na delovnem mestu Resman (2005) vidi tudi v učiteljevi 

ujetosti v rutino, saj začne poučevanje in vodenje učnega procesa iz leta v leto na isti način 

vplivati na to, da ga delo ne vznemirja več tako kot včasih. Rutinsko delo pa spodbujata 

tudi zakonodaja in šolski predpisi, ki narekujejo ritem učiteljevega dela v razredu (prav 

tam). 

Kovač (2013) je glede na obstoječo literaturo opredelil naslednje dejavnike, ki povzročajo 

stres pri šolskih svetovalnih delavcih: 

- kompleksnost dela (šolski svetovalni delavec se pri svojem delu ne sooča samo s 

svetovalnim delom, temveč pogosto opravlja tudi dela, ki sicer niso v njegovi 

pristojnosti, kot je na primer zamenjava učitelja); 

- prevelike zahteve (visoke zahteve in majhna možnost kontrole); 

- delo, ki ni neposredno povezano s svetovanjem (Gybers in Henderson (2000, v 

Kovač, 2013) sta razdelila nesvetovalne dejavnosti v štiri kategorije: nadzor 

učencev, poučevanje, pisarniško in administrativno delo. Ker se svetovalni delavci 

pogosto v času svojega delovnika ukvarjajo z nalogami,  ki niso nujno predmet 

njihove delovne obveznosti, se pri njih pojavijo občutki krivde, da niso opravili 

svojega dela, kar posledično pripelje do stresa); 

- opredelitev vloge (konfliktnost vloge, nejasnost vloge in neskladnost vloge); 

- premalo podpore znotraj in zunaj šole (kar je lahko vzrok za slabšo delovno 

učinkovitost). 
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Tako učitelji kot tudi svetovalni delavci se na delovnem mestu soočajo z različnimi 

problemi, ki so v prvi vrsti odvisni od dela, ki ga opravljajo. Kljub temu, da sta oba profila 

zaposlena v istem okolju, se med njima pojavljajo različne stresne situacije.  

 Modeli poklicnega stresa pri učiteljih  

Slivar (2013) opiše tri modele učiteljevega stresa. Prvi model, ki sta 1976 izdelala Kyriacou 

in Sutclife ter je na področju proučevanja poklicnega stresa pri učiteljih najbolj uveljavljen. 

Drugi je model, imenovan konceptualni model učiteljevega stresa, in izhaja iz prvega, 

tretjega pa sta opisala Gold in Ruth.  

1. Model učiteljevega stresa (Kyriacou in Sutclife) 

Avtorja (1978, v Slivar, 2013) stres pri učiteljih definirata kot »čustveno negativni odgovor  

(npr. jeza), ki ga po navadi spremljajo potencialne bolezenske in fiziološke in biokemične 

spremembe (npr. povišan telesni utrip) in je posledica specifičnosti učiteljskega poklica« 

(str. 14).  

Model je sestavljen iz osmih komponent, ki so v nadaljevanju podrobneje opisane: 

potencialni poklicni stresorji, ocenjevanje, aktualni stresorji, mehanizmi spoprijemanja, 

učiteljev stres, kronični simptomi, značilnosti posameznega učitelja, potencialni stresorji, 

ki niso povezani z delom (Slivar, 2013). 

V tem modelu avtorja najprej predstavita razliko med potencialnimi stresorji in aktualnimi 

stresorji. Potencialni stresorji so tisti, ki prihajajo iz učiteljeva delovnega okolja ter lahko 

na podlagi procesa zaznavanja in ocenjevanja postanejo aktualni stresorji, ko jih učitelj 

oceni kot grožnjo svojemu dobremu počutju (Slivar, 2013). V procesu ocenjevanja lahko 

tako učitelj oceni, ali se je sposoben spoprijeti z zahtevami iz delovnega okolja ali pa te 

zahteve oceni kot ovire. Ocenjevanje je odvisno od interakcije med učiteljevimi 

individualnimi značilnostmi (npr. osebnostne potrebe, sistem vrednot in prepričanj) ter 

učiteljevimi zaznavanji zahtev. Na proces ocenjevanja pa vplivajo tudi potencialni stresorji, 

ki sicer  niso povezani z delovnim okoljem (npr. družinske težave). Avtorja (prav tam) v 

modelu poudarita razliko med potencialnimi stresorji, ki so v osnovi psihološki (npr. 

medosebni odnosi), in tistimi, ki so v svoji osnovi fizične narave (npr. močan hrup). 

Mehanizmi spoprijemanja se aktivirajo v primeru, ko aktualni stresorji predstavljajo 

grožnjo posamezniku in so kot taki pod vplivom delovanja individualnih značilnosti, hkrati 

pa vplivajo na učiteljev proces ocenjevanja. Če so ti mehanizmi uspešni, postanejo aktualni 

stresorji sestavni del potencialnih, v nasprotnem primeru pride do izkušnje stresa. Avtorja 

(1978, v Slivar, 2013) pa dodata tudi, da lahko srečanje s potencialnimi stresorji zunaj 

delovnega mesta poveča verjetnost, da bodo zahteve v šoli doživljane kot ogrožajoče.  

2. Konceptualni model učiteljevega stresa (Tellenback, Brenner in Lofgren) 

Ta model izhaja iz prvega in se od njega razlikuje le v posameznih elementih. Avtorji so v 

model vključili značilnosti šolskega okolja, predvsem socialni kontekst šole, ki vpliva na 

pogostost pojavljanja potencialnih stresorjev na šoli (Slivar, 2013).  



 

 

22 

 

Teoretiki tega modela menijo, da naj bi šole iz različnih okolišev privlačile učitelje z 

različnimi biografskimi značilnostmi. Dodaten element v konceptualnem modelu 

predstavlja splošna obremenjenost, ki nastane kot posledica delovanja aktualnih stresorjev 

ter pomeni negativni vpliv na zdravje in dobro počutje učiteljev (Slivar, 2013). Zdravje v 

tem modelu zajema tako duševne, kot tudi psihosomatske bolezni. V konceptualni model 

učiteljevega stresa je vključen tudi umik iz stresne okoliščine, ki se odraža kot dejanski 

absentizem ali pa psihološki umik. Vloga in pomen potencialnih ter aktualnih stresorjev je 

enaka prvemu modelu.  

3. Model učiteljevega stresa (Gold in Roth) 

Avtorja stres pri učiteljih opredeljujeta glede na to, kako so povzročene reakcije. Učiteljev 

stres po njunem mnenju pomeni stanje porušenega ravnovesja na intelektualnem, 

čustvenem in fizičnem področju, povzroči ga posameznikova zaznava okoliščine, ki se 

odraža v telesnih ter čustvenih odgovorih (Slivar, 2013). Avtorja delita odgovore na stres 

v tri skupine. Prva skupina, strukturne-organizacijske spremembe, temeljijo na ideji, da 

lahko delovno okolje samo po sebi zmanjšuje ali preprečuje stres. Drugo skupino 

predstavljajo spremembe kulturnih in delovnih pogojev, kjer se avtorja navezujeta na 

osebne odnose v delovnem okolju, pri čemer imata v mislih spreminjanje elementov, kot 

so sodelovanje, vzajemna pomoč, timsko delo (Slivar, 2013). Zadnjo skupino pa sta avtorja 

poimenovala osebnostna-psihološka reorientacija, ki temelji na predpostavki, da stres 

nastane zaradi posameznikove zaznave okoliščine, zato mora posameznik začeti s 

kognitivnimi spremembami, kot je na primer usklajevanje lastnih pričakovanj z realnostjo. 

Slivar (2013) še doda, da je pomemben del tega modela usposabljanje učiteljev za 

spoprijemanje s stresorji s pomočjo različnih tehnik. 

 Razširjenost stresa pri učiteljih in svetovalnih delavcih 

Podatki, ki jih prikaže Slivar (2013), nakazujejo, da v mnogih zahodnih državah stres pri 

učiteljih narašča in je kot tak prizadel velik delež učiteljev. Podobne ugotovitve predstavi 

tudi K. Depolli Steiner (2011), ki zapiše, da približno ena četrtina do ena tretjina evropskih 

in severnoameriških učiteljev ocenjuje svoj poklic kot stresen ali izjemno stresen.  

K. Depolli Steiner je leta 1999 na vzorcu 118 osnovnošolskih učiteljev ugotovila, da skoraj 

60 % slovenskih učiteljev svoje delo ocenjuje kot zmerno stresno, kar tretjina pa jih je bilo 

mnenja, da je njihovo delo izjemno stresno (Slivar, 2013). Slivar (prav tam) pa je leta 2008 

prišel do podobnih ugotovitev, saj so njegovi rezultati pokazali, da je okoli 42 % učiteljev 

pod močnim stresom. Kovač (2013) je leta 2011 na vzorcu 88 svetovalnih delavcev prišel 

do ugotovitev, da večina svetovalnih delavcev ocenjuje svoje delo kot zmerno ali močno 

stresno.  

Kljub številnim raziskavam, ki nakazujejo, da je poklic učiteljev in svetovalnih delavcev 

stresen, Slivar (2013) meni, da je pri tem potrebno upoštevati še dva pomembna dejavnika. 

Prvi je velikost vzorca, kar je razvidno tudi iz zgoraj opisanih raziskav, saj velikost vzorca 

z uporabljenim instrumentarijem ne omogoča primerjave rezultatov. Drugi dejavnik pa 

avtor (prav tam) vidi v učiteljevi močni nagnjenosti k izražanju zaznav in občutij o delu, 
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saj se učitelji med seboj pogosto pogovarjajo o težavah, kar po njegovem mnenju ustvarja 

vzdušje, v katerem ima zaznava stresa pomembno mesto.  

 Posledice stresa pri učiteljih in svetovalnih delavcih 

Kovač (2013) piše o tem, da je reakcija posameznika na stres odvisna od različnih 

dejavnikov, npr. od intenzivnosti in trajanja dejavnosti stresa ter od posameznikove 

reaktivnosti, na katero v največji meri vplivajo spol, starost, genetski, socialni in kognitivni 

dejavniki. Tako Slivar (2013) navaja, da učiteljice v primerjavi z učitelji pri sebi pogosteje 

opažajo simptome stresa, starejši učitelji v primerjavi z mlajšimi pogosteje navajajo, da 

imajo težave s spanjem. Dalje avtor (prav tam) prikaže raziskave, ki so pokazale, da se 

doživljanje stresa odraža tudi pri poučevanju, pri čemer stres povzroči opuščanje tistih 

stališč in ravnanj, ki so bistveni za učinkovito delo v razredu.  

Slivar (2013) predstavi naslednje posledice stresa pri učiteljih, ki jih je leta 1999 zapisal 

Rudow: 

- bolezni (nevroze in psihosomatske bolezni); 

- odsotnost z dela (občasna, ponavljajoča in dolgotrajna odsotnost); 

- zgodnja upokojitev; 

- neustrezne dejavnosti pri poučevanju (kričanje na učence); 

- negativna razpoloženja (nezadovoljstvo, nemotiviranost); 

- neustrezno socialno vedenje (konflikti z učenci, sodelavci, vodstvom). 

 

Kovač (2013) piše, da lahko kronični stres pri šolskih svetovalnih delavcih povzroči 

občutke manjšega zadovoljstva pri delu, kot tudi občutek nepomembnosti na delovnem 

mestu, ki negativno vplivajo tako na fizično, kot tudi psihično počutje. Spector (1997, v 

Kovač, 2013) namreč meni, da je dobro počutje pri delu ključnega pomena za visoko 

kakovost opravljenih delovnih nalog z vsemi udeleženci, s katerimi imajo opravka. Zaradi 

specifičnega dela šolskih svetovalnih delavcev, po mnenju Kovača (2013) povečanega 

stresa ne občutijo samo oni, temveč tudi drugi posamezniki - učitelji, učenci, starši, 

vodstvo, torej ljudje, s katerimi so v stiku skoraj vsak dan.  

Lahko bi sicer rekli, da so posledice stresa tako pri učiteljih, kot pri svetovalnih delavcih 

podobne, saj sta oba profila zaposlena v isti instituciji, kljub temu pa se večji del raziskav 

na pedagoškem področju o stresu posveča prav učiteljskemu stresu medtem ko je malo 

raziskav o stresu, ki ga pri svojem delu doživljajo šolski svetovalni delavci (Kovač, 2013).  
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 ZADOVOLJSTVO S POKLICEM MED PEDAGOŠKIMI  

DELAVCI 

Ljudje po mnenju Jakopca (2007) težimo k temu, da bi se čim bolj približali zadovoljstvu 

in se tako izognili nezadovoljstvu. T. Rape (2010) ugotavlja, da je zadovoljstvo s poklicem 

le del splošnega zadovoljstva. Ker pa ljudje v povprečju na delovnem mestu preživimo 

tretjino dneva, ima ta del zagotovo pomemben vpliv tako na naše počutje in zdravje, kot 

tudi na uspešnost pri delu.  

R. Červ (2012) je mnenja, da mora vsaka organizacija posvečati pozornost motivaciji 

zaposlenih, saj je bistvenega pomena za učinkovito storilnost, prav tako pa se z ustrezno 

motivacijo povečujeta tudi produktivnost posameznika in njegovo zadovoljstvo pri delu.  

Zadovoljstvo s poklicem po mnenju Slivarja (2008) predstavlja pozitivno čustveno stanje, 

ki je posledica ocene posameznikove delovne situacije ter je povezano z značilnostmi in 

zahtevami delovnega mesta. Nezadovoljstvo s poklicem pa na drugi strani pomeni, 

manifestacijo pritiska, ki je induciran s pretirano stopnjo stresnosti (prav tam). Cink (2008) 

piše o povezanosti zadovoljstva zaposlenih in stresa, pri čemer je lahko pomanjkanje 

zadovoljstva vir stresa, lahko pa tudi pomemben dejavnik zmanjševanja ravni stresnih 

obremenitev pri delu.  

Jakopec (2007) navaja, da nasprotje delovnega zadovoljstva ni nezadovoljstvo, temveč je 

dejstvo, da zadovoljstva ni, zato je po njegovem mnenju »delovno zadovoljstvo odvisno od 

tega, koliko svojih sposobnosti in spretnosti lahko pokažemo in uporabimo, koliko se lahko 

poistovetimo z nalogami, ki jih opravljamo, kako pomembno delo opravljamo, koliko smo 

pri tem avtonomni in koliko povratnih informacij dobimo« (str. 33). 

Različne študije stresa so pokazale, da obstaja tesna povezava med vzroki nezadovoljstva 

z delom in vzroki stresa (Kyricou in Sutcliffe, 1977, v Slivar, 2008). Zadovoljstvo s 

poklicem je tako po mnenju Slivarja (2008) najbolj pogosto raziskana posledica delovanja 

stresorjev na delovnem mestu.  

R. Červ (2012) meni, da je dojemanje zadovoljstva odvisno od tega, kaj je za posameznika 

pomembno in kaj pričakuje. Tako lahko po mnenju Bilbana (2007) vir nezadovoljstva pri 

delu predstavlja občutek, da posameznik ne more napredovati znotraj delovne organizacije 

in je novih delovnih možnosti malo, če pa že so, je pri  njih prisotna velika tekmovalnost. 

Bavendam (2000, v Slivar, 2008) koncepte zadovoljstva s poklicem razdeli v dve skupini: 

- koncepti, kjer se pojmuje zadovoljstvo s poklicem kot večdimenzionalni pojav in 

ga sestavlja zadovoljstvo z delom, delovnimi pogoji, s sodelavci, plačo in z 

napredovanjem; 

- koncepti, ki zadovoljstvo s poklicem dojemajo kot enodimenzionalni pojav in tako 

vključujejo le splošno zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z delom. 
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Lawler (1997, v Červ, 2012) je oblikoval model dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo s 

poklicem, pri čemer model v splošnem predpostavlja, da je posameznik zadovoljen, če sta 

njegovo pričakovanje in dejansko stanje na enakem nivoju. Če je pričakovanje višje od 

dejanskega stanja, se pojavi nezadovoljstvo. Če pa je pričakovanje nižje od dejanskega 

stanja, lahko zaposleni čuti krivdo in občutke neugodja.  

Zadovoljstvo s poklicem je odvisno od vsakega posameznika, od njegovih potreb in 

pričakovanj ter okolja, v katerem dela, zato gre po mnenju Zupana (2001, v Červ, 2012) pri 

zadovoljstvu s poklicem za notranje dojemanje, kako posameznik zaznava trenutne 

razmere in jih primerja s svojimi vrednotami.  

Zadovoljstvo pri delu ponazarja posameznikovo čustveno doživljanje okolja kjer dela, pri 

čemer je pomembno, kako doživlja okolico, kjer dela, kakšen je njegov odnos z vodstvom 

in sodelavci ter kakšni so njegovi pogoji in možnosti stalnega nadgrajevanja že obstoječega 

znanja (Červ, 2012). Po mnenju Bilbana (2007) so najbolj zadovoljni delavci, ki imajo 

zahtevne delovne naloge in veliko možnosti odločanja o lastnem delu.  

Raziskava Scimecce (1980, v Resman, 2005) je ugotovila, da je izoliranost pri delu drugi 

najpomembnejši vzrok za nezadovoljstvo učiteljev z delom, prvi najpomembnejši vzrok pa 

nezadovoljstvo z nizko plačo.  

Jakopec (2007) je v povezavi z zadovoljstvom pri delu učiteljev prišel do naslednjih 

ugotovitev: 

- ideje in sposobnosti učiteljev so premalo uveljavljane, pogosto zaradi slabih 

materialnih pogojev in slabih odnosov med sodelavci; 

- mnogi zaposleni čutijo zadovoljstvo z delom, čeprav za to niso prav pogosto javno 

pohvaljeni ali nagrajeni; 

- priložnosti za dosežke in pohvale je v šolskem prostoru veliko, a je njihova 

realizacija odvisna od samih zaposlenih in vodstva šole; 

- zadovoljstvo pri delu je odvisno od dobre organizacijske ureditve in ravnateljevega 

vodenja; 

- učitelju manjka več samozavesti ter pozitivnega gledanja na prenovo in razvoj 

šolskega sistema; 

- poklic učitelja je premalo cenjen, saj jih pogosto vodi lastna ustvarjalnost in 

odgovornost do otrok; 

- učitelji, ki si želijo osebno in strokovno rasti, morajo postaviti majhne in 

uresničljive cilje, predvsem pa morajo biti delavni in vztrajni. 

Brajša (1995, v Kapun idr., 2009) meni, da ni dovolj, da šola učiteljem nudi dobro plačo, 

ugodne delovne pogoje, stalno zaposlitev, sodobno tehnologijo, temveč je pomembno, da 

jim priznamo uspehe, prepustimo odgovornost in jim tako omogočimo tako osebnostni, kot 

tudi strokovni razvoj.  

Moretti (2012) predstavi Evansovo raziskavo iz leta 2003, s katero so ugotovili, da so 

učitelji zadovoljni pri delu, kadar so v šoli spoštovani naslednji ideali: pravičnost, 
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pedagoška načela, kolegialnost, pozitivna samopodoba, medsebojni odnosi in 

organizacijska uspešnost.  

Zadovoljstvo s poklicem je po mnenju Jakopca (2007) »osnovna in gonilna sila, ki 

posameznike motivira in spodbuja k aktivnemu delovanju v smeri realizacije zastavljenih 

delovnih ciljev, nasprotno pa je nezadovoljstvo blokada, ki otežuje oziroma v skrajnih 

primerih celo onemogoča doseganje pričakovanih delovnih dosežkov« (str. 11).  
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 TIMSKO DELO 

V osnovni šoli srečujemo strokovnjake različnih profilov, vsak izmed njih ima v šoli svojo 

vlogo in opravlja različne naloge. Pogosto se zgodi, da morajo strokovnjaki različnih ali 

istih področij med seboj sodelovati, kar včasih predstavlja marsikateri izziv, saj ima vsak 

strokovnjak svoje poglede.  

Izraz timsko delo ni nov pojem, bi pa lahko rekli, da se v zadnjem času vedno več govori 

o tovrstni obliki dela, saj je to po mnenju Resmana (2005) ena izmed oblik dela, »ki 

dokazano prispeva k večjim in boljšim rezultatom človekove individualne in družbene 

materialne duhovne produkcije« (str. 81). A. Slatinšek Mlakar (2009) tako meni, da je 

sodobna šola timsko usmerjena, saj se v njej učenci in učitelji učijo delati skupaj, skupaj 

voditi ter soodločati.  

Timsko delo predstavlja bogat vir izkušenj in občutij, saj daje posamezniku priložnost za 

zadovoljevanje njegovih potreb, kljub temu pa zanj lahko predstavlja tudi intelektualni 

izziv (Slatinšek Mlakar, 2009). Pomembnosti timskega dela se zaveda tudi Resman (2005), 

ki meni, da učitelj potrebuje pogovore in sodelovanje s sodelavci, saj lahko le tako realno 

oceni svoje delo.  

Rozman (1993, v Kobolt in Jerebic, 2002) vidi namen oblikovanja tima v tem, da se znanja 

sodelavcev, ki prihajajo iz različnih področij, združijo ob istem problemu. Kobolt in Jerebic 

(2002) dodajata, da so pogoji za uspešno timsko delo vezani predvsem na kakovost 

medosebnih odnosov, ki se vzpostavljajo med člani tima.  

Vodstvo je pomemben dejavnik spodbujanja in razvijanja timskega dela učiteljev ter drugih 

strokovnih delavcev na šoli (Polak, 2011). Timsko delo je tako po mnenju Resmana (2005) 

potrebno tudi zaradi večje učne storilnosti ter boljših učnih in vzgojno-izobraževalnih 

uspehov. Prav tako ima timsko reševanje problemov mnoge prednosti, saj daje boljše 

možnosti, da bodo napake, ki jih ugotavljamo obvladane in popravljene (Resman, 2005). 

Delovati v timu ne pomeni nujno delati enakih stvari ali poučevati v istem okolju hkrati, 

temveč pomeni delati za isti cilj (Polak, 2011). Vsako delo v skupini še ne pomeni, da lahko 

govorimo o timskem delu. Prisotne morajo namreč biti vse tri etape timskega dela: timsko 

načrtovanje, timsko poučevanje in timska evalvacija (Polak, 2011). Začetna etapa timskega 

dela je nedvomno timsko načrtovanje, saj lahko le tako zagotovimo, da timsko delo ni nekaj 

nenačrtovanega ali improviziranega. Timsko načrtovanje tako obsega opredelitev 

najpomembnejših ciljev poučevanja, pri čemer je pomembno, da so člani tima dovolj 

fleksibilni in se zavedajo spoštovanja drugih članov ter tako spodbujajo sproščeno vzdušje 

(Polak, 2011). Avtorica glede na svoje izkušnje meni, da je druga faza timskega dela 

najzahtevnejša, saj temelji na neposredni hkratni prisotnosti pred učenci. V tej fazi si člani 

razdelijo delo na različne načine: lahko se medsebojno prepletajo, lahko izmenjujejo dialog 

z učenci, lahko hkrati vodijo različne aktivnosti. Timsko načrtovanje tako po mnenju Težak 

(2006) obvezuje vse člane skupine, da samostojno opravijo svoj del nalog ter prevzamejo 

odgovornost za uresničevanje ciljev, ki si jih skupina zastavi. Zadnja faza timskega dela, a 
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zato nič manj pomembna, pa je timska evalvacija, ki lahko vključuje dve ravni, in sicer 

timsko evalvacijo pedagoškega dela ter evalvacijo dogajanja v timu (Polak, 2011).  

Polak (1997b, 2011) prednosti timskega dela vidi v naslednjih točkah: 

- medsebojno dopolnjevanje članov, ki v tim vstopajo z različnimi znanji, 

spretnostmi in sposobnostmi; 

- medsebojno dopolnjevanje članov tima glede na osebnostne lastnosti, učne in 

spoznavne stile; 

- medsebojno dopolnjevanje glede na osebna pojmovanja o temeljnih pojmih 

poučevanja, glede na didaktične pristope in oblike dela, ki izhajajo iz teh 

pojmovanj; 

- timsko načrtovanje omogoča pridobivanj več različnih idej, zato je načrtovanje 

lažje in bolj racionalno, pouk pa tako bolj dinamičen ter zanimiv; 

- s pomočjo timskega dela lahko člani tima z učenci izvajajo več dejavnosti hkrati, ki 

lahko potekajo v istem ali drugem prostoru; 

- timsko delo omogoča več individualiziranega in diferenciranega dela z učenci, lažje 

pa zagotavlja tudi večjo varnost učencev znotraj razreda; 

- s pomočjo dela v timu si pedagoški delavci lažje zagotovijo več medsebojne 

podpore in lažje oblikujejo poklicno identiteto; 

- skupna analiza dela omogoča reševanje nastajajočih problemov v timu, hkrati pa se 

tako veča samozavest članov pri načrtovanju naslednjih nalog; 

- prednosti, ki jih ima timsko delo za učence in pedagoške delavce, predstavljajo 

prednosti tudi za šolo kot institucijo, saj takšen način dela omogoča lažjo izpeljavo 

zahtevnejših projektov, prispeva k večji povezanosti zaposlenih, izboljšuje 

medosebno komunikacijo in vpliva, na razvoj pozitivne sodelovalne kulture na šoli. 

 

Timsko delo ne prinaša in omogoča vedno samo pozitivnih rezultatov ter razpletov. Polak 

(2011) opiše tudi nekatere ovire in probleme, ki lahko nastanejo pri timskem delu: 

- organizacijske ovire (usklajevanje urnikov, prostorov ...); 

- medosebni konflikti, do katerih lahko pride zaradi nejasno opredeljenih vlog v timu, 

zaradi medosebnih razlik glede statusa članov tima; 

- komunikacijske ovire (vsebina ter usklajenost verbalne in neverbalne 

komunikacije); 

- interpersonalne ovire (nezaupanje do drugih) in intrapersonalne ovire (zaznavanje 

osebne strokovne ogroženosti); 

- neujemanje članov tima v osebnostnem smislu (simpatičnost/antipatičnost ali 

osebne razlike glede na potrebo po nadzoru); 

- neenakomerna delitev pedagoškega dela ali pripisovanje različne pomembnosti 

različnim dejavnostim; 

- neprilagajanje in pomanjkanje časa za vse tri etape timskega dela. 
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Timsko delo postaja v današnjem času pogost in priljubljen način dela. A. Slatinšek Mlakar 

(2009) piše o tem, da se učitelji in ostali strokovni delavci na šolah timskega dela lotevajo 

bolj strokovno ter sistematično, zahvaljujoč različnim dodatnim strokovnim 

izobraževanjem in seminarjem. 
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 ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE 

Šola predstavlja prostor, kjer se odvija učenje na različne načine in na več ravneh. Kot sem 

zapisala že v prejšnjih poglavjih obstoja več vrst učenja, dve izmed njih pa predstavljata 

tudi socialno in čustveno učenje, ki ne potekata samo v šolskih klopeh, temveč vedno 

nastajata v socialnih odnosih.  

Čustveno in socialno učenje se v šoli pogosto pojavljata v nenačrtovanih situacijah, npr. 

med šolskimi odmori, med malico, kosilom, lahko pa ju zasledimo tudi v načrtovanih 

dejavnostih, ki jih vodijo različni pedagogi. Ene izmed teh dejavnosti so lahko socialne 

igre, ki jih J. Virk Rode (2000) opredeli kot tehnike komuniciranja, ki se odvijajo v 

določenem vrstnem redu in so namenjene učenju socialnih spretnosti. S pomočjo socialnih 

iger se posamezniki med seboj spoznavajo, se učijo poslušati in empatično sprejemati drug 

drugega ter reševati situacije konfliktne narave. Smisel socialnih iger je v razmisleku o tem, 

kaj se med igro dogaja.   

D. Rozman (2003) meni, da dejavnosti socialnega učenja in učenja socialnih veščin na 

šolah sodijo med primarne preventivne dejavnosti ter so lahko kot take sistematično 

vključene v učno uro (npr. trening socialnih veščin) ali pa potekajo kot dejavnosti ob pouku, 

ko učitelji vpeljujejo situacije, ki so osredotočene na razvoj in krepitev prosocialnega 

vedenja. Poleg preventivnih dejavnosti avtorica (prav tam) predstavi, da se socialno in 

čustveno učenje dogajata tudi v različnih dejavnosti na ravni sekundarnega preprečevanja 

pri delu z učenci, pri katerih prepoznavajo določene ogroževalne dejavnike, npr. 

suicidalnost, depresija, uporaba drog ... Dalje pa terciarne preprečevalne dejavnosti 

obravnavajo že obstoječe problemske situacije, pri čemer je potrebno širše sodelovanje 

znotraj ali celo zunaj šole.  

V literaturi (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, Schellinger, 2011) je socialno in 

čustveno učenje definirano kot proces usvajanja spretnosti prepoznavanja in uporabe 

emocij, postavljanje in doseganje pozitivnih ciljev, sprejemanje različnih pogledov drugih, 

ustvarjanje in ohranjanje pozitivnih razmerij, sprejemanje odgovornih odločitev in 

konstruktivno obvladanje medosebnih situacij. 

Pri čustvenem in socialnem učenju pogosto govorimo o čustveni in socialni kompetenci. 

Topping in Holmes (1998, v Pečjak in Košir, 2002) zapišeta, da se »socialna kompetenca 

se nanaša na posedovanje in uporabo sposobnosti za povezovanje mišljenja, občutenja in 

vodenja za izvrševanje socialnih nalog, cenjenih v neki kulturi« (str. 125). Emocionalno 

kompetenco pa Saarni (1997, v Pečjak, Košir, 2002) opiše kot »demonstracijo 

samoučinkovitosti v socialnih interakcijah, ki jih spremljajo čustva, pri čemer gre za to, 

kako se posameznik čustveno odziva v socialnih interakcijah, kako sočasno in strateško 

uporablja svoje znanje o čustvih in svojo čustveno izraznost v odnosu z drugimi« (str. 125).  

Socialna kompetentnost predstavlja koncept, ki ga povezujemo z uspešnostjo 

vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov z vrstniki (Košir, 2013). Opredelitve socialne 
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kompetentnosti se med avtorji razlikujejo. A. Kobolt (2009) v svojem delu predstavlja 

opredelitev Schantza, ki  zapiše, da socialna kompetenca zajema tri elemente: 

- Socialna kognicija: Schantz (1983, v Kobolt, 2009) jo razume kot »posameznikovo 

znanje o svetu socialnih pojavov in situacij ter hkratno razumevanje procesov, ki 

potekajo v posamezniku in med posamezniki v socialnem prostoru« (str. 374). A. 

Kobolt (2009) doda, da je socialna kognicija kompleksen proces, ki vključuje 

dekodiranje pomenov, oceno situacije in izbor reakcije, torej ni le prepoznavanje 

elementov socialne situacije, temveč je tudi odločitev za ravnanje in ravnanje samo.  

- Zavzemanje perspektive drugega: v ta element sodijo tisti kognitivni procesi, ki 

omogočajo razumevanje psihičnih procesov in stanj sogovornika v interakciji (prav 

tam). 

- Organizacija mentalnih skriptov: pri tem gre za strukturiranje mentalnih 

reprezentacij v mentalne sheme ali interne modele, ki predstavljajo socialne 

situacije.  Po mnenju A. Kobolt (2009) gre za »shemo za različne stereotipizirane 

socialne situacije in omogočajo boljše krmiljenje lastnega vedenja v socialnem 

prostoru« (str. 375). 

 

K. Košir (2013) predstavi model Watersa in Sroufeja (1983), ki opredelita socialno 

kompetenco kot »koncept, ki zajema sposobnost tvorjenja in usklajevanja prilagodljivih 

odzivov na zahteve okolja ter tvorjenja in uporabe možnosti v danem okolju« (str. 41). 

Večinoma se vsi avtorji strinjajo, da je socialna kompetenca sestavljena spremenljivka, ki 

se skozi čas in razvoj pri posamezniku spreminja (Kobolt, 2009). 

Pojma čustveno in socialno učenje pogosto nastopata eden z drugim in sta med seboj 

povezana, saj način kako posameznik doživlja in izraža svoja čustva, vpliva tudi na njegov 

proces socializacije (Pečjak in Košir, 2002). 

Čustveno in socialno učenje v literaturi zasledimo znotraj definicij različnih pojmov. 

Pogosto sta predstavljena znotraj zgoraj omenjenih pojmov socialne in čustvene 

kompetence. S. Pečjak in K. Košir (2002) pišeta tudi o emocionalni in socialni 

inteligentnosti. Salovey in Mayer (1997, v Pečjak, Košir, 2002), da emocionalna 

inteligentnost zajema »zaznavanje, uporabo in izražanje emocij, emocionalno spodbujanje 

mišljenja, razumevanje, analiziranje in uporaba emocionalnega znanja in reflektivno 

regulacijo emocij za spodbujanje emocionalne in intelektualne rasti« (str. 121). D. Rozman 

(2003) meni, da je čustvena inteligenca pomemben dejavnik otrokovega uspešnega 

delovanja in vsekakor dobra popotnica za življenje.  

Mayer, Caruso in Salovey (2000, v Pečjak, Košir, 2002) ugotavljajo, da je emocionalna 

inteligentnost hkrati širši in ožji pojem socialne inteligentnosti; širši, ker emocionalna 

inteligentnost vključuje tudi presojanje o lastnih emocijah, pomembnih za osebnostno rast 

posameznika, ožje pa zaradi osredotočenosti na emocionalne vidike v osebnih in socialnih 

situacijah.  
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Znotraj razumevanja socialnega in čustvenega učenja pomembno mesto zaseda tudi pojem 

empatije, ki omogoča, da se posameznik zaveda čustev drugih in kaže zmožnost 

razumevanja duševnega stanja druge osebe (Kroflič, 1999). Empatija je pogosto definirana 

kot osebnostna lastnost, ki je povezna z emocionalnimi vplivi in z razvojnimi 

kompetencami ter z različnimi vidiki vedenja in osebnosti (Strayer, Eisenberg, 1990, v 

Kroflič, 1999).  

Učenje pa že dolgo ne poteka samo v šolskih klopeh, temveč se učenci kot tudi učitelji 

učijo v medosebnih odnosih in tako razvijajo socialne veščine, ki jih ljudje potrebujemo za 

preživetje. Učenci in učitelji se preko socialnega in čustvenega učenja učijo, kaj so čustva, 

kako čustva izraziti, kako jih prepoznati pri sebi in pri drugih, ter, kako delovati v skupini, 

kako izraziti svoje mnenje, kako pomembno je poslušati in sprejemati mnenja drugega.  

Zavedati se je treba pomembnosti razvijanja čustvenega in socialnega  učenja v šoli, saj 

preko tega učenci pridobivajo določene življenjske veščine, ki jih bodo uporabljali še vse 

življenje v različnih situacijah. Pomembno je, da čustveno in socialno učenje potekata tudi 

znotraj načrtovanih učnih aktivnosti, ne samo preko neusmerjenih situacij, ki se dogajajo 

med učenci.  
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 EMPIRIČNI DEL 

 Opredelitev raziskovalnega problema 

Osebna pojmovanja se po mnenju A. Polak (1996) oblikujejo v procesu pridobivanja 

znanja, izkušenj in vrednot znotraj konkretnega socialnega okolja. Številni dejavniki 

vplivajo na oblikovanje osebnih pojmovanj, pogosto pa so naša osebna pojmovanja o 

določenih pojavih dobro usidrana v naš miselni sistem in se težko spreminjajo. Določena 

osebna pojmovanja so zelo enostavna in enosmerna, večinoma pa ljudje težimo k 

sestavljenim oz. bolj kompleksnim, kar pomeni, da je vanje zajetih več pojmovanj na 

različnih ravneh. 

A. Polak (1996) je v slovenskem prostoru raziskovala osebna pojmovanja študentov 

pedagoških smeri in učiteljev v praksi o poučevanju, znanju in učenju. Prišla je do 

ugotovitev, da prevladujejo pojmovanja na najnižji ravni, bolj zaželena pa bi bila 

sestavljena, v katera bi bila zajeta pojmovanja na različnih ravneh. Avtorica (prav tam) vidi 

pomembnost v razvijanju osebnih pojmovanj o učenju, poučevanju in znanju v holistično 

smer. Osebna pojmovanja, ki jih imajo pedagoški delavci vplivajo in se povezujejo s 

pomembnimi dejavniki v šolskem kontekstu. Trigwell in Prossner (1996, v Javornik 

Krečič, Konečnik Kotnik in Sternad Zabukovšek, 2013) sta tako ugotovila statistično 

pomembno povezanost med pojmovanji poučevanja in pristopi k poučevanju, pojmovanji 

poučevanja in pojmovanji učenja ter pojmovanji učenja in pristopi k poučevanju.  

Stres na delovnem mestu je vedno bolj pereč dejavnik, ki se pogosto pojavlja tudi med 

učitelji in svetovalnimi delavci, saj so le-ti pri svojem delu podvrženi različnimi delovnim 

nalogam, v okviru svojega dela pa morajo sodelovati z različnimi posamezniki, kar je za 

marsikoga naporno. Število raziskav o stresu med pedagoškimi delavci iz dneva v dan 

narašča, kar po mnenju Slivarja (2013) kaže na pomembnost tega pojava na področju 

šolstva.  

Pri načrtovanju raziskovanja izhajam iz predpostavke, da je razumevanje mišljenja 

pedagoških delavcev in njihovih pojmovanj pomembno tako za kvaliteto izobraževanja kot 

tudi kvaliteto delovanja celotnega šolskega sistema. Prav tako se je potrebno zavedati 

pomena raziskovanja osebnih pojmovanj učiteljev in svetovalnih delavcev, saj so njihova 

pojmovanja izražena v njihovih ravnanjih. V ospredju mojega zanimanja je raziskovanje 

značilnosti in kompleksnosti osebnih pojmovanj o vidikih pedagoškega dela, kot tudi 

značilnosti prepričanj o stresu na delovnem mestu. Cilj magistrskega dela je prikazati tudi 

morebitne povezave osebnih pojmovanj o vidikih pedagoškega dela z zadovoljstvom s 

poklicem in uspešnostjo pri delu. 
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 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Magistrsko delo sem oblikovala na podlagi naslednjih raziskovalnih vprašanj: 

RV1: Kakšna pojmovanja imajo učitelji v praksi in svetovalni delavci o različnih vidikih 

pedagoškega dela (o znanju, učenju, poučevanju, timskem delu, čustvenem in socialnem 

učenju ...)? 

RV 2: Kakšna pojmovanja imajo učitelji v praksi in svetovalni delavci o stresu na 

delovnem mestu? 

RV 3: V kolikšni meri učitelji v praksi in svetovalni delavci izražajo zadovoljstvo v 

poklicu? 

RV 4: V kolikšni meri učitelji v praksi in svetovalni delavci izražajo uspešnost pri delu? 

 V okviru napisanih raziskovalnih vprašanj sem si zastavila naslednje 

hipoteze: 

H1: Osebna pojmovanja učiteljev in svetovalnih delavcev o različnih vidikih pedagoškega 

dela se statistično pomembno povezujejo s prepričanji o stresu na delovnem mestu. 

H2: Osebna pojmovanja učiteljev v praksi in svetovalnih delavcev o različnih vidikih 

pedagoškega dela se statistično pomembno povezujejo z zadovoljstvom s poklicem. 

H3: Osebna pojmovanja učiteljev v praksi in svetovalnih delavcev o različnih vidikih 

pedagoškega dela se statistično pomembno povezujejo z uspešnostjo pri delu. 

 Raziskovalna metodologija 

V raziskavi sem uporabila integriran kvantitativno-kvalitativni raziskovalni pristop.   

8.3.1 Vzorec 

Vzorec raziskave predstavljajo učitelji in svetovalni delavci različnih osnovnih šol po 

Sloveniji. Vzorec je namenski, saj so anketni vprašalnik reševali preko spletnega portala 

1KA, nekaj anket pa sem pridobila tudi z osebnim obiskom različnih šol in pošiljanjem 

anket po pošti. Nekaj oseb, ki je sodelovalo pri reševanju ankete, je ni rešilo do konca, zato 

vzorec raziskave predstavlja 327 oseb, katerih odgovori so uporabni za analizo. V vzorec 

so vključeni izključno posamezniki, ki so zaposleni na mestu učitelja (na razredni stopnji, 

predmetni stopnji ali učitelj v podaljšanjem bivanju) in na delovnem mestu svetovalnega 

delavca/delavke. Spodnji grafi prikazujejo razporeditev anketirancev glede na spol, stopnjo 

izobrazbe, smer izobrazbe, delovno mesto in glede na delovno dobo na področju vzgoje in 

izobraževanje.  
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Grafikon 1: Prikaz razporeditve vzorca glede na spol (N = 327) 

 
Od 327 anketirancev jih je 302 (92,35 %) ženskega spola in 25 (7,65 %) moškega spola.  

 

Grafikon 2: Prikaz razporeditve vzorca glede na stopnjo izobrazbe (N = 327) 

 

Največ, tj. 234 anketirancev (71,56 %) ima visoko - univerzitetno izobrazbo. 61 

anketirancev (18,65 %) ima višjo stopnjo izobrazbe, 15 (4,59 %) pa visoko - strokovno 

izobrazbo. 8 anketirancev (2,45 %) ima bolonjski magisterij, 8 (2,45 %) pa jih ima 

dokončan znanstveni magisterij in doktorat. 1 anketiranec (0,31%) ima zaključeno srednjo 

stopnjo izobrazbe.  
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Grafikon 3: Prikaz razporeditve vzorca glede na smer izobrazbe (N = 327) 

 
 

Največ, tj. 137 (41,90 %) anketirancev je glede na smer izobrazbe učitelj predmetnega 

pouka, 127 (38,84 %) pa učitelj razrednega pouka. 18 anketirancev (5,50 %) je socialnih 

pedagogov, 14 (4,28 %) pedagogov, 9 (2,75 %) pa specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov. 22 anketirancev (6,73 %) je na vprašanje o smeri izobrazbe odgovorilo z drugo, 

pri čemer so bili odgovori: biolog, psiholog, informatik, inkluzivni pedagog, profesor 

romanskih jezikov, profesor matematike, socialni delavec. 

 

Grafikon 4: Prikaz razporeditve vzorca glede na delovno mesto (N = 327) 

 



 

 

37 

 

 

Največ, tj. 144 (44,04 %) anketirancev je zaposlenih na delovnem mestu učitelja 

predmetnega pouka, 123 (37,61 %) pa na delovnem mestu učitelja razrednega pouka. 40 

anketirancev (12,23%) je svetovalnih delavcev in 20 (6,12 %) učiteljev v podaljšanem 

bivanju.  

Grafikon 5: Prikaz razporeditve vzorca glede na delovno dobo na področju vzgoje 

in izobraževanja (N = 326) 

 
Največ, tj. 88 anketirancev (26,99 %) ima 11 do 20 let delovne dobe. 84 anketirancev (25,77 

%) ima 21 do 30 let delovne dobe, 66 anketirancev (20,25 %) ima več kot 30 let delovne 

dobe, 51 anketirancev (15,64 %) ima 6 do 10 let delovne dobe, 20 anketirancev (6,13 %) 

ima od 3 do 5 let delovne dobe, 17 anketirancev (5,21 %) pa ima do tri leta delovne dobe 

na področju vzgoje in izobraževanja.  

8.3.2 Raziskovalni instrument 

Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki zajema 20 vprašanj in vsebuje 

tako vprašanja odprtega, kot tudi zaprtega tipa. Vprašalnik je sestavljen iz treh vsebinskih 

sklopov. V prvem sklopu se vprašanja nanašajo na osnovne podatke, kot so spol, smer in 

stopnja izobrazbe, delovno mesto ter delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja.  

Drugi sklop vprašalnika sestavlja šest vprašanj odprtega tipa, kjer me je zanimalo, kakšna 

osebna pojmovanja imajo učitelji in svetovalni delavci do znanja, učenja, poučevanja, 

timskega dela, stresa ter socialnega in čustvenega učenja. V ta sklop so dodana še vprašanja 

zaprtega tipa in lestvica, ki se nanaša na dejavnike vplivanja na osebna pojmovanja. 

Lestvica, ki predstavlja 14. vprašanje v anketnem vprašalniku, je sestavljena iz 21 postavk, 

ki merijo moč vpliva navedenih dejavnikov na osebna pojmovanja. Anketiranci so na 
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postavke odgovarjali s pomočjo petstopenjske lestvice od 1 - ni vplivalo do 5 - je zelo 

vplivalo. Vrednost Cronbachovega koeficienta α za lestvico trditev znaša 0.599.  

V drugem sklopu vprašalnika je moč zaslediti še tri krajše lestvice, ki sprašujejo o 

pomembnosti pojmovanj o poučevanju, učenju in znanju. Anketiranci so na postavke 

odgovarjali s pomočjo petstopenjske lestvice od 1 - ni pomembno do 5 - zelo pomembno. 

Vrednost Cronbachovega koeficienta α za lestvico trditev znaša 0.842. 

V zadnjem sklopu so vprašanja, ki se nanašajo na čustveno in socialno učenje, stres na 

delovnem mestu ter zadovoljstvo pri delu in uspešnost lastnega pedagoškega dela. 

Vprašanja so zastavljena v obliki lestvic in vprašanj zaprtega tipa.  

16. vprašanje predstavlja lestvica, ki je sestavljena iz 14 postavk in na petstopenjski lestvici 

meri oceno strinjanja z zapisanimi trditvami o čustvenem in socialnem učenju. Vrednost 

Cronbachovega koeficienta α za lestvico trditev znaša 0.685. 

18. vprašanje predstavlja lestvica o oceni delovnega zadovoljstva in je sestavljena iz 10 

postavk. Anketiranci so na postavke iz lestvice odgovarjali s pomočjo petstopenjske 

lestvice od 1 - popolnoma nezadovoljen do 5 - popolnoma zadovoljen. Vrednost 

Cronbachovega koeficienta α za lestvico trditev znaša 0.849. 

Zadnje vprašanje predstavlja lestvica, ki je sestavljena iz 16 postavk, ki se nanašajo na stres. 

Anketiranci so zopet odgovarjali s pomočjo 5 stopenjske lestvice od 1- sploh se ne strinjam 

do 5- popolnoma se strinjam. Vrednost Cronbachovega koeficienta α za lestvico trditev 

znaša 0.653. 

Del anketnega vprašalnika je plod skupne raziskave, ki poteka v sodelovanju mentoric dr. 

Alenke Polak in dr. Jane Rapuš Pavel ter študentk Pedagoške fakultete različnih študijskih 

smeri (razredni pouk, predšolska vzgoja, specialna in rehabilitacijska pedagogika in 

socialna pedagogika). Lestvici, ki se nanašata na čustveno in socialno učenje ter na stres na 

delovnem mestu, sem oblikovala s pomočjo spoznanj iz literature. 

8.3.3 Zbiranje podatkov 

Anketni vprašalnik sem med anketirance razdelila na dva načina. Na nekatere osnovne šole 

sem ankete poslala po pošti v tiskani obliki ali pa sem jih v tiskani obliki osebno odnesla 

na bližnje osnovne šole. Drug način zbiranja podatkov je potekal s pomočjo spletne ankete 

na spletnem portalu 1KA. To sem preko elektronske pošte posredovala na različne osnovne 

šole, hkrati pa sem povezavo do spletne ankete delila na različnih spletnih omrežjih, kot so: 

Učiteljski.net, Zaposlovanje pedagogov … Zbiranje podatkov je potekalo od septembra 

2015 do januarja 2016. Reševanje anketnega vprašalnika je v povprečju trajalo 11 minut. 

8.3.4 Obdelava podatkov 

Podatke sem iz spletne ankete prenesla v računalniški program SPSS (IBM SPSS Statistisc 

22). Vzporedno sem ročno vnesla tudi podatke anket, ki sem ji prejela po pošti ali pa sem 

jih osebno prevzela.  
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Za analizo prvega raziskovalnega vprašanja sem uporabila postopek kodiranja, ki 

predstavlja postopek kategoriziranja enot kvalitativnega gradiva, pri čemer gre za 

analiziranje s členitvijo in združevanjem različnih podatkov (Kordeš,  Smrdu, 2015). 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju sem poleg postopka kodiranja podatke obdelala s 

pomočjo deskriptivne statistike. Za ocenjevalno lestvico sem izračunala aritmetično 

sredino in standardne odklone. Tretje in četrto raziskovalno vprašanje pa sem prav tako 

predstavila s pomočjo deskriptivne statistike. Rezultate prikazujem v grafih in tabelah. 

Hipoteze sem preverjala z izračunom Pearsonovih korelacijskih koeficientov, saj je tovrstni 

test primeren, ko želimo ugotoviti povezanost dveh numeričnih spremenljivk in smer njune 

povezave (Klemenčič, 2005). Izračuni so narejeni skupno za celoten vzorec, tj. za vse 

udeležence raziskave skupaj. 
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 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju bom po sklopih predstavila rezultate raziskave. V prvem sklopu bom 

odgovorila na prvo raziskovalno vprašanje, kjer me je zanimalo, kakšna pojmovanja imajo 

pedagoški delavci o različnih vidikih pedagoškega dela. V drugem sklopu bom predstavila 

ugotovitve, ki se nanašajo na drugo raziskovalno vprašanje, kjer je v ospredju mojega 

zanimanja stres pri pedagoškem delu. Tretji sklop bo prikazoval ugotovitve tretjega in 

četrtega raziskovalnega vprašanja, ki se nanaša na zadovoljstvo s poklicem in uspešnost pri 

delu. Zadnji, četrti sklop pa predstavlja rezultate treh hipotez, kjer raziskujem povezanost 

osebnih pojmovanj o različnih vidikih pedagoškega dela s prepričanji o stresu, z 

zadovoljstvom s poklicem in uspešnostjo pri delu.  

 Pojmovanja o različnih vidikih poučevanja 

V tem delu odgovarjam na prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Kakšna pojmovanja 

imajo učitelji v praksi in svetovalni delavci o različnih vidikih pedagoškega dela (o znanju, 

učenju, poučevanju, timskem delu, socialnem in čustvenem učenju ...)? 

S pomočjo t-testa sem najprej preverila, ali med skupino učiteljev in skupino svetovalnih 

delavcev obstajajo razlike v posameznih vidikih osebnih pojmovanj. Ugotovila sem, da 

med skupinama ni statistično pomembnih razlik, zato vzorec učiteljev in svetovalnih 

delavcev poenotim in ga poimenujem »pedagoški delavci«. 

V nadaljevanju najprej predstavljam kvantitativne rezultate pojmovanj o različnih vidikih 

poučevanja. Iz vprašanja o pomembnosti vrst pojmovanj o poučevanju, učenju in znanju 

sem pridobila rezultate, ki so predstavljeni v nadaljevanju.  

Tabela 1: Vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov o pomembnosti 

vrst pojmovanj o poučevanju 

POMEMBNOST VRST POJMOVANJ O 

POUČEVANJU 
N M σ 

Pomembnost prenašanja novih informacij na učence 327 4,37 ,780 

Pomembnost razvijanja učenčevih spretnosti 325 4,78 ,456 

Pomembnost vodenja učenca pri odkrivanju »sveta« 326 4,66 ,606 

Pomembnost spodbujanja učenčevega razvoja 324 4,82 ,422 

Rezultati aritmetičnih sredin o pomembnosti vrst pojmovanj o poučevanju so zelo visoki. 

Pedagoški delavci se najbolj strinjajo s trditvijo, da je poučevanje pomembno za 

spodbujanje učenčevega razvoja (M = 4,82). Najnižjo aritmetično sredino, ki je še vedno 

zelo visoka, pa je dosegla trditev, da je poučevanje pomembno za prenašanje novih 

informacij na učence (M = 4,37). 
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Tabela 2: Vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov o pomembnosti 

vrst pojmovanj o učenju 

POMEMBNOST VRST POJMOVANJ O UČENJU N M σ 

Pomembnost kopičenja dejstev in podatkov 322 2,67 ,949 

Pomembnost razvijanja določenih spretnosti 321 4,46 ,637 

Pomembnost pri razumevanju delovanja »sveta« 322 4,42 ,662 

Pomembnost uporabe znanja v drugačnih situacijah 322 4,75 ,496 

Pomembnost oblikovanja odnosa in izražanja lastnega 

mnenja 
321 4,75 ,495 

Pedagoški delavci se najbolj strinjajo s trditvama, da učenje pomeni uporabo znanja v 

drugačnih situacijah (M = 4,75) ter da učenje pomeni oblikovanje odnosa in izražanje 

lastnega mnenja (M = 4,75), najnižjo aritmetično sredino pa je dosegla trditev, da je učenje 

pomembno za kopičenje dejstev in podatkov (M = 2,67).  

Tabela 3: Vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov o pomembnosti 

vrst pojmovanj o znanju 

POMEMBNOST VRST POJMOVANJ O ZNANJU N M σ 

Pomembnost dejstev in podatkov 323 3,25 ,953 

Pomembnost obvladovanja določenih spretnosti 324 4,48 ,612 

Pomembnost pri razumevanju delovanja »sveta« 323 4,44 ,658 

Pomembnost uporabe v drugačnih situacijah 324 4,76 ,489 

Pomembnost lastnega mnenja in ravnanja 322 4,86 ,558 

Rezultati aritmetičnih sredin o pomembnosti vrst pojmovanj o znanju so precej visoki. 

Pedagoški delavci se najbolj strinjajo s trditvijo, da je znanje lastno mnenje in ravnanje (M 

= 4,86). Najnižjo aritmetično sredino, pa je dosegla trditev, da znanje predstavlja dejstva in 

podatke (M = 3,25).  

V anketni vprašalnik sem vključila tudi lestvico, s katero sem želela raziskati, kakšna 

prepričanja imajo pedagoški delavci do trditev, ki se navezujejo na čustveno in socialno 

učenje. V nadaljevanju predstavljam ugotovitve. 

Tabela 4: Vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov o prepričanjih o 

čustvenem in socialnem učenju 

PREPRIČANJA O ČUSTVENEM IN SOCIALNEM 

UČENJU 
N M σ 

Čustvene in socialne spretnosti učencev zelo vplivajo na 

boljše učne dosežke. 
326 4,44 ,653 

Učiteljevo delo vključuje skrb za čustveni razvoj učencev. 327 4,19 ,653 

Učiteljevo delo vključuje skrb za socialni razvoj učencev. 325 4,18 ,808 
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Prosocialno vedenje učencev v razredu je odvisno od 

kakovosti medosebnih odnosov z vrstniki. 
327 4,09 ,780 

Prosocialno vedenje učencev v razredu je odvisno od 

kakovosti učiteljevega odnosa z njimi. 
326 4,07 ,747 

Učiteljevo vedenje v razredu se odraža v socialnih vidikih 

razrednega dogajanja. 
326 4,02 ,882 

Učitelj predstavlja model, na osnovi katerega se učenci 

vedejo do svojih sošolcev. 
325 3,55 1,032 

Večina učiteljev zagovarja vključevanje čustvenega in 

socialnega učenja v poučevanje. 
324 3,44 ,969 

Pomanjkanje časa je glavna ovira, ki učitelju preprečuje 

vključevanje čustvenega in socialnega učenja v 

poučevanje. 

326 3,38 1,306 

Metode poučevanja učitelja določajo načine, kako učenci 

vstopajo v socialno interakcijo (npr. način izbire 

prijateljev). 

326 3,16 ,995 

Veliko število učencev v razredu učitelja ovira pri 

vključevanju čustvenega in socialnega učenja v 

poučevanje. 

323 3,16 1,251 

Učitelji niso dovolj usposobljeni za vključevanje 

čustvenega in socialnega učenja v poučevanje. 
324 2,90 1,204 

Čustveno in socialno učenje v šoli poteka predvsem izven 

pouka (npr. pri interesnih dejavnosti v šoli, med šolskimi 

odmori …). 

327 2,75 1,225 

Čustveno in socialno učenje v šoli je predvsem področje 

dela šolske svetovalne službe. 
325 2,03 1,071 

Najvišjo vrednost je dosegla trditev Čustvene in socialne spretnosti učencev zelo vplivajo 

na boljše učne dosežke (M = 4,44), nekaj manj pa trditve: Učiteljevo delo vključuje skrb za 

čustveni razvoj učencev (M = 4,19), Učiteljevo delo vključuje skrb za socialni razvoj 

učencev (M = 4,18), Prosocialno vedenje učencev v razredu je odvisno od kakovosti 

medosebnih odnosov z vrstniki (M = 4,09), Prosocialno vedenje učencev v razredu je 

odvisno od kakovosti učiteljevega odnosa z njimi (M = 4,07).  

Tudi v literaturi lahko zasledimo, da razumevanje socialnega konteksta ter vzajemnih 

medosebnih in skupinskih procesov, ki se dogajajo v razredih, predstavlja pomemben vidik 

za razumevanje učnega vedenja učencev (Košir, 2013).  Wentzel (2003, v Košir, 2013) 

predstavi ugotovitev, da lahko socialne spretnosti učencev prispevajo k boljšim učnim 

dosežkom. 

Visoke ocene strinjanja so dosegle tudi trditve Učiteljevo vedenje v razredu se odraža v 

socialnih vidikih razrednega dogajanja (M = 4,02), Učitelj predstavlja model, na osnovi 

katerega se učenci vedejo do svojih sošolcev (M = 3,55), Večina učiteljev zagovarja 

vključevanje čustvenega in socialnega učenja v poučevanje (M = 3,44), Pomanjkanje časa 
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je glavna ovira, ki učitelju preprečuje vključevanje čustvenega in socialnega učenja v 

poučevanje (M = 3,38).  

Howes in Hamilton (1992, v Košir, 2013) predstavita, da je učitelj predvsem pri mlajših 

šolskih otrocih dojet kot skrbnik in je kot tak odgovoren za emocionalno in fizično 

blagostanje učencev. S. Pečjak in K. Košir (2002) navedeta tudi raziskave, ki kažejo, da 

učiteljevo vedenje do določenih učencev predstavlja model, na podlagi katerih tudi drugi 

učenci oblikujejo mnenje do teh učencev. 

Nekoliko nižje, a še vedno precej visoke vrednosti opazim pri trditvah Metode poučevanja 

učitelja določajo načine, kako učenci vstopajo v socialno interakcijo (npr. način izbire 

prijateljev) (M = 3,16) in  Veliko število učencev v razredu učitelja ovira pri vključevanju 

čustvenega in socialnega učenja v poučevanje (M = 3,16).  

Razmeroma nizke ocene pa so dosegle trditve: Učitelji niso dovolj usposobljeni za 

vključevanje čustvenega in socialnega učenja v poučevanje (M = 2,90), Čustveno in 

socialno učenje v šoli poteka predvsem izven pouka (npr. pri interesnih dejavnosti v šoli, 

med šolskimi odmori ...) (M = 2,75) in Čustveno in socialno učenje v šoli je predvsem 

področje dela šolske svetovalne službe (M = 2,03).  

Šola ne predstavlja samo prostor za usvajanje učne snovi, temveč je po mnenju K. Košir 

(2013) tudi socialni kontekst za učenje socialnega vedenja, ki ga avtorica razume kot 

vedenje, ki je primerno v različnih kontekstih, za učenje o sebi ter odnosu z drugimi.  

Z namenom, da bi se še bolj poglobila v pojmovanja o različnih vidikih pedagoškega dela, 

sem anketirancem zastavila še pet vprašanj odprtega tipa. Vprašani so tako sami, s svojimi 

besedami opredelili svoja pojmovanja o poučevanju, učenju, znanju, timskem delu ter 

čustvenem in socialnem učenju. V nadaljevanju predstavljam odgovore pedagoških 

delavcev, pri čemer sem odgovore analizirala s pomočjo kodiranja. 

 Poučevanje 

Glede na prebrane odgovore, sem izoblikovala naslednje kategorije odgovorov: 

 prenašanje novih informacij na učence; 

 vodenje ter spodbujanje učenčevega razvoja in osebnostne rasti; 

 razvijanje učenčevih spretnosti; 

 lastno zadovoljstvo in poslanstvo pri delu; 

 odgovornost in zahtevnost dela. 

 

 Prenašanje novih informacij na učence 

 

Največ pedagoških delavcev je mnenja, da je poučevanje povezano s prenašanjem 

informacij na učence. Večina anketirancev je v sklopu te kategorije pisala kratke in jedrnate 

odgovore v smislu: »Prenašanje znanja, življenjskih vrednot, načinov učenja.«, 

»Sistematično posredovanje znanja, spretnosti in navad.« Nekateri so šli še malo dlje in 
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poudarili, da je pomemben tudi način prenašanja informacij: »Podajanje informacij na 

razumljiv, atraktiven, enostaven način.« 

 

Anketiranci so pisali tudi o pomembnosti zavedanja, komu je poučevanje namenjeno: 

»Posredovanje znanja, ki je primeren z sprejemnike.«, »Predajanje znanja z upoštevanjem 

zrelostne stopnje.«, »Proces prenašanja znanj učencem v za njih prilagojeni obliki.«, 

»Poučevanje je prilagojeno razvojni stopnji udeležencev.«, »Razumevanje učenčevega 

karakterja in njegovih sposobnosti.« 

 

Šteh-Kure (1999) piše o tem, da so učitelji s takšnim pojmovanjem poučevanja večinoma 

usmerjeni v to, da učne aktivnosti izvajajo namesto učencev, v smislu čim bolj jasnega 

razlaganja tako da učitelji pokažejo na povezave in poiščejo utemeljitve. 

Učitelji s takšnimi osebnim pojmovanjem, pogosto vodijo tradicionalni pouk, ki ga M. 

Javornik Krečič, E. Konečnik Kotnik in S. Sternad Zabukovšek (2013) opišejo kot tistega, 

kjer je učitelj imetnik znanja, ki ga prenaša na učence, pri čemer prevladujejo verbalne 

metode, učenci pa nimajo možnosti aktivnega sodelovanja, izbiranja ali prevzemanja 

odgovornosti za svoje odločitve. Zato gre po Foxovi klasifikaciji (1983, v Marentič 

Požarnik, 1998) za preprosto osebno pojmovanje, pri čemer je poučevanje transfer že 

izdelanih vsebin posameznih disciplin v obliki, ki je prilagojena učencem. 

 

 Vodenje ter spodbujanje učenčevega razvoja in osebnostne rasti 

 

Veliko število pedagoških delavcev v poučevanju vidi vodenje in spodbujanje učenčevega 

razvoja in osebnostne rasti. Nekateri so pisali, da je poučevanje priprava na samostojno pot 

v življenju: »Vodenje in pripravljanje učencev na samostojno pot v nadaljnjem življenju.«, 

»/…/ usmerjanje učencev v lastno raziskovanje, analiziranje, vrednotenje, kritično 

presojanje, logično razmišljanje (pomoč pri tem; kje, kako, zakaj ....«.  

Nekateri so pisali o tem, kako pomembno je učiteljevo usmerjanje in odnos, ki ga ima do 

učencev: »/…/ skupno popotovanje k učenčevem cilju, kjer učitelj ni bog, temveč motivator, 

usmerjevalec, preverjevalec…seveda v odprtih in kvalitetnih odnosih.«, »Usmerjanje na 

poti do znanja.«, »Proces, pri katerem mentor vodi učence, da pridobijo uvid v zanje nova 

področja.«, »Biti usmerjevalec in koordinator, svetovalec učencu.«, »/../ učitelj ni več samo 

posredovalec znanja, ampak tudi mentor, vodnik, spodbujevalec učenja, hkrati pa odličen 

poznavalec svojega predmetnega področja.«, »Ne poučujemo samo vsebin iz učnih 

načrtov, ampak celostno oblikujemo posameznike, z zgledom, vzgojo, nudenjem podore, 

zaupanjem, tolažbo, toplino, ljubeznijo ...«. 

Anketiranci menijo tudi, da je pomembno poučevanje, ki vodi k razumevanju sveta okoli 

nas: »Je spodbujanje in razvijanje miselnih sposobnosti ter otrokovih predstav, je 

razvijanje pojmov, ki vodijo k razumevanju.«, »/.../uvajanje otroka v sveti, ki ga obdaja, je 

spremljanje in podpora, razlaganje in omogočanje izkušenj z namenom, da bi otrok 

razumel svet v katerem živi«.  
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Tovrsten način pojmovanja poučevanja Fox (1983, v Marentič Požarnik, 1998) opredeli 

kot  razvito osebno pojmovanje, pri čemer gre za potovanje na poti proti ciljem, kjer učitelj 

daje učencem možnost samostojnega odkrivanja, a jim je kljub temu na voljo za 

kakršnokoli pomoč. Posamezniki s takšnim pojmovanjem poučevanja pogosto vodijo pouk, 

ki je usmerjen v učenca, kjer vlada sproščena razredna klima in kjer se učence spodbuja k 

postavljanju ciljev ter prevzemanju odgovornosti za lastno učenje (Javornik Krečič, 

Konečnik Kotnik in Sternad Zabukovšek, 2013).  

 Razvijanje učenčevih spretnosti 

 

V nekaj odgovorih je bilo zaslediti, da je znotraj poučevanja pomembno, da učitelj ustvarja 

razmere za poučevanje in na tak način razvija učenčeve spretnosti:  »Omogočati izkustveno 

učenje.«, »Ustvarjanje razmer za izkustveno učenje, podajanje podatkov, raziskovanje.«, 

»Poučevati pomeni ustvarjati učno okolje za učence, da sami gradijo svoje znanje in jih 

učiti, kako informacije uporabiti za reševanje problemov, v vsakdanjih situacijah«. 

Nekaterim se zdi pomembno, da je znanje, ki ga predajajo, uporabno in da ga učenec zna 

uporabiti: »Poučevanje je način, kako naučiti učence uporabnega znanja«,. »/../ razvijanje 

spretnosti in sposobnosti ter specifičnih vsebin«, »Poučevanje je učenje spretnosti, 

povezovanja znanj, uporaba.«, »Sposobnost povezovanja teorije s prakso.«, »Razvijanje 

spretnosti in sposobnosti ter specifičnih vsebin.«, , »Razlaga s primeri iz življenja, izkušnje 

in možnost uporabe v vsakdanjem življenju.«,  »/…/ Iskanje strategij in metod, kako 

podajati znanje, da bo usvojeno in kritično uporabljeno.«, »Poučevanje bi moralo biti 

naučiti učenca učiti se ter poiskati informacije in jih znati uporabiti«.   

Anketiranci so pisali tudi, da je pomembno, da učence opremiti za življenje: »Opremljanje 

učencev za reševanje izzivov, ki jih prinese svet odraslosti.«, »Podajanje znanja naprej, 

mlajšim generacijam /.../ najprej zato, da so uspešni za življenje, nato za to, da bogatijo 

svoje interese«. 

V Foxovi klasifikaciji (1983, v Marentič Požarnik, 1998) najdemo pojmovanje poučevanja, 

ki pomeni oblikovanje ali izgrajevanje učenčevih sposobnosti in spretnosti s pomočjo 

demonstracij ter vaj. 

 Lastno zadovoljstvo in poslanstvo pri delu 

 

Odgovori med pedagoškimi delavci so bili večinoma kratki, kot na primer: »Poučevanje je 

poslanstvo«.  

Nekateri pa so pisali o tem, da poučevanje več kot samo poklic: »Podajanje učne snovi naj 

poteka tako, da se prilagajamo trenutnim generacijam otrok - kar bo treba v prihodnosti 

vzeti v zakup. Biti pedagog ni le poklic, je poslanstvo, način življenja.«,  »Pedagoško delo 

je delo, ki ga mora strokovni delavec opravljati "z dušo". To ni le služba, ampak je 

poslanstvo«. 
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Anketiranci so pisali tudi o tem, kako pomembno in odgovorno je poučevanje, saj  s tem 

ustvarjamo prihodnost: »/…/ dolgoročna investicija in odgovorna naloga ko ustvarjaš 

bodočnost.«, »Poučevanje je moje poslanstvo in predaja znanja novim rodovom«.   

Nekateri pa poučevanje dojemajo kot nekaj, kar pomaga ne samo učencem, temveč tudi 

njim samim, saj jim omogoča osebnostno rast, duhovno izpopolnjevanje in jim hkrati 

prinaša zadovoljstvo: »Poučevanje oziroma celotno pedagoško delo je poslanstvo, saj 

sočloveka usmerjaš, mu pomagaš, zraven pa še sam osebnostno rasteš.«, »Plemenita 

služba, ki ti omogoča biti v družbi otrok, ki te zadržijo v sferi večne mladosti«, »/.../ učitelja 

notranje zadovoljuje in mu daje izredno energijo in zadovoljstvo«. 

 Odgovornost in zahtevnost dela 

 

Da je poučevanje odgovorno in zahtevno delo je bilo moč opaziti v naslednjih kratkih 

odgovorih: »Odgovorno delo.«, »Zahtevno.«,  »Garaško delo«. 

Spet drugi pa so pisali o tem, da je delo zahtevno zaradi številnih delovnih nalog, ki so v 

domeni učitelja: »Sposobnost povezovanja teorije s prakso, poznavanje značilnosti 

učencev, prilagajanje načinov poučevanja, sposobnost komuniciranja z učenci, starši, 

sodelavci, razredništvo, metode vzgojnega dela in reševanje problemov, govorna 

spretnost..«, »V današnjem času je to vse: učiti učence, kako sedeti, jesti, se pogovarjati, 

se učiti, pisati, brati, računati, /.../ izvajati administrativna dela, biti psiholog, pedagog, 

imeti vedno ideje, da učence motiviraš, da izumljaš vedno nekaj novega, znati te male osebe 

socializirati, povezovat,... in še veliko tega.«, »Služba z neomejenim delovnim časom«. 

Anketiranci menijo, da morajo biti učitelji potrpežljivi in fleksibilni: »Zelo zahtevna naloga 

v današnjih časih. Ogromno potrpežljivosti, veliko razumevanja, fleksibilnosti, brzdanja.«, 

»Je delo, ki zahteva celega človeka, veliko volje, potrpežljivosti in strpnosti«. 

Pisali so tudi o tem, kako s svojim delom vplivajo na življenje drugega - učenca: »Zelo 

zahtevno delo, to ni le podajanje informacij, pač pa tudi vzgajati mladega človeka za 

življenje. Zdi se mi da je vzgajati težje kot izobraževati«. 

Poučevanje ne pomeni »samo« prenašanje informacij, vodenje učencev, razvijanje njihovih 

spretnosti, poučevanje tudi ne poteka samo v učilnici. Učitelji s svojo osebnostjo in 

odnosom do sveta vplivajo na učence tudi med odmori, na hodniku, pred šolo, v trgovini. 

Tudi dejstvo, da je po rezultatih nekaterih raziskav (Slivar, 2007) opravljanje učiteljskega 

poklica stresna dejavnost, verjetno pripomore k temu, da je to delo dejansko zahtevno in 

odgovorno. Bistvo poučevanja A. Zupan (2000) vidi v »procesu pridobivanja znanja, 

spretnosti, sposobnosti in veščin, ki jih učenec pridobi preko zbiranja podatkov, sklepanja, 

komuniciranja, eksperimentiranja, napovedovanja, postavljanja podmen ter razlaganja, 

reševanja in reševanje problemov in izkustvenega učenja« (str. 5). 

Pedagoški delavci so prikazali različna pojmovanja do pojma poučevanja, večinoma pa 

lahko rečemo, da so ta pojmovanja enostavna in enosmerna. Da so pojmovanja pedagoških  

delavcev večinoma na najnižji ravni pa niso »krivi« samo anketiranci sami, Z. Petrović 
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(2015) krivca vidi tudi v državi, saj je učiteljevo poučevanje usmerjeno k doseganju učnih 

ciljev, ki so zapisani v kurikulih, pri čemer morajo učitelji in svetovalni delavci tako slediti 

doseganju vnaprej postavljenih ciljev, zato je njihova avtonomija postavljena na stranski 

tir.  

 Učenje 

Pri vprašanju o tem, kako bi opredelili učenje, sem iz odgovorov oblikovala naslednje 

kategorije odgovorov: 

 proces pridobivanja znanja in izkušenj; 

 uporaba znanja v različnih situacijah; 

 vseživljenjski proces; 

 razumevanje delovanja sveta. 

 

 Proces pridobivanja znanja in izkušenj 

 

Največje število pedagoških  delavcev je mnenja, da učenje predstavlja proces pridobivanja 

znanja. Največkrat so pisali tako: »Je proces, s pomočjo katerega pridobimo neko znanje.«, 

»Učenje je pot do vedenja.«, »Postopek pri katerem pridobivaš znanje«. 

Nekateri so pisali tudi, da učenje poteka na različne načine: »Učimo se na podlagi izkušenj, 

drug od drugega.«, »Učenje je absorbiranje izkušenj, besed, dejanj, prebranega, 

narejenega, slišanega.«, »Učenje je proces, kjer na različne načine, z različnimi 

pripomočki in aktivnostmi ponotranjimo posredovano nam snov, gradivo.«, »Usvajanje 

nove vsebine, učne snovi na različne načine (branje, pisanje, ponavljanje, igra, vaje, 

izpiski, pogovor...).«, »/.../ delo z računalnikom, učbenikom, delovnimi zvezki, zvezki, in 

gradivi...«, »Učenje poteka s poslušanjem, opazovanjem in vajo«. 

V literaturi (Polak, 1997a, Marentič Požarnik, 1998) lahko zasledimo, da tak način 

pojmovanja sodi med nižja pojmovanja, a kljub temu močno prevladuje med posamezniki. 

Tak način pojmovanja učenja je po mnenju M. Javornik Krečič, E. Konečnik Kotnik, in S. 

Sternad Zabukovšek (2013) značilen za tradicionalni pouk, ki ga nekateri poimenujejo tudi 

transmisijski ali posredovalni pouk, kjer je učenje preprost proces kopičenja novih 

informacij in spreminjanje posameznika na podlagi principa dražljaj – reakcija.  

 Uporaba znanja v različnih situacijah 

 

Velikokrat so anketiranci pisali tudi o tem, da o učenju govorimo šele takrat, ko znamo 

znanje uporabiti v novih situacijah: »/…/ pomembno je, da znaš potem tisto, kar si se naučil-

a, uspešno tudi uporabiti.«, »Upravljanje z novimi informacijami, postopki, spretnostmi, 

ravnanji; pridobivanje samozavesti in obvladovanje novih situacij.«, »Učenje je način 

pridobivanja novih vsebin in usvajanja postopkov za izvajanje določenih postopkov«. 
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Poudarjajo tudi pomen utrjevanja pridobljenih informacij: »Utrjevanje, vaja veščin in 

spretnosti ter umskih procesov.«, »/.../ osvajanje teoretičnih znanj kot tudi za razvijanje in 

utrjevanje praktičnih veščin, spretnosti in povezovanje spoznanj v življenju«.  

Tudi Sӓljo (1979, v Polak 1997a) je oblikoval eno izmed kategorij pojmovanja učenja, kjer 

je učenje pridobivanje dejstev, postopkov, spretnosti, ki jih lahko ohranimo in/ali 

uporabimo ter prakticiramo. Predstavlja pa preprosto pojmovanje.  

 Vseživljenjski proces 

 

Vprašani so bili mnenja, da je učenje proces, ki se odvija vse življenje: »Proces, ki traja 

vse življenje, saj se neprestano učimo.« »Učenje je proces, ki poteka od rojstva do 

človekove smrti.«, »Učenje traja celo življenje. Učimo se na različne načine, znanje 

uporabljamo v vseh mogočih situacijah.«, »Učimo se vse življenje«. 

 

Pedagoški delavci pišejo tudi, da učenje poteka ves čas: »Proces, ki se nikoli na zaključi.«, 

»Vsak dan se kaj novega naučimo.«, »Učimo se prav tako vse življenje, vsak dan znova in 

znova. Učenje je dejavnost, ki jo počnemo vsak dan.«, »Učenje je nenehen, kontinuiran 

proces, vpliva na nas, hkrati pa tudi sami vplivamo na to kako/koliko se bomo naučili«. 

 

 Razumevanje delovanja sveta 

 

Le nekaj pedagoških delavcev je pisalo o tem, da učenje pojmujejo kot razumevanje 

delovanja sveta: »/…/ ti omogoča osebni razvoj, razumevanje sveta in drugih.«, »Učenje 

je proces spoznavanja sveta, ki nas obdaja in proces ponotranjenja, ki se v času preobrazi 

v znanje.«,  »Je razumevanje in miselno (lahko tudi mehansko, telesno) povezovanje neke 

nove informacije.«, »Učenje je proces pridobivanja znanja, katero nam pomaga bolje 

razumeti sebe in naše okolje (svet okoli nas)«.  

Razumevanje delovanja sveta je eno izmed višjih pojmovanj o učenju, ki si ga posameznik 

lahko izoblikuje, pri čemer je pomembno razumevanje, kako nekaj deluje in se razvija in 

hkrati omogoča posamezniku interpretacijo realnosti in se mu pomaga znajti v svetu, kjer 

živi (Polak, 1996).  

Iz zapisanih odgovorov anketirancev, sem ugotovila, da so pojmovanja o učenju največkrat 

predstavljena na nižjem nivoju.  

 Znanje 

Odgovori pedagoških delavcev so bili različni, zato sem iz njihovih odgovorov izluščila 

naslednje kategorije odgovorov: 

 znanje kot poznavanje dejstev in podatkov; 

 znanje kot rezultat učenja; 

 razumevanje pridobljenih informacij in njihova uporaba v življenju; 

 obvladovanje spretnosti v praksi; 
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 vrednota, ki ti je nihče ne more vzeti. 

 

 Znanje kot poznavanje dejstev in podatkov 

 

Anketiranci so predvsem pisali, da je znanje »skupek vedenj o nečem«, »stalno 

pridobivanje koristnih informacij«, »skupek več informacij, ki privede do rezultatov«. 

Anketiranci so pisali o tem, da znanje predstavljajo informacije več področij: »Znanje je 

skupek čim več osvojenih podatkov iz čim širših področij.«, »Znanje je skupek vsega, kar 

smo se naučili.«, »Vedenje o širokem naboru tem- z vseh področij (socialna, čustvena, 

strokovna znanja)«. 

Velikokrat so pisali tudi, da so znanje izkušnje, ki jih pridobimo: »Znanje so tvoje 

informacije o vsem, kar te obdaja, so izkušnje, interesi, prepričanja.«, »Znanje je pojem, ki 

opredeljuje izkušnje in vedenje stvari in je pridobljeno.«, »Znanje je množica podatkov, 

dejstev, razlag, razmišljanj, vedenj, zmožnosti in sposobnosti, ter izkušenj«. 

B. Marentič Požarnik (1998) je v tej kategoriji prepoznala prevladujoče pojmovanje znanja, 

ki pomeni »zbirko objektivno danih, kvantitativno nakopičenih, med seboj in z učenčevo 

izkušnjo največkrat nepovezanih resnic, ki jih učitelj podaja, učenec pa sprejema in spet 

vrne za oceno« (str. 248).  

 Znanje kot rezultat učenja 

 

Pedagoški delavci so večinoma pisali, da so to »veščine, spretnosti in informacije, 

pridobljene z učenjem«, »kar se naučiš v življenju«, »Znanje je skupek učenja, uporabe in 

ustvarjanja«. 

Anketiranci pišejo o tem, da si znanje pridobimo preko različnih vrst učenja: »Nekaj, kar 

pridobiš s formalnih učenjem, prakso in izkušnjami.«, »Je nekaj, kar osvojiš z učenjem, ne 

samo šolskim, pač pa tudi z izkustvenim učenjem, učenjem v naravi, z medsebojnimi 

odnosi…«, »Znanje je vse kar se na novo naučiš. Znanje lahko usvojiš s pomočjo konkretnih 

primerov, lahko s pomočjo gibanja, poslušanja, gledanja, ...«, »Znanje so vedenje, veščine, 

spretnosti, ki jih pridobiš s ponavljanjem in utrjevanjem.«, »So informacije, ki jih človek 

pridobi na različne načine (igra, dejavnosti, praktično delo, branje, poslušanje«. 

Nekateri povezujejo znanje z s pridobljenimi izkušnjami: »Proces, ki si ga pridobivamo z 

učenjem, z izkušnjami, z radovednostjo in vedoželjnostjo.«, »Je to, kar smo si pridobili na 

podlagi prebranega, videnega, pridobljenega z lastnimi izkušnjami ali izkušnjami drugih.«, 

»Kar se naučiš in pa izkušnje«. 

 Razumevanje pridobljenih informacij in njihova uporaba v življenju 

 

Med odgovori pedagoških delavcev sem  razbrala naslednje izjave: »Znanje je tisto, kar 

veš o nečem, kar razumeš in znaš razložiti, pojasniti, uporabiti v novih situacijah.«, 

»Znanje je množica informacij, ki jih urediš do take mere, da prinesejo neko razumevanje.«, 
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»Poznavanje, razumevanje, uporaba, povezovanje različnih:  - podatkov (KAJ),  -

zakonitosti delovanja (KAKO),  -postopkov«. 

Pogosto so pisali, da gre za povezavo informacij ve neko celoto: »Znanje nek skupek 

informacij, ki jih oseba oblikuje s pomočjo nekih podatkov oz. besed, ki jih je SMISELNO 

povezal v neko celoto.«, »Je celostno razumevanje, ki ga shranimo v spomin (telesno, 

duševno in duhovno, socialno.«, »Celostno poznavanje in razumevanje nekega področja, 

teme«. 

Predvsem se zavedajo, da je potrebno informacije uporabiti tudi v praksi: »Znanje je nekaj 

kar smo osvojili v življenju in ga znamo v praksi uporabiti.«, »Poleg teorije obvladaš tudi 

prakso.«, »Informacija, ki jo memoriziraš, znaš ovrednotiti, abstraktno umestiti, povezovati 

in uporabiti na različnih področjih.«, »Znanje je tisto, kar veš o nečem, kar razumeš in znaš 

razložiti, pojasniti, uporabiti v novih situacijah.«, »Nekaj kar znaš uporabiti v vsakdanjem 

življenju«. 

Veliko jih piše o tem, da nam znanje omogoča živeti: »Znanje je vse, kar lahko uporabiš 

vsak dan v življenju ... Pri različnih opravilih, pri medsebojnih odnosih, pri reševanju 

problemov, ki ti jih ponudi življenje ...«, »Spretnost oziroma veščina, te podatke porabiti v 

potrebnih situacijah oziroma v vsakdanjem življenju.«, »Znanje kot (raz)iskovanje 

informacij na osnovi predznanja in z objektivnim diagnosticiranjem aktualnih in 

referenčnih meril - ciljev, predvsem pa na osnovi branja  in za uporabnost v življenju: 

branje za znanje za življenje.«, »Znanje obsega vse, kar smo se naučili skozi življenje in ga 

znamo tudi uporabljat v vsakdanjem življenju.«, »Znanje je vir moči, da znaš in zmoreš 

živeti; je tista danost, ki omogoča pogled z različnih vidikov, je pa tudi nikoli dokončano 

poglavje, kjer se pojavljajo napake pa tudi nova spoznanja.«, »Znanje so vsebine, ki so 

pomembne za splošno razgledanost, interesne  dejavnosti in poklicno uporabo«. 

A. Polak (1996) se zdi pomembno, da se znanje oživlja z načrtovanjem novih možnosti 

uporabe, kar pomeni, da je treba znanje uporabiti naprej, v drugačnih situacijah, potrebno 

je nekaj razumeti, da lahko potem to ponovno uporabimo tudi v situacijah, ki niso podobne 

tisti, preko katere smo se nekaj naučili.  

 Obvladovanje spretnosti v praksi 

 

Pedagoški delavci so pisali: »Znanje je nekaj, kar dobro veš in delaš.«, »Znanje je 

obvladovanje določene veščine (praktične in teoretične).«, »Znanje je zelo kompleksen 

pojem saj zajema poznavanje in obvladovanje raznih spretnosti, obvladovanje in uporabo 

abstraktnih simbolov (črk, številk), zmožnost komuniciranja in sporazumevanja, 

obvladovanje socialnih spretnosti ...«. 

Velikokrat so pisali, da je znanje pomembno za preživetje in tisto kar dobro delaš: »Znanje 

so spretnosti in veščine, ki jih potrebuješ za preživetje.«, »Znanje je tisto, kar nujno 

potrebujemo za opravljanje svojega poklica, dela.«, »Znati narediti, vedeti, poznati 

določene reči, znati povedati, izdelati, ....«, »Tisto kar znaš opravljati.«, »Sistematično,  

poglobljeno vedenje oz. poznavanje strokovnega področja«. 
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Nekateri so pisali, da je veščina, ki te spremlja v življenju: »To je neka nova pridobljena 

veščina, ki te spremlja celo življenje.«, »Znanje so spoznanja,veščine in sposobnosti, ki jih 

potrebujemo v vsakdanjem življenju.«, »Znanje je spretnost, s katero si v življenju 

pomagamo«. 

 Vrednota, ki ti je nihče ne more vzeti 

 

V tej kategoriji je moč zaslediti večinoma odgovore, ki so jih pisali učitelji. Pisali so: 

»Znanje je vrednota, ki raste skozi celo življenje..«, »Znanje je bogastvo, ki ga imaš, da se 

znajdeš v življenju in se kaže na različnih področjih življenja, nihče ti znanja ne more vzeti, 

z leti se naše znanje širi in poglablja«.  

Pogosto so omenjali, da je znanje nekaj, česar ti ne more nihče vzeti: »Znanje je nekaj kar 

nosimo vedno s seboj in nikoli nam tega, kar znamo nihče ne more vzeti.«, »To je nekaj, 

česar ti nihče ne more vzeti«. 

Anketiranci menijo, da je znanje nekaj, kar omogoča boljšo kvaliteto življenja: »Edino 

bogastvo, ki ti ga nihče ne more vzeti, največja vrednota, ki ti definitivno omogoča boljšo 

kvaliteto življenja, najpomembnejša vrednota nekoč, danes in v bodoče.«, »Temeljna 

vrednota, ki je zelo pomembna za razvoj zdrave in pozitivne osebnosti.«, »Znanje je 

vrednota, ki ti posamezniku omogoča, da normalno funkcionira v družbi«. 

Vprašani so pisali tudi, da znanje gradimo skozi celo življenje: »Znanje je vrednota, ki raste 

skozi celo življenje in nam omogoča kritični pogled na svet, presojo ...«, »Pomembna 

vrednota za življenje.«, »Vrednota, ki jo gradimo skozi celo življenje na vseh področjih.«, 

»Znanje je dobrina, ki jo plemenitimo skozi vse življenje. Ne le z učenjem, temveč tudi z 

delom, izkušnjami, odnosi ipd.«, »Znanje je vrednota, ki jo človek pridobi tekom študija in 

jo skozi celotno delovni in življenjsko obdobje nadgrajuje, izpopolnjuje.«, »Vrednota, ki 

človeku ostane za vse življenje.«, »Je vrednota, ki nabiramo in širimo, poglabljamo vse 

življenje; sposobnosti in spretnosti, nabrane za življenje«. 

Najbolj zastopana so pojmovanja na ravni preoblikovanja, do podobnih ugotovitev je v 

svojem magistrskem delu prišla tud A. Polak (1996).  

Če povežem kvantitativne rezultate, ki sem jih prikazala v prvih treh tabelah, in rezultate, 

ki sem jih pridobila iz vprašanj odprtega tipa, lahko ugotovim, da so pedagoškim delavcem 

pomembna pojmovanja o poučevanju, učenju in znanju, ki so na najvišjih nivojih, čeprav 

so sami v svojih odgovorih pisali večinoma o najnižjih ravneh pojmovanj. To lahko 

nakazuje, da se učitelji zavedajo pomena višjih pojmovanj o učenju, znanju in poučevanju, 

vendar se tega pri svojem delu ne poslužujemo tako pogosto, kar ni nujno krivda njihovih 

pojmovanj, temveč  že prej omenjenih učnih načrtov, ki nastajajo na višjih instancah ter 

tako učitelje ter svetovalne delavce silijo v doseganje točno določenih ciljev, v preverjanje 

znanja na določen način,  v poučevanje z določenimi metodami in tehnikami dela. Vse 

našteto pripomore k temu, da pedagoški delavci delujejo kot so opisali v odgovorih na 

odprta vprašanja.  
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 Timsko delo 

Na podlagi odgovorov anketirancev sem oblikovala naslednje kategorije odgovorov: 

 način sodelovanja med pedagoškimi delavci; 

 prednosti timskega dela; 

 problemi in ovire timskega dela. 

 

 Način sodelovanja med pedagoškimi delavci 

 

Znotraj te kategorije odgovorov sem uvrstila največ odgovorov, kjer so večinoma pisali, da 

gre pri timskem delu za sodelovanje med pedagoškimi delavci, nekateri so pisali o 

sodelovanju znotraj enega predmeta, spet drugi so pisali o medpredmetnem sodelovanju 

učiteljev, nekateri pa o sodelovanju učiteljev s svetovalno službo: »Sodelovanje učiteljev 

iste stroke ali predmetnega področja za skupno načrtovanje dejavnosti za delo z učenci.«, 

»Timsko delo se v OŠ najbolj \"realizira\" v prvih razredih - tandem učiteljice in 

vzgojiteljice ter pri raznih projektih, ki se izvajajo v večjih skupinah (mreže šol, 

samoevalvacija ...)«. 

Nekateri so pisali, da gre predvsem za sodelovanje pri načrtovanju določene aktivnosti in 

za sodelovanje pri izvedbi le-te, le redki pa so pisali, da je za timsko delo značilno tudi 

evalviranje samega procesa izvedbe določene aktivnosti: »Skupno načrtovanje in izvajanje 

dela.«, »Timsko delo strokovnih delavcev v oddelku vključuje timsko načrtovanje, timsko 

izvajanje dejavnosti in timsko evalvacijo dela«. 

Večinoma so tako pedagoški delavci pisali tudi o tem, da gre pri timskem delu za 

prilagajanje vseh udeležencev, kjer je vsak odgovoren za določeno nalogo: »Delo v skupini, 

kjer so vključeni pedagoški delavci, ki stremijo k istemu cilju in s sprotnim načrtovanjem, 

dogovarjanjem ... uresničujejo svoje naloge.«, »To je skupno delo, kjer se dva ali več 

sodelavcev dopolnjuje glede na svoje prednosti, sposobnosti in preference.«, »Predvsem je 

to dogovarjanje in povezovanje, usklajevanje, delitev dela....in skupno načrtovanje dela.«, 

»/.../ v timskem delu je potrebno veliko spoštovanja, prilagajanja in sklepanja 

kompromisov.«, »Pri timskem delu gre za medsebojno dogovarjanje, upoštevajoč mnenja 

vseh in uresničitev zadanih nalog in ciljev«. 

Resman (2005) zapiše, da je timsko delo osnovna oblika razvijanja sodelovanja in 

sodelovalne kulture na šoli. S pomočjo te oblike dela namreč posameznik usklajuje svoja 

osebna in strokovna stališča, poglede, pričakovanja in izkušnje z drugimi. 

 Prednosti timskega dela 

 

Nekateri anketiranci so pisali predvsem o tem, kakšne prednosti prinaša timsko delo. Menili 

so, da timsko delo omogoča bolj kvalitetno delo in delo poteka hitreje, ker se porazdeli med 

udeležence: »/.../ razdelitev nalog in vsebin z namenom olajšati si delo in pridobiti na času 

ter kvaliteti.«, »Delo, ki prinaša večje \"sadove\" kot individualno delo, takšno delo poteka 
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hitreje in je bolj zanimivo.«, »Delovna skupina, ali kolektiv, ki ima opredeljene skupne cilje, 

(na podlagi konsenza vseh udeležencev) bo hitreje dosegla želene rezultate..«, »Omogoča 

večjo kvaliteto dela, še zlasti padaje  prijeten občutek sprejetosti in prepletanje različnih 

idej«. 

Nekateri so pisali, da s pomočjo timskega dela učitelji usklajujejo nivoje znanja in kriterije 

ocenjevanja: »Timsko delo tudi uskladi nivo znanja in kriterije ocenjevanja med učitelji 

istega predmeta. V praksi je tudi opazno, da je nivo znanja pri učencih višji pri tistih 

predmetih, kjer poteka dobro timsko sodelovanje.«, »Sodelovanje oz. timsko delo je nujno, 

še posebej pri predmetih, kjer se izvaja nivojski pouk, saj moramo vedno gledati, da smo 

snovno skupaj. Vsakodnevno sodelovanje med npr. matematiki in tedensko sodelovanje na 

ravni predmetnega pouka.«, »/.../ timsko delo tudi uskladi nivo znanja in kriterije 

ocenjevanja med učitelji istega predmeta«. 

Anketiranci so pisali tudi o tem, da timsko delo pedagoških delavcev predstavlja korist tudi 

za učence: »V praksi je tudi opazno, da je nivo znanja pri učencih višji pri tistih predmetih, 

kjer poteka dobro timsko sodelovanje.«, »Timsko sodelovanje obogati nalogo, porazdeli 

naloge, nudi podporo, sklepa kompromise, se nauči sodelovati, prenese vzorec na učence«. 

Velika prednost, ki jo pogosto omenjajo pedagoški delavci je tudi izmenjava izkušenj in 

učenje drug od drugega: »/.../ Tudi učimo se drug od drugega, izmenjujemo izkušnje.«, »/../ 

izmenjava mnenj, strokovnih, praktičnih medsebojnih nasvetov«. 

Večino prednosti, ki so jih zapisali vprašani, lahko zasledimo tudi v literaturi (Polak, 1997b, 

Polak 2011, Slatinšek Mlakar, 2009, idr.). 

 Problemi in ovire timskega dela 

 

Kljub temu, da je večina anketirancev pisala o pozitivnih vidikih timskega dela, sem 

zasledila nekaj odgovorov, kjer so predstavili ovire in probleme timskega dela. Nekateri so 

pisali, da je to izguba časa in da je moteč dejavnik: »Izguba časa!«, »Potrebno v določenih 

primerih, velikokrat pa imam občutek da sploh ni potrebno oziroma je moteč dejavnik.«, 

»Stvar, ki vedno ne steče«. 

Vprašani predstavijo tudi razloge, ki ovirajo timsko delo: »Ga je vse manj, ker je preveč 

administrativnega - pomembnejšega dela«. 

Anketiranci so pisali tudi, da je z nekaterimi sodelavci težko sodelovati:  »/…/ sodelovanje 

z nekaterimi pa je muka-raje narediš sam.«, »Bilo bi v redu, če bi se vsi držali navodil in 

dogovorov.«, »Krasno, smiselno, ko se tim ujame. Grozno, destruktivno, ko se tim ne 

ujame«. 

Presenetljivi so odgovori, kot so: »Na naši šoli ga ne poznamo.«, »Je potrebno samo na 

večjih šolah, na naših se vsi poznamo«. 

Resman (2005) meni, da se postavljanje timskega dela začne z zagotavljanjem 

organizacijskih in strukturnih pogojev za srečevanje ljudi. Za razvijanje timskega dela ni 
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zadolženo samo vodstvo šole, ampak je pomembno odvisno tudi od pedagoških delavcev 

ter njihove pripravljenosti in usposobljenosti za tak način sodelovanja. Zavedati se je treba, 

da ima tudi timsko delo, kot vsaka druga stvar, določene ovire in probleme, najpogosteje 

pa najdemo problem v motivaciji članov tima. Kljub temu, da ima timsko delo mnogo 

prednosti, veliko več kot ovir, si je vredno zapomniti besede Resmana (2005), ki pravi, da 

timsko delo kljub vsem prednostim, ni zdravilo za vse težave šolstva, vzgoje in 

izobraževanja.  

 Čustveno in socialno učenje 

Na podlagi prebranih odgovorov o čustvenem in socialnem učenju sem izoblikovala 

naslednje kategorije odgovorov: 

 razvijanje socialnih veščin; 

 učenje sobivanja v skupnosti; 

 čustveno učenje. 

 

 Razvijanje socialnih veščin 

 

Največkrat so pedagoški delavci pisali, da pri socialnem in čustvenem učenju razvijamo 

socialne veščine, posebej pogosto pa so pisali, da se to učenje razvija v medsebojnih 

odnosih: »Socialno in čustveno učenje poteka v medsebojnih odnosih z osebami, ki so 

pomembni drugi.«, »Poteka v skupnosti pri medsebojnih odnosih oziroma raznih 

transakcijah med ljudmi.«, »Je učenje v okolju in iz okolja, v medčloveških odnosih in iz 

njih.«, »Učenje, ki ga doživljamo v kontaktu z ljudmi in se začne najprej v krogu družine«. 

Veliko anketirancev je v svojih izjavah pisalo, da gre za učenje odnosov z drugimi, kot tudi 

učenje odnosa do sebe: »To je učenje o tem, kako je treba imeti medsebojne odnose, kako 

se je treba vesti do sebe in do drugih in kaj si je treba misliti o sebi in o drugih.«, »Prikazati 

posamezniku, kako je primerno delovati v okolju v interakciji z ljudmi.«, »Socialno in 

čustveno učenje je spoznavanje sebe, lastne osebnosti in drugih v odnosu z nami.«, 

»Socialno učenje pomeni učenje medosebnih odnosov in učenje kako bivati v soodnosu z 

drugim«.  

Pedagoški delavci so pisali o pomembnosti razvijanja določenih veščin in spretnosti: 

»Učenje komunikacije, soočanje  z različnimi pogledi na medsebojne odnose, učenje 

sočutja do ljudi in živali, vživljanje v različne situacije in ljudi.«, »Učenje sprejemanja, 

prilagajanja in uveljavljanja med ljudmi.«, »Pridobivanje socialnih veščin - npr. 

sposobnost druženja, delitve stvari.«, »Učenje ustreznih reakcij, primernega načina 

izražanja čustev in mnenj, učenje načinov sklepanja kompromisov, dogovarjanja.«, 

»Socialno in čustveno učenje pomeni razvijati socialne kompetence - sočutje do drugih, 

pomoč drugim, razumevanje, spoštovanje.«, »Socialno in čustveno učenje je razvijanje 

socialnih in čustvenih spretnosti.«, »Razvijanje spretnosti na socialnem področju 

(komunikacije, vedenja, vzpostavljanje odnosa)«. 
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Pišejo tudi, da se tovrstno učenje dogaja v skupini: »Socialno učenje je učenje v skupini, z 

njeno podporo.«, »Socialno učenje je delo v skupini, je eno delo, ki ga dela več oseb.«,  

»Socialno učenje je učenje za življenje v skupini (podrejanje, sodelovanje, humanost,...).«, 

»Socialno in čustveno učenje je učenje v skupini sovrstnikov s poudarkom na čutnem 

ozaveščanju in prepoznavanju posledic oz. rezultatov vsakršnega vedenja«. 

Anketiranci so pisali tudi, da to ni nekaj, kar povezujemo le s šolskim učenjem: »Socialno 

in čustveno učenje je pridobivanje socialnih in čustvenih vrednot in vnašanje le teh v 

življenje v šoli in izven nje.«, »To se učeni naučijo ob pouku, razvijanje prijateljstva, 

obvladovanje čustev.«, »Medvrstniško učenje ter učenje s pomočjo vseh čutil.«, »Je učenje, 

ki ga pridobivajo otroci z odraščanjem.«, »To učenje večinoma poteka skozi neusmerjene 

dejavnosti, življenjske dejavnosti in so premalokrat zajete v učnem načrtu.«, »To običajno 

ni znanje, ki bi se ga teoretično učili (vsaj ne do pubertete), a dnevno poteka skozi socialne 

interakcije.«, »Gre za učenje izven formalnih oblik in nastaja spontano.«, »Je učenje, ki ga 

otroci pridobijo z igro z vrstniki.«, »Učenje socialnih in čustvenih spretnosti preko dela v 

skupinah, sodelovalnega učenja, vključevanja učencev v odločanje.«, »Je vse kar niso goli 

predmeti.«, »Učenje, ki poteka izven pouka«. 

Tudi T. Metelko Lisec (2004) meni, da učenje in razvijanje socialnih veščin nista vezana 

samo na učenje v šolskem pomenu, temveč na učenje vseživljenjskega pridobivanja znanja 

in izkušenj ter lahko poteka skozi formalne, neformalne in priložnostne učne aktivnosti.  

Hopson in Scally (1981, v Metelko Lisec (2004) podata splošno definicijo socialnih veščin 

kot pomoč ljudem za doseganje bolj kakovostnega življenja z namenom, da bi posvetili 

večjo skrb sebi in svojemu življenju. Collins (v Rozman, 2006) pakot  socialne veščine 

opredeljuje tiste veščine, s katerimi posameznik uresničuje svoje namene in ga vodijo v 

zadovoljitev potreb v družbi. 

 Učenje sobivanja v skupnosti 

 

Pedagoški delavci so pisali tudi o tem, da se s pomočjo socialnega in čustvenega učenja, 

učimo sobivati: »Znati bivati tako sam kakor tudi z drugimi, potreba po uresničevati se 

skupaj z drugimi.«, »Učenje sobivanja v skupini ob razvijanjem občutka lastne vrednosti.«, 

»Socialno in čustveno učenje se začne v družini, vrtcu, skupini in pomeni pridobivanje 

socialnih veščin in kompetenc za funkcioniranje v skupini.«, »Učenje veščin, pomembnih 

za delovanje v skupini (prilagajanje, empatija, sodelovanje, pomoč, učenje v skupnosti s 

sprejemanjem drugačnosti ...).«, »Soeksistenca, medsebojno učenje.«, »To je učenje 

sobivanja.«, »Učenje sobivanja, učenje z razgledom, učenje s pomočjo konkretnih situacij 

(problemov). Iskanje najboljše poti, ki človeka ohranja v ravnovesju, v stanju zaupanja do 

sebe in drugih.«, »Znati bivati s soljudmi.  Znati bivati s svojimi čustvi«. 

Vprašani so v svojih izjavah pisali tudi o tem, kako tovrstno učenje omogoča navezovanje 

stikov in sprejemanje drug drugega: »Socialno in čustveno učenje bi opredelila kot 

zmožnost navezovanja stikov s sovrstniki, sodelovanje, medsebojna pomoč, solidarnost, 

znati prisluhniti drug drugemu, si znati deliti stvari, znati sprejeti pohvalo, poraz, realno 
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kritiko, se znati pogovarjati, poslušati in razumeti težave drugih.«, »Opaziti kako se 

odreagira v določeni situaciji in kaj je v družbi sprejemljivo ter kaj ni. druge in jih znati 

sprejemati.«, »Socialno učenje nam pomaga,da se znamo med seboj  poslušati, se  

razumemo in se znamo vživljati v drugega.«, »Učenje sodelovanja med ljudmi, družbo«. 

V izjavah je bilo moč zaslediti tudi mnenje, da je to nekaj kar potrebujemo za življenje: 

»Učenje za življenje.«, »Učenje za življenje, za življenje v skupnosti.«, »Zelo pomembno, 

sploh za življenje.«, »Kdor je spreten v socialnih stikih, kdor zna prepoznati čustva soljudi 

in na njih primerno reagirati ima velik potencial za uspešno življenje.«, »Učenje za v 

prihodnost.«, »Kot učenje za življenje - učenje, ki zajema občutke vrednosti vseh ljudi, ki 

nas obdajajo, razvijanje socialnega čuta, čustvene inteligence.«, »To je učenje za življenje 

in delovanje v skupini, družbi, povezano s svojimi vrednotami, čustvi in vrednotami, čustvi 

drugih«. 

 Čustveno učenje 

 

Vprašani so zelo pogosto pisali tudi o tem, da gre za učenje čustvovanja, predvsem za 

sposobnost izražanja lastnih čustev: »Sposobnost izražanja lastnih čustev.«, »Čustveno 

učenje je izražanje čustev do drugih.«, »Čustveno učenje je razvijanje čustev, ki jih znajo 

v določeni situaciji povezat.«, »Obvladovanje svojih čustev.«, »Obvladovanje čustvenih 

reakcij, izražanje čustev.«, »/.../ izražanje čustev v različnih situacijah«. 

Veliko jih pisalo tudi o sposobnosti prepoznavanja lastnih čustev in čustev drugih:  

»Čustveno učenje: pomeni, da znam razbrati svoja čustva in čustva drugih, jih poimenovati 

in tudi izraziti.«, »Čustveno učenje je učenje prepoznavanja svojih in tujih čustev in 

ustrezen odziv na to.« »Čustveno učenje je lahko čustveno obarvano učenje ali učenje 

čustev (prepoznavanje, izražanje, uravnavanje).«, »Čustveno učenje pa pomeni, da 

poznamo čim več različnih čustev, jih znamo kontrolirati oz. ob primernem trenutku tudi 

primerno ravnati«. 

Pogosto so pisali tudi o empatije: »Čustveno učenje kot zmožnost vživljanja v čustva drugih  

(empatija).«, »Čustveno učenje je zmožnost vživljanja v druge.«, »Empatija in učenje le 

te.«, »To je učenje z empatijo«.  

Nekateri anketiranci so pisali bolj kompleksno, kjer so zajeli vse zgoraj omenjene vidike 

učenja čustvovanja: »Spoprijemati se s svojimi lastnimi čustvi kakor tudi razumevanje in 

empatija do čustev drugih« »Prepoznavanje, poimenovanje ter izražanje lastnih čustev in 

čustev drugih na primeren način.«, »Čustveno učenje: pomeni, da znam razbrati svoja 

čustva in čustva drugih, jih poimenovati in tudi izraziti. Odkrivanje in razvijanje veščine 

empatije, razumevanja, in čustvovanja...«, »Razvijanje sočutja, empatije, prepoznavanje 

svojih in tujih čustev ter vpliv čustev na učno situacijo«. 

S. Pečjak in K. Košir (2002) pišeta o tako imenovani emocionalni kompetentnosti, ki jo 

opredelita kot demonstracijo samoučinkovitosti v socialnih interakcijah, ki jih spremljajo 

čustva, pri čemer gre za način, kako se posameznik čustveno odziva v socialnih interakcijah 
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ter kako zna strateško uporabljati svoje znanje o čustvih in svojo emocionalno izraznost v 

odnosih z drugimi.  

Osebna pojmovanja pedagoških delavcev o različnih vidikih pedagoškega dela so zajela 

različne poglede na zastavljene pojme. Kot je iz literature dodobra razvidno so osebna 

pojmovanja tiste individualne predstave, ki se oblikujejo v posameznikovem miselnem 

sistemu in predstavljajo celoto posameznikovih pogledov in vrednot, ki jih imajo o 

določenem pojavu (Polak, 1996). Razumevanje pojmovanj pedagoških delavcev o pojmih, 

ki sem jih raziskovala sama, je pomembno za razumevanje prakse, saj pedagoški delavci 

delujejo pod vplivom svojih osebnih pojmovanj. Zavedati se je potrebno medsebojne 

povezanosti pojmovanj o učenju, znanju in poučevanju. O tem pišejo tudi M. Javornik 

Krečič, E. Konečnik Kotnik in S. Sternad Zabukovšek (2013), ki izpostavijo, da učiteljevo 

pojmovanje znanja ne sooblikuje samo njegovega pojmovanja učenja in načina učenja, 

temveč tudi njegovo pojmovanje pouka ter strategijo poučevanja, s čimer pomembno 

oblikuje pojmovanja tudi pri svojih učencih.  

Iz odgovorov je moč opaziti, da so med pojmovanji o poučevanju, učenju in znanju 

prevladovali odgovori, ki so predstavljali enostavna in enosmerna pojmovanja, zelo redki 

pa so bili tisti, ki bi nakazali na pestrost, kompleksnost in sestavljenost pojmovanja. V 

praksi to lahko zasledimo tudi v načinu, kako pedagoški delavci poučujejo. Po podatkih Z. 

Petrović (2015) v slovenskih osnovnih šolah še vedno prevladuje uporaba klasičnih učnih 

metod, kot so razlaga in razprava, frontalni pouk ter demonstracija. Do podobnih 

ugotovitev je prišla tudi A. Polak (1996), ki zapiše, da v njenem vzorcu, med študenti 

pedagoških smeri in učitelji v praksi prevladujejo osebna pojmovanja o znanju, učenju in 

poučevanju na najnižji ravni. Pri odgovorih o pojmovanjih o socialnem in čustvenem 

učenju ter timskem delu pa sem zasledila bolj sestavljene in kompleksne odgovore, pri 

čemer so anketiranci dodajali svoje lastne izkušnje in primere iz prakse. 

 Stres na delovnem mestu 

V tem sklopu predstavljam ugotovitve na drugo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Kakšna 

pojmovanja imajo učitelji v praksi in svetovalni delavci o stresu na delovnem mestu? 

Da bi lahko odgovorila na to raziskovalno vprašanje, sem v anketni vprašalnik vključila 

dve vprašanji na temo stresa. Prvo vprašanje je vprašanje odprtega tipa, pri katerem me je 

zanimalo, kaj učitelji in svetovalni delavci menijo, da je stres pri pedagoškem delu. Drugo 

vprašanje pa sem zastavila v obliki lestvice, kjer me je zanimalo, v kolikšni meri se strinjajo 

z različnimi postavkami, ki se nanašajo na stres. 

V nadaljevanju najprej predstavim rezultate, ki se nanaša na stopnjo strinjanja z različnimi 

postavkami, vezanimi na stres.  
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Tabela 5: Vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov o prepričanjih o 

stresu 

PREPRIČANJA O STRESU N M σ 

Stres je škodljiv. 327 4,53 ,786 

Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od osebnostnih 

lastnosti. 
326 4,31 ,705 

Posledice stresa so povezane z  doživljanjem negativnih 

čustev. 
327 4,24 ,832 

Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost 

pedagoškega dela. 
326 4,24 ,803 

Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi 

dogodki.  
323 4,23 ,813 

Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od preteklih 

izkušenj. 
327 4,13 ,750 

Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je  pogost vir stresa 

na delovnem mestu. 
325 4,12 ,882 

Poklic pedagoga velja za stresni poklic. 325 4,05 1,008 

Pedagoško delo čustveno izčrpava. 327 3,92 1,131 

Spremembe v šolskem sistemu so velik vir stresa. 326 3,92 1,000 

Stres sprejemam kot sestavni del mojega življenja. 326 3,72 1,028 

Ljudje težje prenašamo stres v zasebnem življenju kot na 

delovnem mestu. 
327 3,20 1,223 

Pedagoški delavci imajo nadzor nad stresnimi dejavniki 

na delovnem mestu.    
324 2,89 ,912 

Pedagoški delavci se na stres pogosto odzovejo z namero 

o zapustitvi poklica. 
327 2,82 1,136 

Pedagoški delavci so sami odgovorni za svojo 

psihohigieno. 
322 2,75 1,126 

Delovni stres je odraz šibkosti posameznika. 324 2,26 1,148 

Iz tabele 5 je razvidno, da je največjo vrednost dosegla trditev Stres je škodljiv (M = 4,53), 

malo manj pa trditve Posledice stresa so povezane z  doživljanjem negativnih čustev (M = 

4,24), Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost pedagoškega dela (M = 4,24) 

in Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi dogodki (M = 4,23). Najmanjšo 

vrednost je dosegla trditev Delovni stres je odraz šibkosti posameznika (M = 2,26). 

»Stres je škodljiv« velja za neko splošno sprejeto definicijo o stresu, ki predvideva, da je 

stres nekaj negativnega in škodljivega. Ni presenetljivo, da je ravno ta trditev dosegla 

najvišjo stopnjo strinjanja. Tudi trditev Posledice stresa so povezane z  doživljanjem 

negativnih čustev je dosegla visoko stopnjo strinjanja (M = 4,24), ki zopet predpostavlja, 

da je stres nekaj negativnega in zato povezan z negativnimi čustvi. Ti rezultati nakazujejo 

na dejstvo, da učitelji in svetovalni delavci v stresu prepoznavajo večinoma nekaj 

negativnega. A kljub temu je zanimivo, da sem iz odgovorov iz odprtega vprašanja o stresu 
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prebrala kar nekaj izjav o tem, da obstaja tudi pozitivni stres, ki človeka pri delu motivira 

in mu ne škoduje, kar nakazuje na poznavanje obeh vrst stresa. 

Visoki oceni strinjanja (M = 4,13 in M = 4,31) sta dosegli tudi trditvi Obvladovanje stresnih 

situacij je odvisno od preteklih izkušenj in Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od 

osebnostnih lastnosti.  

Visoke vrednosti opazim tudi pri trditvah: Pedagoško delo čustveno izčrpava (M = 3,92) 

in Poklic pedagoga velja za stresni poklic (M = 4,05), kar prikaže tudi Slivar (2007), ki 

zapiše, da so mnoge raziskave pokazale, da je opravljanje učiteljskega poklica stresna 

dejavnost. Visoka vrednost pa se je pokazala tudi pri trditvi Spremembe v šolskem sistemu 

so velik vir stresa (M = 3,92).  

Zanimiv je podatek, da razmeroma visoko oceno strinjanja (M = 4,12) predstavlja tudi 

trditev Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je  pogost vir stresa na delovnem mestu, čeprav 

učitelji in svetovalni delavci v odprtem vprašanju o stresu niso pogosto navajali, da bi 

odnosi s sodelavci vplivali na doživljanje stresa na delovnem mestu. Veliko pogosteje pa 

so pisali o tem, da so spremembe v šolskem sistemu velikokrat sprožilci stresa, čeprav v 

lestvici ta trditev dosega nižjo oceno strinjanja (M = 3,92) kot pa odnosi s sodelavci.  

Razmeroma nizke ocene so dosegle naslednje trditve:  

 Pedagoški delavci se na stres pogosto odzovejo z namero o zapustitvi poklica (M = 

2,82), kar je razvidno tudi iz podatkov o delovni dobi na področju vzgoje in 

izobraževanje. Kar 73 % vseh učiteljev in svetovalnih delavcev, vključenih v 

raziskavo (N = 326), je na področju vzgoje in izobraževanja zaposlenih nad 10 let.   

 Pedagoški delavci imajo nadzor nad stresnimi dejavniki na delovnem mestu (M = 

2,89), kar nakazuje, da učitelji in svetovalni delavci menijo, da sami ne nadzorujejo 

vzrokov stresa na delovnem mestu, temveč nanje vplivajo drugi.  

 Delovni stres je odraz šibkosti posameznika (M = 2,26) in Pedagoški delavci so 

sami odgovorni za svojo psihohigieno (M = 2,75), iz česar razberem prepričanje, da 

stres lahko doleti vsakogar, ne glede na njegovo trdnost ali šibkost, pa tudi da 

odgovornost za lastno psihološko zdravje ni samo v domeni njih samih, vendar nanj 

vplivajo tudi drugi ljudje ali dejavniki.  

 

V nadaljevanju predstavljam rezultate kvalitativne raziskave, ki se nanašajo na odprto 

vprašanje o stresu, pri čemer sem na podlagi odgovorov vprašanih oblikovala naslednje 

kategorije odgovorov: 

 doživljanje stresa in pogledi na stres; 

 dejavniki stresa; 

 obvladovanje in spoprijemanje s stresom. 
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 Doživljanje stresa in pogledi na stres 

 

V to kategorijo sem vključila odgovore, kjer so anketiranci opisovali različne vrste stresa: 

»Je pozitiven in negativen, vsekakor pa je to delo stresno vsak trenutek ...«, »Če stres traja 

krajši čas je zame pozitiven -  se ga zavedam in se s sprostitvenimi tehnikami še bolj 

motiviram in pripravim za delo ( zame sta npr. zelo stresna meseca september in junij -  

zato nekatere stvari opravim že prej). Če je stres dolgotrajen pa je treba iskati pomoč.«, 

»Negativno (razdražljivost), pozitivno (večja motiviranost za delo).«, »Pozitiven te 

motivira za delo, negativen pa ga onemogoča in negativno vpliva na počutje in zdravje«. 

Veliko anketirancev je pisalo tudi o telesnih znakih stresa: »/.../ višji pritisk, težave z 

želodcem, nespečnost.«, »Tiščanje v prsih, bolečine v ramenih, slabšanje spominskih 

funkcij ...«, »Osebno jo čutim  kot bolečino v prsnem košu, neznansko utrujenost ki me 

ohromi ...«, »Stalna napetost v mišicah, brnenje v glavi zaradi nenehnih šumov.«, »Kaže 

se kot utrujenost, glavoboli, druge telesne motnje.«, »Potenje, bledica.«, » /.../ pri 

posameznikih kaže na različne načine, lahko tudi v obliki fizičnih bolečin (težave z 

želodcem, nespečnost, glavoboli, migrene«. 

Mnogi so pisali tudi o psiholoških znakih stresa: »/.../ razdražljivost, raztresenost ...«, »Je 

stanje občutka nemoči.«, »Povečana stopnja utrujenosti, izčrpanosti.«, »Negotovost, 

naveličanost, neuspešnost«. 

Anketiranci so pisali tudi, da je stres postal del našega vsakdanjika in da lahko doleti 

vsakega: »Stres je prisoten v vseh sferah.«, »Del službe.«, »Je naporna situacija.«, »Žal 

vseskozi prisoten.«, »Pedagoški delavci smo ves čas pod stresom. Učenci lahko delajo kar 

hočejo, učitelj jim ne sme nič reč, še pogledat ga ne sme.«, »Najbolj nadležna situacija, ki 

pa žal doleti vsakega učitelja.«, »Kot del službe.«, »Kar ti "izbriše nasmeh iz obraza"«. 

Nekatere izjave vključujejo tudi nekaj splošno sprejetih definicij o stresu: »Stres je 

psihofizična obremenitev.«, »Stres je način percepcije okolja.«, »Stres je tihi spremljevalec 

in ti onemogoči delo.«, »Tisto kar razburka naša čustva.«, »Stres je strah pred 

neobvladovanjem pedagoškega dela.«, »Odziv telesa na različne dogodke in stvari, je 

zdravju škodljiv.«, »Neugoden odziv telesa na preobremenjenost«. 

Nekateri anketiranci menijo, da stres povzročajo drugi, spet drugi pa menijo, da si za stres 

kriv sam: »Stres je prisoten, le če ga sam pustiš k sebi.«, »Stres je prisoten, kolikor si ga 

sam pustiš. Če si na pouk pripravljen, je lažje.«, »Stresno je le, kadar si delo sam narediš 

stresno -  se ne počutiš dovolj samozavestnega v svojem poklicu«. 

 Dejavniki stresa 

 

Največji del anketirancev je v svojih izjavah pisalo o dejavnikih, ki povzročajo stres, večina 

dejavnike stresa vidi v ljudeh, s katerimi so dnevno v stiku: »Pedagoško delo je stresno 

predvsem zaradi vseh udeležencev. Delo z ljudmi je vedno stresno«. 

Največ težav jim povzročajo starši: »Stres so starši, ki se vtikajo v delo, ki ga v resnici niti 

ne poznajo dobro.«, »/.../ še bolj stresno je pregovarjanje s starši o tem, kaj  je dolžnost 
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učencev, staršev in šole.«, »Menim, da je stres pri pedagoškem delu najbolj povezan s 

težavnimi starši in z vmešavanjem staršev v pedagoško delo.«, »Največji stres v zadnjem 

času doživljamo zaradi nekaterih staršev, ki se vtikaj v ped. delo in se zavedajo samo svojih 

pravic, dolžnosti pa žal ne.«, »Ko se nekdo brez konkretnega znanja iz področja vtika v 

delo strokovnega delavca. Na primer mama, ki pravi, da njen otrok pa doma vse zna.«, 

»Največkrat ga povzročajo starši, ko ne dovolijo pedagoškim delavcem opraviti svojega 

dela.«, »Različni  pritiski staršev na učitelje, če njihov otrok ne dosega takih rezultatov, kot 

si oni želijo«. 

Tudi Slivar (2013) v svoji raziskavi prepozna podobne stresorje, saj so osnovnošolski 

učitelji med najpogostejše dejavnike stresa uvrstili pogovore s težavnimi starši, vmešavanje 

staršev v pedagoško delo in konflikte s starši.  

Mnogi so pisali tudi, da stres povzročajo odnosi z nadrejenimi: »Preveč dela oz. nalog s 

strani delodajalca, ki motijo pedagoško delo.«, »Pritisk ravnateljev na učitelje in njihovo 

avtonomijo pri delu.«, » /.../ neupoštevanje tebe s strani vodstva.«, »Stres s strani vodstva, 

če gre za šikaniranje ali nalaganje nepotrebnih dodatnih nalog.«, »Stres predstavljajo 

pritiski in ustrahovanja s strani nadrejenih (predvsem manipulacije).«, »Stres, ko zagledaš 

"šefa", ki ni nikoli zadovoljen s tvojim delo, te ne zna nikoli pohvalit.«. 

Tako pa učitelji sprožilce stresa vidijo v učencih: »Stres je odziv telesa na določeno 

situacijo npr. nevzgojeni otroci-brez mej.«, »Stres pri delu bi lahko bila samo nedisciplina 

in nered pri učencih.«, »Preveč dela oz. nalog s strani neposlušnih nevzgojenih otrok, ki 

motijo pedagoško delo.«, »Občutek, ko ne bi še v razred, ker veš, kateri učenci so v oddelku 

in kakšne so njihove reakcije. Čutim, da se mi zviša pritisk. Težko je prenašati njihove 

provokacije.«, »Stiska pri obvladovanju učencev z motnjami vedenja.«, »/.../ učenci so iz 

generacije v generacijo glasnejši, težje umirljivi in vodljivi.«, »Vsakodnevno poslušanje 

preglasnih otrok.«, »Stres v pedagoškem delu predstavljajo vzgojno problematični učenci, 

ki kljub ukrepom preprečujejo ugodno učno klimo.«, »Povzročajo ga slabo vzgojeni 

otroci.«, »Stres se začne  ko vstopim v razred in nima polovica učencev naloge, ko 

ponavljamo snov prejšnje ure pa se jim ne da niti odgovarjati, vse se jim zdi brez veze..«, 

»/../ nasilno vedenje nekaterih učencev do sošolcev in učiteljev,  načrtno motenje nekaterih 

učencev pedagoškega dela«. 

Slivar (2013) je v svoji raziskavi ugotovil, da osnovnošolski učitelji na prvo mesto 

postavljajo ravno nesramno vedenje učencev do učiteljev. 

Pedagoški delavci stres povezujejo z delovnimi nalogami, ki ji opravljajo: »Pri 

pedagoškem delu pomeni stres obremenjenost z nalogami, zahtevami, za katere posameznik 

tudi ni dovolj opremljen, mu manjka znanja, strategij.«, »Odgovornost, obvladovanje in 

izvajanje prevelike količine dejavnosti ob istem trenutku.«, »Stresa je veliko predvsem 

zaradi dodatnih zadolžitev ob pedagoškem delu.«, »Stres, ko si ne upaš in ne znaš reči NE, 

ker ne zmoreš biti na dveh delovnih področjih naenkrat (istočasno), pa poskušaš naloge 

vseeno narediti, potem pa dobiš za nagrado še več novih in težjih nalog in začarani krog 

se ponovi.«, »Stres je preveč dodatnih projektov in aktivnosti poleg izvajanja osnovnega 

programa«. 
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O obsežnih delovnih nalogah piše tudi Slivar (2007), ki meni, da morajo učitelji opraviti 

veliko število posameznih aktivnosti hkrati ali na različnih ravneh, na primer: vzdrževanje 

discipline v razredu, usmerjanje pozornosti na določene učence, načrtovanje dela, izvajanje 

administrativnih nalog, preverjanje in ocenjevanje, organiziranje izven-šolskih dejavnosti, 

sestanki s starši, ravnatelji, itd. 

Veliko vprašanih meni, da je velik sprožilec stresa tudi preveliko število učencev v razredu 

in povečano ukvarjanje z delom, ki ni neposredno povezano s poučevanjem učencev: »/.../ 

stres doživljam zaradi prevelikega števila otrok v razredu.«, »Stres, ko ponoči ne spiš, ker 

razmišljaš, kaj še moraš narediti, kateri zapisnik ali poročilo, ki jih potem nihče ne bere, 

moraš še kam poslati, da bo zadoščeno »papirologiji« in morebitnim inšpektorjem, ki s 

praktičnim delom z učenci v razredu nimajo pojma.«, »Vedno več ga je pri pedagoškem 

delu, ker je na učitelju veliko administracije, birokratskih opravil.«, »Stres meni osebno 

povzročajo razne omejitve v zvezi z mojim delom - časovne, birokratske, finančne, zaradi 

katerih porabim preveč energije, ki bi jo raje usmerila k pripravam okolja, materiala ...«, 

»Preveč administrativnega dela.«, »Stresno je zame predvsem to, da je poudarek na 

birokratizaciji,  zato mi zmanjkuje energije in časa za moje resnično poslanstvo - posvetiti 

se otrokom in jim dati najboljše, kar zmorem - del sebe, svojih znanj in izkušenj.«, »Stres 

je preganjavica, ki jo učiteljem nalaga zakonodaja in ga spreminja v administratorja, sili 

ga v nepedagoško delo in krati čas za delo z učenci.«, »Ukvarjanje z papirologijo namesto 

poučevanjem.«, »/../ številčnost učencev v oddelku, individualizacija pouka.«, »Drugo delo, 

ki se ne tiče poučevanja in ga je vedno več in zahteva vedno več dela za računalnikom.«, 

»Stres mi pri pedagoškem delu povzročajo dejavniki, za katere sama menim,da niso 

povezani s pedagoškim delom, ampak so "odveč", npr. veliko administrativnega dela. To 

mi povzroča stres tako, ker mi jemlje energijo za "pravo" pedagoško delo.«, »Neprestano 

bombardiranje učitelja z vsemi mogočimi zadevami, vključno z nesmiselno birokracijo, 

tisočinenim projektom, pri tem pa se zanemarja OSNOVNO UČITELJEVO VZGOJNO 

IZOBRAŽEVALNO DELO«. 

Pogoste so tudi izjave, da stres povzročajo pogoste spremembe: »/../ stalna zahteva po 

spreminjanju..«, »/.../ poudarek na nenehnih spremembah zakonov in učnih načrtov.«, 

»Nanj vplivajo nenehne kurikularne spremembe in s tem povezane zahteve po novih 

didaktičnih   pristopih.«, »/../ nenehne spremembe in posledično zahteve delodajalca.« 

 Obvladovanje in spoprijemanje 

 

Pedagoški delavci so v svojih odgovorih pisali tudi o tem, kako obvladujejo ter se 

spoprijemajo s stresom in stresnimi situacijami. Teh izjav je bilo v primerjavi z prejšnjima 

dvema kategorijami razmeroma malo.  

Predvsem so pisali o tem, da je potrebno paziti, da nas stres ne nadvlada: »Pomembno pa 

je, da stres (kolikor se da) obvladujemo.«, »Vsakodnevni spremljevalec, ki ga je potrebno 

dnevno obvladati.«, »Stres je potrebno premagovati in se mu ne ukloniti«. 
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Nekaterim se zdi, da je pomembno, da se znamo z njim soočiti: »Stres je nekaj čemur ne 

moreš ubežati in je del nas vseh oz. del življenja.«, »Pomembno je kako se znajo z njim 

soočiti.«, »Ovira, ki jo je potrebno vzeti v zakup in se z njo soočiti«. 

Anketiranci so v svojih izjavah pisali tudi: »Ni stresov, če si nanje pripravljen.«, »Vsak 

mora najti svoj način premagovanja.«, »Vzameš v zakup.«, »Stresa ne bo, če se tako 

odločiš.«, »Lenih učiteljev ne doleti«. 

Nekateri so pisali tudi o tem, da je potrebno v stresnih situacijah znati sprejeti tudi pomoč: 

»Če je stres dolgotrajen pa je treba iskati pomoč.«, »Kadar se zgodi nepredvidena situacija 

in potrebuješ za to strokovno pomoč, ker jo sam ne moreš ali ne znaš rešiti.« »Človek se 

mora znati spopasti s stresom in sprejeti pomoč soljudi«. 

V literaturi (Kovač, 2013) zasledimo izraz »coping«, ki pomeni soočanje s stresom, pri 

čemer gre za proces, »ki vključuje kognitivne in vedenjske poskuse obvladovanja, 

zmanjševanja in vzdrževanja notranjih in/ali zunanjih zahtev, ki so nastale kot posledica 

stresne situacije« (str. 35). Depolli Steiner (2011) metode soočanja s stresom razdeli v tri 

skupine: na problem usmerjeno soočanje (zbiranje podatkov o stresu, odprave stresa in 

iskanje pomoči), na čustva usmerjeno soočanje (zmanjševanje intenzitete  čustev, ki se 

pojavijo ob stresnem dogodku) in proaktivno soočenje (napor za zbiranje sredstev, ki jih 

bo posameznik potreboval ob delovanju stresorja).  

Vprašani so na vprašanje o stresu odgovarjali zelo kompleksno in podkrepljeno s svojimi 

primeri iz prakse. Iz odgovorov je razvidno, da se pedagoški delavci pri svojem delu 

srečujejo s stresom in da poklic pedagoga uvrščajo med stresne poklice (M = 4,05). Ljudje 

se na iste dogodke in situacije odzivamo različno. Način našega odzivanja je odvisen od 

različnih dejavnikov: izkušnje, osebnostne lastnosti, itd. Kljub temu pa iz odgovorov 

zasledim, da pedagoški delavci predstavljajo podobne stresne situacije in stresorje, ki 

izhajajo iz delovnega mesta, stres pa večinoma dojemajo kot nekaj negativnega, vendar ga 

kljub temu sprejemajo kot sestavni del našega življenja. 

V odprtih vprašanjih so anketiranci kot najbolj stresno prepoznavali delo s starši njihovo 

vmešavanje v pedagoško delo, kot velik stresor pa so predstavili tudi vodstvo šole. Najmanj 

anketirancev je znotraj tega vprašanja pisalo o različnih strategijah obvladovanja in 

spoprijemanja s stresom, kar lahko nakazuje na dejstvo, da učitelji in svetovalni delavci 

stres dojemajo kot nekaj samoumevnega in vsakodnevnega ter kot nekaj, kar je postalo del 

našega življenja. Podobne ugotovitve, predstavi tudi A. Drobnič Vidic (2014), ko opiše 

longitudinalno mednarodno raziskavo Survey on teachers’ work-related stress, v katero so 

bili vključeni osnovnošolski in srednješolski učitelji ter učitelji poklicnega izobraževanja 

iz šestih držav: Švedska, Nemčija, Portugalska, Slovenija, Malta in Poljska. Med 

najpogostejše stresorje so omenjeni učitelji uvrstili količinske zahteve in intenziteto dela, 

prekomerno delo, prevelik razred in neprimerno obnašanje učencev. Odgovori pedagoških 

delavcev, zajetih v mojo raziskavo, so bili podobni, saj so pogosto pisali o prevelikem 

obsegu delovnih nalog, o preštevilčnih razredih, nekaj pa je bilo tudi odgovorov o 

neprimernem obnašanju učencev.  



 

 

64 

 

 Zadovoljstvo in uspešnost pri pedagoškem delu 

V tem sklopu predstavljam rezultate, ki se nanašajo na tretje in četrto raziskovalno 

vprašanje, kjer se sprašujem, v kolikšni meri učitelji v praksi in svetovalni delavci izražajo 

zadovoljstvo v poklicu in v kolikšni meri učitelji v praksi in svetovalni delavci izražajo 

uspešnost pri delu.  

 Zadovoljstvo pri delu 

Tabela 6: Ocena zadovoljstva pri delu 

OCENA ZADOVOLJSTVA PRI DELU f % 

Na delovnem mestu sem zelo nezadovoljen. 6 1,8 

Na delovnem področju sem dokaj nezadovoljen. 13 4,0 

Na delovnem področju sem dokaj zadovoljen. 185 56,7 

Na delovnem področju sem zelo zadovoljen. 122 37,4 

Skupaj: 326 100 

Iz tabele 6 je razvidno, da se je največ učiteljev in svetovalnih delavcev (56,7 %) opredelilo, 

da so na delovnem področju dokaj zadovoljni, 37,4 % anketirancev pa se na svojem 

delovnem področju počuti zelo zadovoljne. Dokaj nezadovoljno se na delovnem področju 

počuti 4,0 % vprašanih in le 1,8 % anketirancev se na delovnem področju počuti zelo 

nezadovoljne.  

Iz rezultatov lahko sklepamo, da so učitelji in svetovalni delavci v povprečju zadovoljni s 

svojim delovnim področjem, saj je le malo takih, ki so na svojem delovnem področju zelo 

ali dokaj nezadovoljni. Tudi Kovač (2013) predstavi podatke (sicer samo za šolske 

svetovalne delavce), pri čemer so v raziskavi Demato in Curcio (2004) ugotovili, da je 

večina šolskih svetovalnih delavcev zadovoljnih s svojim poklicem.  

V nadaljevanju predstavljam tudi, kako učitelji in svetovalni delavci ocenjujejo svoje  

delovno zadovoljstvo na posameznem področju.  

Tabela 7: Vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov delovnega 

zadovoljstva na posameznem področju 

OCENA DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA NA 

POSAMEZNEM PODROČJU 
N M σ 

Služba, ki jo opravljate. 326 4,48 ,726 

Stopnja motiviranosti pri delu. 327 4,27 ,827 

Vaš odnos s sodelavci. 326 4,24 ,836 

Delo in vrsta nalog, ki jih morate izvajati. 327 4,09 ,872 

Fleksibilnost/svoboda, ki jo imate pri delu. 327 4,01 ,986 

Komunikacija in način pretoka informacij v vaši 

organizaciji. 
327 3,80 ,994 

Način organiziranosti vaše ustanove. 326 3,75 1,045 
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Obseg dela (preveč ali premalo). 325 3,68 1,135 

Način, kako se običajno rešujejo konflikti v vaši 

organizaciji. 
324 3,47 1,080 

Višina vaše plače glede na vaše izkušnje, usposobljenost in 

izobrazbo. 
326 3,10 1,223 

Iz tabele 7 je razvidno, da je največjo vrednost dosegla trditev, da so učitelji in svetovalni 

delavci zadovoljni s službo, ki jo opravljajo (M = 4,48), malo manj pa trditvi o stopnji 

motiviranosti pri delu (M = 4,27) in odnosu s sodelavci (M = 4,24). Manjšo vrednost sta 

dosegli tudi trditvi o oceni obsega dela (M = 3,68) in način, kako se običajno rešujejo 

konflikti v njihovi organizaciji (M = 3,47). Najmanjšo vrednost pa je dosegla trditev o višini 

plače glede na izkušnje, usposobljenost in izobrazbo (M = 3,10). 

Iz tabele je zopet razvidno, da so učitelji in svetovalni delavci v povprečju zadovoljni s 

posameznimi področji svojega dela, saj so ocene posameznih trditev zelo visoke; nobena 

trditev namreč ni dosegla vrednosti pod 3, kar nakazuje, da anketiranci s svojim poklicem 

niso nezadovoljni.  

 Uspešnost pri delu 

Tabela 8: Ocena uspešnosti pri pedagoškem delu 

OCENA USPEŠNOSTI PRI PEDAGOŠKEM DELU f % 

Pri svojem pedagoškem delu sem zelo neuspešen. 10 3,1  

Pri svojem pedagoškem delu sem dokaj neuspešen. 12 3,7  

Pri svojem pedagoškem delu sem dokaj uspešen. 176 53,8  

Pri svojem pedagoškem delu sem zelo uspešen. 129 39,4  

Skupaj: 327 100  

Iz tabele 8 je razvidno, da se največ učiteljev in svetovalnih delavcev (53,8 %) pri svojem 

delu počuti dokaj uspešne, 39,4 % pa se jih počuti zelo uspešne. Le 3,7 % učiteljev in 

svetovalnih delavcev se pri svojem pedagoškem delu počuti dokaj neuspešne in samo 3,1 

% vprašanih meni, da so pri svojem pedagoškem delu zelo neuspešni.  

Podatki o zadovoljstvu in uspešnosti pri delu so več kot zgovorni. Učitelji in svetovalni 

delavci so namreč na svojem delovnem področju v povprečju zadovoljni in se počutijo 

uspešne. Zadovoljstvo pri delu po mnenju Hollenbeck in Wright (v Červ, 2012) predstavlja 

prijeten občutek, ki ga posameznik zazna na temelju izpolnitve svojih pričakovanj, ki so 

povezana z delom.   

 Povezanost osebnih pojmovanj o vidikih pedagoškega dela s 

prepričanji o stresu na delovnem mestu 

V naslednjih treh sklopih predstavljam podatke in analizo, ki se nanašajo na prvo hipotezo: 

Osebna pojmovanja učiteljev in svetovalnih delavcev o različnih vidikih pedagoškega dela 

se statistično pomembno povezujejo s prepričanji o stresu na delovnem mestu.  
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 Povezanost osebnih pojmovanj o poučevanju s prepričanji o stresu na 

delovnem mestu 

V nadaljevanju prikazujem rezultate, ki se nanašajo na povezanost osebnih pojmovanj o 

poučevanju s prepričanji o stresu na delovnem mestu. Vrednosti, ki prikazujejo statistično 

pomembne povezanosti med spremenljivkami, sem okrepila. Morebitne povezanosti sem 

izračunala z uporabo Pearsonovih koeficientov korelacije.  

Tabela 9: Povezanost osebnih pojmovanj o poučevanju s prepričanji o stresu na 

delovnem mestu 

 

 

Prenašanje 

novih 

informacij 

na učence 

Razvijanje 

učenčevih 

spretnosti 

Vodenje 

učenca pri 

odkrivanju 

»sveta« 

Spodbujanje 

učenčevega 

razvoja 

Posledice stresa so povezane z 

doživljanjem negativnih čustev. 

r ,102 ,138* ,194** ,149** 

p ,066 ,013 ,000 ,007 

N 327 325 326 324 

Stres je škodljiv. 

r ,109* ,029 ,098 ,030 

p ,049 ,665 ,076 ,388 

N 327 325 326 324 

Obvladovanje stresnih situacij je 

odvisno od preteklih izkušenj. 

r ,052 ,165** ,092 ,093 

p ,347 ,003 ,096 ,095 

N 327 325 326 324 

Obvladovanje stresnih situacij je 

odvisno od osebnostnih lastnosti. 

r ,076 ,066 ,115* ,097 

p ,172 ,234 ,039 ,081 

N 326 324 325 323 

Stres na delovnem mestu vpliva na 

slabšo učinkovitost pedagoškega 

dela. 

r ,015 ,093 ,137* ,128** 

p ,788 ,099 ,013 ,022 

N 326 324 325 323 

Stres sprejemam kot sestavni del 

mojega življenja. 

r ,079 ,161** ,166** ,187** 

p ,153 ,004 ,003 ,001 

N 326 324 325 323 

Spremembe v šolskem sistemu so 

velik vir stresa. 

r ,092 ,043 ,115* ,100 

p ,097 ,437 ,039 ,039 

N 326 324 325 325 

Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci 

je pogost vir stresa na delovnem 

mestu. 

r ,047 ,121* ,129* ,131* 

p ,039 ,030 ,021 ,018 

N 325 323 324 322 

Samospoštovanje vpliva na 

spoprijemanje s stresnimi dogodki. 

r ,051 ,077 ,126* ,150** 

p ,359 ,171 ,023 ,007 

N 323 321 322 320 
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Iz tabele 9 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve  Posledice stresa so povezane z doživljanjem negativnih čustev in 

- pojmovanjem poučevanja kot razvijanja učenčevih spretnosti (r = 0,138, p < 0,05), 

kar pomeni, da bolj kot anketiranci menijo, da je poučevanje razvijanje učenčevih 

spretnosti, bolj se tudi strinjajo s trditvijo, da so posledice stresa povezane z 

doživljanjem negativnih čustev; 

- pojmovanjem poučevanja kot vodenja učencev pri odkrivanju »sveta« ( r = 0,194, 

p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot učitelji in svetovalni delavci menijo, da je 

poučevanje vodenje učencev pri odkrivanju »sveta«, bolj se tudi strinjajo s trditvijo, 

da so posledice stresa povezane z doživljanjem negativnih čustev; 

- pojmovanjem poučevanja kot spodbujanja učenčevega razvoja (r = 0,149, p < 0,01), 

kar pomeni, da bolj kot vprašani menijo, da je poučevanje razvijanje učenčevih 

spretnosti, bolj se tudi strinjajo s trditvijo, da so posledice stresa povezane z 

doživljanjem negativnih čustev.  

 

Iz tabele je tako razvidno, da tisti, ki imajo pojmovanja o poučevanju na ravni 

preoblikovanja in ravni vrednotenja, bolj menijo, da so posledice stresa povezane z 

doživljanjem negativnih čustev. 

Iz tabele 9 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med 

pojmovanjem poučevanja kot prenašanja novih informacij na učence in rezultati trditve: 

Stres je škodljiv (r = 109, p < 0,05). Povezanost med obema spremenljivkama pomeni, da 

bolj kot anketiranci menijo, da je poučevanje prenašanje novih informacij na učence, bolj 

se tudi strinjajo s trditvijo, da je stres škodljiv.  

Tisti, ki imajo pojmovanja o poučevanju na najnižji ravni, bolj menijo, da je stres škodljiv, 

kar lahko nakazuje na idejo, da se tisti, ki imajo pojmovanja na višjih ravneh zavedajo, da 

stres ni škodljiv, ker obstaja tudi pozitivni stres. To je že leta 1991 ugotovil pionir na 

področju raziskovanja stresa Selye (v Kovač, 2013), ki meni, da pozitivni stres spodbuja 

človeško motivacijo in osebnostno rast posameznika, na drugi strani pa negativni stres 

predstavlja občutke neudobja in neprijetnosti. 

Iz tabele 9 je razvidno, da obstoji statistično pomembna povezanost med pojmovanjem 

poučevanja kot razvijanja učenčevih spretnosti in rezultati trditve: Obvladovanje stresnih 

situacij je odvisno od preteklih izkušenj (r = 0,165, p < 0,01). Povezanost med obema 

spremenljivkama pomeni, da bolj kot učitelji in svetovalni delavci menijo, da poučevanje 

pomeni razvijanje učenčevih spretnosti, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Obvladovanje 

stresnih situacij je odvisno od preteklih izkušenj. 

Pedagoški delavci imajo nadzor nad 

stresnimi dejavniki na delovnem 

mestu. 

r ,190** ,098 ,048 ,013 

p ,001 ,078 ,392 ,822 

N 324 322 323 321 
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Prav tako lahko iz tabele 9 razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med 

pojmovanjem poučevanja kot vodenja učenca pri odkrivanju »sveta« in rezultati trditve: 

Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od osebnostnih lastnosti (r =0,115, p < 0,05), kar 

pomeni, da bolj kot vprašani menijo, da je poučevanje vodenje učenca pri odkrivanju 

»sveta«, bolj se strinjajo s trditvijo: Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od 

osebnostnih lastnosti.  

V literaturi zasledim podatek, da osebne karakteristike, ki oblikujejo posameznikove 

življenjske navade, oblikujejo tudi način, kako se posameznik spoprijema s stresom (Tušak 

in Masten, 2008).  

Iz tabele 9 je razvidno, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati trditve 

Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost pedagoškega dela in: 

- pojmovanjem poučevanja kot vodenja učencev pri odkrivanju »sveta« (r = 0,137, p 

< 0,05), kar pomeni, da bolj kot učitelji in svetovalni delavci menijo, da je 

poučevanje vodenje učencev pri odkrivanju »sveta«, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: 

Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost pedagoškega dela; 

- pojmovanjem poučevanja kot spodbujanja učenčevega razvoja (r = 0,128, p < 0,01), 

kar pomeni, da bolj kot anketiranci menijo, da poučevanje pomeni spodbujanje 

učenčevega razvoja, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Stres na delovnem mestu vpliva 

na slabšo učinkovitost pedagoškega dela. 

 

Iz tabele lahko opazimo, da bolj kot učitelji in svetovalni delavci poučevanje pojmujejo na 

višjih ravneh, bolj se tudi strinjajo, da stres na delovnem mestu vpliva na slabšo 

učinkovitost pedagoškega dela. 

 

Iz tabele 9 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati  

trditve Stres sprejemam kot sestavni del mojega življenja ter: 

- pojmovanjem poučevanja kot razvijanja učenčevih spretnosti (r = 0,161, p < 0,01), 

kar pomeni, da bolj kot anketiranci menijo, da je poučevanje razvijanje učenčevih 

spretnosti, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Stres sprejemam kot sestavni del mojega 

življenja; 

- pojmovanjem poučevanja kot vodenja učencev pri odkrivanju »sveta« (r = 0,166, p 

< 0,01), kar pomeni, da bolj kot vprašani menijo, da poučevanje pomeni vodenje 

učencev pri odkrivanju »sveta«, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Stres sprejemam 

kot sestavni del mojega življenja; 

- pojmovanjem poučevanja kot spodbujanje učenčevega razvoja (r = 0,187, p < 0,01), 

kar pomeni, da bolj kot anketiranci menijo, da je poučevanje spodbujanje 

učenčevega razvoja, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Stres sprejemam kot sestavni 

del mojega življenja. 

 

Tisti učitelji in svetovalni delavci, ki stres sprejemajo kot del svojega življenja, nimajo 

osebnih pojmovanj o poučevanju na najnižji ravni, kar lahko pomeni, da tisti, ki pojmujejo 
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poučevanje na najnižji ravni, menijo, da stres ni nekaj vsakdanjega, kar se lahko povezuje 

tudi s trditvijo, da je stres škodljiv.  

Da je trditev Stres predstavlja sestavni del mojega življenja pomembno povezana s kar 

tremi od štirih možnih trditev, nakazuje na dejstvo, da je gre pri trditvi za neko splošno 

sprejeto definicijo o stresu, ki jo ljudje dandanes sprejemamo kot samoumevno in edino 

logično. Dejansko je stres del našega življenja, saj verjetno ni posameznika, ki se s stresom 

v svojem življenju še ni soočil.  

Iz tabele 9 je razvidno, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati trditve 

Spremembe v šolskem sistemu so velik vir stresa in pojmovanjem poučevanja kot vodenja 

učenca pri odkrivanju »sveta« (r = 0,115, p < 0,05).  Povezanost med obema 

spremenljivkama pomeni, da bolj kot učitelji in svetovalni delavci menijo, da je poučevanje 

vodenje učenca pri odkrivanju »sveta«, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Spremembe v 

šolskem sistemu so velik vir stresa. 

Spremembe v šolskem sistemu so postale vsakoletna stalnica, ena izmed večjih sprememb 

v šolskem sistemu je bila definitivno uvedba devetletke, ki je popolnoma spremenila pogled 

na učne načrte in delovanje učiteljev. Učitelji so tako bolj kot kadarkoli prej morali slediti 

učnim načrtom, saj pouk poteka v več nivojih pri različnih učiteljih, ti pa se morajo 

prilagoditi znanju in sposobnostim učencev; od njih torej ne smejo zahtevati preveč, a 

hkrati ne premalo. Osvojiti morajo znanje, ki ustreza njihovemu nivoju.  

Iz tabele 9 lahko razberemo tudi, da obstoji statistično pomembna povezanost med:  

- pojmovanjem poučevanja kot razvijanja učenčevih spretnosti in rezultati trditve: 

Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na delovnem mestu (r = 

0,121, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot anketiranci menijo, da poučevanje pomeni 

razvijanje učenčevih spretnosti, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Slaba kvaliteta 

odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na delovnem mestu; 

- pojmovanjem poučevanja kot vodenja učencev pri odkrivanju »sveta« in rezultati 

trditve: Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na delovnem mestu 

(r = 0,129, p < 0,05) kar pomeni, da bolj kot anketiranci menijo, da je poučevanje 

vodenje učencev pri odkrivanju »sveta«, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Slaba 

kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na delovnem mestu; 

- pojmovanjem poučevanja kot spodbujanja učenčevega razvoja in rezultati trditve: 

Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na delovnem mestu (r = 

0,131, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot vprašani menijo, da je poučevanje 

spodbujanje učenčevega razvoja, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Slaba kvaliteta 

odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na delovnem mestu. 

 

Iz tabele  je razvidno, da kar tri izmed štirih trditev nakazujejo na statistično pomembnost 

s trditvijo, da je slaba kvaliteta odnosov s sodelavci pogost vir stresa na delovnem mestu. 

V predstavljeni literaturi v teoretičnih izhodiščih je namreč kot pogost vir stresa na 

delovnem mestu omenjena ravno slaba kvaliteta odnosov med sodelavci. 
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Iz tabele 9 je razvidno, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati trditve: 

Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi dogodki in pojmovanjem poučevanja 

kot: 

 

- vodenja učencev pri odkrivanju »sveta« (r = 0,126, p < 0,05), kar pomeni, da bolj 

kot učitelji in svetovalni delavci menijo, da je poučevanje vodenje učencev pri 

odkrivanju »sveta«, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Samospoštovanje vpliva na 

spoprijemanje s stresnimi dogodki; 

- spodbujanja učenčevega razvoja (r = 0,150, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

učitelji in svetovalni delavci menijo, da je poučevanje spodbujanje učenčevega 

razvoja, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje 

s stresnimi dogodki. 

 

Iz tabele 9 prav tako lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med 

rezultati trditve Pedagoški delavci imajo nadzor nad stresnimi dejavniki na delovnem mestu 

in pojmovanjem poučevanja kot prenašanja novih informacij na učence (r = 0,190, p < 

0,01).  Povezanost med obema spremenljivkama pomeni, da bolj kot učitelji in svetovalni 

delavci menijo, da je poučevanje prenašanje novih informacij na učence, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Pedagoški delavci imajo nadzor nad stresnimi dejavniki na delovnem 

mestu. 

 

Pri desetih izmed šestnajstih postavk, ki se nanašajo na prepričanja o stresu, sem uspela 

pokazati, da obstoji statistično pomembna povezanost med omenjenimi postavkami in 

različnimi pojmovanji o poučevanju. 

 

 Povezanost osebnih pojmovanj o učenju s prepričanji o stresu na delovnem 

mestu 

V nadaljevanju prikazujem podatke, ki se nanašajo na povezanost osebnih pojmovanj o 

učenju s prepričanji o stresu na delovnem mestu. Vrednosti, ki prikazujejo statistično 

pomembne povezanosti med spremenljivkami, sem okrepila. Morebitne povezanosti sem 

izračunala z uporabo Pearsonovih koeficientov korelacije. 
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Tabela 10: Povezanost osebnih pojmovanj o učenju s prepričanji o stresu na 

delovnem mestu 

 

 

  

Kopičenje 

dejstev in 

podatkov 

Razvijanje 

določenih 

spretnosti 

Razumevan

je delovanja 

»sveta« 

Uporaba 

znanja v 

drugačnih 

situacijah 

Oblikovanje 

odnosa in 

izražanje 

lastnega 

mnenja 

Posledice stresa so 

povezane z 

doživljanjem 

negativnih čustev. 

r -,051 ,168** ,156** ,204** ,179** 

p ,361 ,003 ,005 ,000 ,001 

N 322 321 322 322 321 

Stres je škodljiv. 

r -,007 ,076 ,131* ,077 ,031 

p 898 173 ,019 170 575 

N 322 321 322 322 321 

Obvladovanje stresnih 

situacij je odvisno od 

preteklih izkušenj. 

r ,097 ,118* ,124* ,071 ,035 

p 505 ,034 ,026 ,205 535 

N 322 321 322 322 321 

Obvladovanje stresnih 

situacij je odvisno od 

osebnostnih lastnosti. 

r ,069 ,090 ,199** ,194** ,130* 

p ,218 ,107 ,000 ,000 ,020 

N 321 320 321 321 320 

Stres na delovnem 

mestu vpliva na slabšo 

učinkovitost 

pedagoškega dela. 

r -,061 ,163** ,183** ,156** ,122* 

p ,277 ,003 ,001 ,005 ,030 

N 321 320 321 321 320 

Stres sprejemam kot 

sestavni del mojega 

življenja. 

r ,131* ,116* ,165** ,094 ,141* 

p ,018 ,039 ,003 ,091 ,011 

N 321 320 321 321 320 

Spremembe v šolskem 

sistemu so velik vir 

stresa. 

r ,027 ,117* ,099 ,099 ,038 

p ,633 ,036 ,076 ,076 ,499 

N 321 320 321 321 320 

Slaba kvaliteta 

odnosov s sodelavci je 

pogost vir stresa na 

delovnem mestu. 

r -,083 ,125* ,128* ,123* ,106 

p ,140 ,026 ,022 ,028 ,057 

N 320 319 320 320 319 

Samospoštovanje 

vpliva na 

r -,039 ,210** ,204** ,282** ,257** 

p ,489 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 318 317 318 318 318 
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Iz tabele 10 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve: Posledice stresa so povezane z doživljanjem negativnih čustev in pojmovanjem 

učenja kot: 

- razvijanja določenih spretnosti (r = 0,168, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje razvijanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Posledice stresa so povezane z doživljanjem negativnih čustev; 

- razumevanja delovanja »sveta« (r = 0,156, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje razumevanje delovanja »sveta«, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Posledice stresa so povezane z doživljanjem negativnih čustev; 

- uporabe znanja v drugačnih situacijah (r = 0,204, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje uporaba znanja v drugačnih situacijah, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Posledice stresa so povezane z doživljanjem negativnih čustev; 

- oblikovanja odnosa in izražanje lastnega mnenja  (r = 0,179, p < 0,01), kar pomeni, 

da bolj kot anketiranci menijo, da je učenje oblikovanje odnosa in izražanje lastnega 

mnenja , bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Posledice stresa so povezane z 

doživljanjem negativnih čustev. 

 

Iz tabele je tako razvidno, da tisti ki imajo pojmovanja o učenja na ravni preoblikovanja in 

ravni vrednotenja, bolj menijo, da so posledice stresa povezane z doživljanjem negativnih 

čustev. 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da obstoji statistično pomembna povezanost med trditvijo Stres je 

škodljiv in pojmovanjem učenja kot razumevanja delovanja »sveta« (r = 0,131, p < 0,05).  

Povezanost med obema spremenljivkama pomeni, da bolj kot učitelji in svetovalni delavci 

menijo, da je učenje razumevanje delovanja »sveta«, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Stres 

je škodljiv. 

 

Iz tabele 10 prav tako lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med 

rezultati trditve: Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od preteklih izkušenj in 

pojmovanjem učenja kot: 

 

spoprijemanje s 

stresnimi dogodki. 

Pedagoški delavci 

imajo nadzor nad 

stresnimi dejavniki na 

delovnem mestu. 

r ,160** ,071 ,076 ,124* ,056 

p ,004 ,208 ,173 ,026 ,316 

N 320 319 320 320 320 

Delovni stres je odraz 

šibkosti posameznika. 

r ,192** -,024 ,028 -,002 -,053 

p ,001 ,672 ,621 ,967 ,342 

N 319 318 319 319 319 
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- razvijanja določenih spretnosti (r = 0,118, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje razvijanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od preteklih izkušenj; 

- razumevanja delovanja »sveta« (r = 0,124, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje razumevanje delovanja »sveta«, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od preteklih izkušenj. 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati trditve: 

Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od osebnostnih lastnosti in pojmovanjem učenja 

kot: 

- razumevanja delovanja »sveta« (r = 0,199, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje razumevanje delovanje »sveta«, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od osebnostnih 

lastnosti; 

- uporabe znanja v drugačnih situacijah (r = 0,194, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje uporaba znanja v drugačnih situacijah, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od osebnostnih 

lastnosti; 

- oblikovanja odnosa in izražanja lastnega mnenja (r = 0,130, p < 0,05), kar pomeni, 

da bolj kot anketiranci menijo, da je učenje oblikovanje odnosa in izražanje lastnega 

mnenja, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Obvladovanje stresnih situacij je odvisno 

od osebnostnih lastnosti. 

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve: Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost pedagoškega dela in 

pojmovanjem učenja kot: 

- razvijanja določenih spretnosti (r = 0,163, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

vprašani menijo, da je učenje razvijanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo s 

trditvijo: Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost pedagoškega dela; 

- razumevanja delovanja »sveta« (r = 0,183, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje razumevanje delovanje »sveta«, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost 

pedagoškega dela; 

- uporabe znanja v drugačnih situacijah (r = 0,156, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje uporaba znanja v drugačnih situacijah, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost 

pedagoškega dela; 

- oblikovanja odnosa in izražanja lastnega mnenja (r = 0,122, p < 0,05), kar pomeni, 

da bolj kot anketiranci menijo, da je učenje oblikovanje odnosa in izražanje lastnega 

mnenja, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo 

učinkovitost pedagoškega dela. 
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Iz tabele 10 je razvidno tudi, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve: Stres sprejemam kot sestavni del mojega življenja in pojmovanjem učenja kot: 

- kopičenja dejstev in podatkov (r = 0,131, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot vprašani 

menijo, da je učenje kopičenje dejstev in podatkov, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: 

Stres sprejemam kot sestavni del mojega življenja; 

- razvijanja določenih spretnosti (r = 0,116, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

vprašani menijo, da je učenje razvijanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo s 

trditvijo: Stres sprejemam kot sestavni del mojega življenja; 

- razumevanja delovanja »sveta« (r = 0,165, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje razumevanje delovanje »sveta«, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Stres sprejemam kot sestavni del mojega življenja; 

- oblikovanja odnosa in izražanja lastnega mnenja (r = 0,141, p < 0,05), kar pomeni, 

da bolj kot anketiranci menijo, da je učenje oblikovanje odnosa in izražanje lastnega 

mnenja, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Stres sprejemam kot sestavni del mojega 

življenja. 

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve Spremembe v šolskem sistemu so velik vir stresa in pojmovanjem učenja kot 

razvijanja določenih spretnosti (r = 0,117, p < 0,05). Povezanost med obema 

spremenljivkama pomeni, da bolj kot učitelji in svetovalni delavci menijo, da je učenje 

razvijanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Spremembe v šolskem 

sistemu so velik vir stresa. 

Iz tabele 10 je razvidno, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati trditve: 

Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na delovnem mestu in pojmovanjem 

učenja kot: 

- razvijanja določenih spretnosti (r = 0,125, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

vprašani menijo, da je učenje razvijanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo s 

trditvijo: Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na delovnem 

mestu; 

- razumevanja delovanja »sveta« (r = 0,128, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje razumevanje delovanje »sveta«, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na 

delovnem mestu; 

- uporabe znanja v drugačnih situacijah (r = 0,123, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje uporaba znanja v drugačnih situacijah, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na 

delovnem mestu. 

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve: Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi dogodki in pojmovanjem 

učenja kot: 
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- razvijanja določenih spretnosti (r = 0,210, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

vprašani menijo, da je učenje razvijanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo s 

trditvijo: Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi dogodki; 

- razumevanja delovanja »sveta« (r = 0,204, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketiranci menijo, da je učenje razumevanje delovanje »sveta«, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi dogodki; 

- uporabe znanja v drugačnih situacijah (r = 0,282, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

učitelji in svetovalni delavci menijo, da učenje pomeni uporabo znanja v drugačnih 

situacijah, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Samospoštovanje vpliva na 

spoprijemanje s stresnimi dogodki; 

- oblikovanja odnosa in izražanja lastnega mnenja (r = 0,257, p < 0,01), kar pomeni, 

da bolj kot anketiranci menijo, da je učenje oblikovanje odnosa in izražanje lastnega 

mnenja, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje 

s stresnimi dogodki. 

 

Iz tabele 10 je razvidno tudi, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve Pedagoški delavci imajo nadzor nad  stresnimi dejavniki na delovnem mestu in 

pojmovanjem učenja kot: 

- kopičenja dejstev in podatkov (r = 0,160, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot vprašani 

menijo, da je učenje kopičenje dejstev in podatkov, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: 

Pedagoški delavci imajo nadzor nad  stresnimi dejavniki na delovnem mestu; 

- uporabe znanja v drugačnih situacijah (r = 0,124, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

vprašani menijo, da je učenje uporaba znanja v drugačnih situacijah, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Pedagoški delavci imajo nadzor nad  stresnimi dejavniki na 

delovnem mestu. 

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve Delovni stres je odraz šibkosti posameznika in pojmovanjem učenja kot kopičenja 

dejstev in podatkov (r = 0,192, p < 0,01). Povezanost med obema spremenljivkama pomeni, 

da bolj kot vprašani menijo, da je učenje kopičenje dejstev in podatkov, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Delovni stres je odraz šibkosti posameznika. 

Tisti učitelji in svetovalni delavci, ki menijo da je učenje kopičenje dejstev, se bolj strinjajo 

s trditvijo, da je delovni stres odraz šibkosti posameznika in tako zanemarijo zunanje 

dejavnike, ki lahko povzročajo stres na delovnem mestu.  

Pri enajstih izmed šestnajstih postavk o stresu sem uspela pokazati, da obstoji statistično 

pomembna povezanost med omenjenimi postavkami o stresu in različnimi pojmovanji o 

učenju. 

 Povezanost osebnih pojmovanj o znanju s prepričanji o stresu na delovnem 

mestu 

V nadaljevanju prikazujem podatke, ki se nanašajo na povezanost osebnih pojmovanj o 

znanju s prepričanji o stresu na delovnem mest. Vrednosti, ki prikazujejo statistično 
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pomembne povezanosti med spremenljivkami, sem okrepila. Morebitne povezanosti sem 

izračunala z uporabo Pearsonovih koeficientov korelacije. 

Tabela 11: Povezanost osebnih pojmovanj o znanju s prepričanji o stresu na 

delovnem mestu 

  

Dejstva 

in 

podatki 

Obvladovanje 

določenih 

spretnosti 

Razumevanje 

delovanja 

»sveta« 

Uporaba 

v 

drugačn

ih 

situacija

h 

Lastno 

mnenje in 

ravnanje 

Posledice stresa so 

povezane z 

doživljanjem 

negativnih čustev. 

r ,007 ,164** ,047 ,121* ,114* 

p ,905 ,003 ,403 ,029 ,040 

N 323 324 323 324 322 

Obvladovanje stresnih 

situacij je odvisno od 

preteklih izkušenj. 

r ,013 ,108 ,108 ,064 ,124* 

p ,810 ,053 ,052 ,250 ,026 

N 323 324 323 324 322 

Obvladovanje stresnih 

situacij je odvisno od 

osebnostnih lastnosti. 

r ,046 ,141* ,166** ,157** ,093 

p ,411 ,011 ,003 ,005 ,094 

N 322 323 322 323 321 

Stres na delovnem 

mestu vpliva na slabšo 

učinkovitost 

pedagoškega dela. 

r -,001 ,120* ,653 ,137* ,030 

p ,992 ,032 ,344 ,014 ,588 

N 322 323 322 323 321 

Stres sprejemam kot 

sestavni del mojega 

življenja. 

r ,086 ,140* ,186** ,188** ,098 

p ,122 ,012 ,001 ,001 ,079 

N 322 323 323 323 321 

Poklic pedagoga velja 

za stresni poklic. 

r -,062 -,031 ,010 ,139* ,067 

p ,268 ,584 861 ,012 ,231 

N 321 322 321 322 321 

Spremembe v šolskem 

sistemu so velik vir 

stresa. 

r ,017 ,129* ,038 ,154** ,054 

p ,766 ,020 ,499 ,006 ,336 

N 322 323 322 323 321 

Slaba kvaliteta odnosov 

s sodelavci je pogost vir 

r -,070 ,118* ,081 ,151** ,156** 

p ,208 ,035 ,147 ,007 ,005 
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Iz tabele 11 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve Posledice stresa so povezane z doživljanjem negativnih čustev in pojmovanjem 

znanja kot: 

- obvladovanja določenih spretnosti (r = 0,164, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje obvladanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Posledice stresa so povezane z doživljanjem negativnih čustev; 

- uporabe v drugačnih situacijah (r = 0,121, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje uporaba v drugačnih situacijah, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Posledice stresa so povezane z doživljanjem negativnih čustev; 

- lastnega mnenja in ravnanja (r = 0,114, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot anketirani 

menijo, da znanje pomeni lastno mnenje in ravnanje, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: 

Posledice stresa so povezane z doživljanjem negativnih čustev. 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati trditve 

Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od preteklih izkušenj in pojmovanjem znanja kot 

lastnega mnenja in ravnanja (r = 0,124, p < 0,05). Povezanost med obema spremenljivkama 

pomeni, da bolj kot vprašani menijo, da znanje pomeni lastno mnenje in ravnanje, bolj se 

tudi strinjajo s trditvijo: Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od preteklih izkušenj. 

Učitelji in svetovalni delavci, ki opišejo znanje na najvišji ravni, se bolj strinjajo, da je 

obvladovanje stresnih situacij odvisno od preteklih izkušenj. 

Iz tabele 11 prav tako lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med 

rezultati trditve Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od osebnostnih lastnosti in 

pojmovanjem znanja kot: 

- obvladovanja določenih spretnosti (r = 0,141, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje obvladanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od osebnostnih lastnosti; 

stresa na delovnem 

mestu. 
N 321 322 321 322 320 

Samospoštovanje 

vpliva na 

spoprijemanje s 

stresnimi dogodki. 

r -,023 ,229** ,194** ,296** ,199** 

p ,684 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 319 320 319 320 318 

Pedagoški delavci 

imajo nadzor nad 

stresnimi dejavniki na 

delovnem mestu. 

r ,204** ,095 ,107 -,037 ,007 

p ,000 ,091 ,055 ,508 ,902 

N 320 321 320 321 319 

Delovni stres je odraz 

šibkosti posameznika. 

r ,129* -,007 ,056 -,052 -,090 

p ,021 ,899 ,319 ,354 ,108 

N 320 321 323 321 319 
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- razumevanja delovanja »sveta« (r = 0,166, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje razumevanje delovanje »sveta«, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od osebnostnih lastnosti;  

- uporabe v drugačnih situacijah (r = 0,157, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da znanje pomeni uporabo v drugačnih situacijah, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od osebnostnih 

lastnosti. 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati trditve 

Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost pedagoškega dela in pojmovanjem 

znanja kot: 

- obvladovanja določenih spretnosti (r = 0,120, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje obvladanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost pedagoškega 

dela; 

- uporabe v drugačnih situacijah (r = 0,137, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje uporaba v drugačnih situacijah, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost pedagoškega 

dela.  

 

Iz tabele 34 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve Stres sprejemam kot sestavni del mojega življenja in pojmovanjem znanja kot: 

- obvladovanja določenih spretnosti (r = 0,140, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje obvladanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Stres sprejemam kot sestavni del mojega življenja; 

- razumevanja delovanje »sveta« (r = 0,186, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje razumevanje delovanje »sveta«, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Stres sprejemam kot sestavni del mojega življenja; 

- uporabe v drugačnih situacijah (r = 0,188, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da znanje pomeni uporabo v drugačnih situacijah, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Stres sprejemam kot sestavni del mojega življenja. 

 

Iz tabele 11 lahko razberemo tudi, da obstoji statistično pomembna povezanost med 

rezultati trditve Poklic pedagoga velja za stresni poklic in pojmovanjem znanja kot uporabe 

v drugačnih situacijah (r = 0,139, p < 0,05). Povezanost med obema spremenljivkama 

pomeni, da bolj kot vprašani menijo, da znanje pomeni uporabo v drugačnih situacijah, bolj 

se tudi strinjajo s trditvijo: Poklic pedagoga velja za stresni poklic. 
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Iz tabele 11 je razvidno, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati trditve: 

Spremembe v šolskem sistemu so velik vir stresa in pojmovanjem znanja kot: 

- obvladovanja določenih spretnosti (r = 0,129, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje obvladanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Spremembe v šolskem sistemu so velik vir stresa; 

- uporabe v drugačnih situacijah (r = 0,154, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje uporaba v drugačnih situacijah, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Spremembe v šolskem sistemu so velik vir stresa. 

 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na delovnem mestu in 

pojmovanjem znanja kot: 

- obvladovanja določenih spretnosti (r = 0,118, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje obvladanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na delovnem 

mestu; 

- uporabe v drugačnih situacijah (r = 0,151, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da znanje pomeni uporabo v drugačnih situacijah, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na 

delovnem mestu; 

- lastnega mnenja in ravnanja (r = 0,156, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot anketirani 

menijo, da znanje pomeni lastno mnenje in ravnanje, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: 

Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost vir stresa na delovnem mestu. 

 

Iz tabele 11 je razvidno tudi, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi dogodki in pojmovanjem 

znanja kot: 

- obvladovanja določenih spretnosti (r = 0,229, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje obvladanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi dogodki; 

- razumevanja delovanja »sveta« (r = 0,194, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje razumevanje delovanje »sveta«, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi dogodki; 

- uporabe v drugačnih situacijah (r = 0,296, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da znanje pomeni uporabo v drugačnih situacijah, bolj se tudi 

strinjajo s trditvijo: Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi dogodki; 

- obvladovanja določenih spretnosti (r = 0,229, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot 

anketirani menijo, da je znanje obvladanje določenih spretnosti, bolj se tudi strinjajo 

s trditvijo: Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi dogodki; 

- lastnega mnenja in ravnanja (r = 0,199, p < 0,01), kar pomeni, da bolj kot anketirani 

menijo, da znanje pomeni lastno mnenje in ravnanje, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: 

Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresnimi dogodki. 
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Iz tabele 11 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med rezultati 

trditve Pedagoški delavci imajo nadzor nad stresnimi dejavniki na delovnem mestu in 

pojmovanjem znanja kot dejstev in podatkov (r = 0,204, p < 0,01). Povezanost med obema 

spremenljivkama pomeni, da bolj kot vprašani menijo, da znanje pomeni dejstva in 

podatke, bolj se tudi strinjajo s trditvijo: Pedagoški delavci imajo nadzor nad stresnimi 

dejavniki na delovnem mestu. 

Iz tabele 11 lahko razberemo tudi, da obstoji statistično pomembna povezanost med 

rezultati trditve Delovni stres je odraz šibkosti posameznika in pojmovanjem znanja kot 

dejstev in podatkov (r = 0,129, p < 0,05). Povezanost med obema spremenljivkama pomeni, 

da bolj kot vprašani menijo, da znanje pomeni dejstva in podatke, bolj se tudi strinjajo s 

trditvijo: Delovni stres je odraz šibkosti posameznika. 

Pri enajstih izmed šestnajstih postavk, ki se nanašajo na prepričanja o stresu sem uspela 

pokazati, da obstoji statistično pomembna povezanost, med omenjenimi postavkami o 

stresu in različnimi pojmovanji o znanju. 

Ugotovila sem, da se prepričanja o stresu statistično pomembno povezujejo z določenimi 

pojmovanji o vidikih pedagoškega dela. Pri pojmovanjih o poučevanju sem dokazala 

ujemanje z desetimi postavkami, pri pojmovanju učenja in znanja pa se uspela dokazati 

statistično pomembno ujemanje s kar enajstimi postavkami od skupno šestnajstih. Ker 

nisem uspela dokazati ujemanje rezultatov izmed večine od vključenih parov postavk, 

lahko prvo hipotezo, ki se glasi: Osebna pojmovanja pedagoških delavcev o različnih 

vidikih pedagoškega dela se statistično pomembno povezujejo s prepričanjih o stresu na 

delovnem mestu, za večino povezav POTRDIM.  

 

 Povezanost osebnih pojmovanj o vidikih pedagoškega dela z 

zadovoljstvom s poklicem 

V tem delu predstavljam ugotovitve, ki se vežejo na drugo hipotezo: Osebna pojmovanja 

učiteljev v praksi in svetovalnih delavcev o različnih vidikih pedagoškega dela se 

statistično pomembno povezujejo z zadovoljstvom s poklicem. Zaradi preglednosti podatke 

predstavim v treh tabelah. Prikazujem samo podatke, ki so pokazali statistično pomembno 

povezanost med osebnimi pojmovanji in zadovoljstvom s poklicem. Povezave med 

spremenljivkami sem izračunala z uporabo Pearsonovih koeficientov korelacije.  
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Tabela 12: Povezanost osebnih pojmovanj o poučevanju z zadovoljstvom s poklicem 

  Zadovoljstvo s poklicem 

Razvijanje učenčevih spretnosti 
r ,193** 

p ,000 

N 324 

Spodbujanje učenčevega razvoja 
r ,120** 

p ,031 

N 324 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da obstoji statistično pomembna povezanost med zadovoljstvom s 

poklicem in  

- pojmovanjem poučevanja kot razvijanja učenčevih spretnosti (r = 0,139, p < 0,01). 

Povezanost med obema spremenljivkami pomeni, da bolj kot vprašani menijo, da 

poučevanje pomeni razvijanje učenčevih spretnosti, bolj so zadovoljni s svojim 

poklicem; 

- pojmovanjem poučevanja kot spodbujanja učenčevega razvoja (r = 0,120, p < 0,01). 

Povezanost med obema spremenljivkama pomeni, da bolj kot anketiranci menijo, 

da poučevanje pomeni spodbujanje učenčevega razvoja, bolj so zadovoljni s svojim 

poklicem. 

Tabela 13: Povezanost osebnih pojmovanj o znanju z zadovoljstvom s poklicem 

  Zadovoljstvo s poklicem 

Obvladovanje določenih 

spretnosti 

r ,118* 

p ,034 

N 323 

 

Iz tabele 13 lahko razberemo, da obstoji statistično pomembna povezanost med 

zadovoljstvom s poklicem in pojmovanjem znanja kot obvladovanja določenih spretnosti 

(r = 0,118, p < 0,05), kar pomeni, da bolj kot učitelji in svetovalni delavci menijo, da znanje 

pomeni obvladovanje določenih spretnosti, bolj so tudi zadovoljni s poklicem, ki ga 

opravljajo.  

Drugo hipotezo, ki se glasi: Osebna pojmovanja učiteljev v praksi in svetovalnih delavcev 

o različnih vidikih pedagoškega dela se statistično pomembno povezujejo z zadovoljstvom 

s poklicem, za večino vključenih povezav ZAVRNEM, saj sem uspela dokazati statistično 

pomembne povezave le s tremi pari spremenljivk, pri ostalih parih povezav (11) pa ne. 
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 Povezanost osebnih pojmovanj o vidikih pedagoškega dela z 

uspešnostjo pri delu 

V zadnjem delu predstavljam ugotovitve, ki se vežejo na zadnjo hipotezo: Osebna 

pojmovanja učiteljev v praksi in svetovalnih delavcev o različnih vidikih pedagoškega dela 

se statistično pomembno povezujejo z uspešnostjo pri delu. Povezave med 

spremenljivkami sem izračunala s pomočjo Pearsonovih koeficientov korelacije.  

Tabela 14: Povezanost osebnih pojmovanj o poučevanju z oceno uspešnosti pri delu 

  Ocena uspešnosti pri delu 

Prenašanje novih informacij na 

učence. 

r ,033 

p ,547 

N 327 

Razvijanje učenčevih spretnosti. 

r ,007 

p ,893 

N 325 

Vodenje učenca pri odkrivanju 

»sveta«. 

r -,032 

p ,564 

N 326 

Spodbujanje učenčevega razvoja. 

r -,066 

p ,234 

N 324 

 

Iz tabele 14 je razvidno, da ne obstoji statistično pomembna povezanost med osebnimi 

pojmovanji o poučevanju z oceno uspešnosti pri delu.  

Tabela 15: Povezanost osebnih pojmovanj o učenju z oceno uspešnosti pri delu 

  Ocena uspešnosti pri delu 

Kopičenje dejstev in podatkov. 

r ,046 

p ,412 

N 322 

Razvijanje določenih spretnosti. 

r ,030 

p ,592 

N 321 

Razumevanje delovanja »sveta«. 

r -,031 

p ,577 

N 322 

Uporaba znanja v drugačnih 

situacijah. 

r ,004 

p ,942 

N 322 
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Oblikovanje odnosa in izražanje 

lastnega mnenja. 

r ,090 

p ,109 

N 321 

 

Iz tabele 15 je razvidno, da ne obstoji statistično pomembna povezanost med osebnimi 

pojmovanji o učenju z oceno uspešnosti pri delu.  

 

Tabela 16: Povezanost osebnih pojmovanj o znanju z oceno uspešnosti pri delu 

  Ocena uspešnosti pri delu 

Dejstva in podatki. 

r ,037 

p ,510 

N 323 

Obvladovanje določenih 

spretnosti. 

r ,019 

p ,735 

N 324 

Razumevanje delovanja »sveta«. 

r -,026 

p ,642 

N 323 

Uporaba v drugačnih situacijah. 

r -,010 

p ,851 

N 324 

Lastno mnenje in ravnanje. 

r -,024 

p ,669 

N 322 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da ne obstoji statistično pomembna povezanost med osebnimi 

pojmovanji o znanju z oceno uspešnosti pri delu.  

Hipotezo 3, ki se glasi: Osebna pojmovanja učiteljev v praksi in svetovalnih delavcev o 

različnih vidikih pedagoškega dela se statistično pomembno povezujejo z uspešnostjo pri 

delu, ZAVRNEM, saj nisem uspela dokazati statistično pomembne povezanosti med 

osebnimi pojmovanji o vidikih pedagoškega dela in uspešnostjo pri delu niti za eno od 

raziskanih povezav.  
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 SKLEPNE MISLI 

V magistrskem delu sem raziskovala osebna pojmovanja učiteljev in svetovalnih delavcev 

o vidikih pedagoškega dela ter o stresu na delovnem mestu. Znotraj teh tem so me zanimale 

tudi povezave z zadovoljstvom s poklicem in uspešnostjo pri delu. V sklepu predstavljam 

ugotovitve, ki se nanašajo na postavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze ter lahko 

predstavljajo izhodišče za izboljšanje obstoječe prakse.  

Pedagoški delavci se pri svojem delu srečujejo z različnimi delovnimi nalogami, ki od njih 

zahtevajo različne prilagoditve in sposobnosti. Kako posameznik odreagira in deluje v 

svojem delovnem okolju, je odvisno od različnih dejavnikov, predvsem so v ospredju naše 

izkušnje, preneseno in posredovano znanje ter naše vrednote. Vsi ti dejavniki predstavljajo 

koncept osebnih pojmovanj, ki predstavlja vodilo našega početja. Osebna pojmovanja so 

tako individualna, a hkrati socialno konstruirana, saj nanje pri pedagoških delavcih 

velikokrat vplivata tudi šolska klima in kultura (Turnšek, 2013). 

Raziskovanja osebnih pojmovanj sem se lotila tudi sama in hitro ugotovila, da je 

raziskovanje le-teh zelo zahtevno, saj pri raziskovanju pogosto težimo k posploševanju, kar 

pa je pri osebnih pojmovanjih zelo težko, saj so ta pri vsakem posamezniku zelo specifična 

in individualna. Da bi s pomočjo raziskave lahko čim bolj poglobljeno predstavila osebna 

pojmovanja učiteljev in svetovalnih delavcev, sem uporabila integriran kvantitativno-

kvalitativni pristop raziskovanja. Osebna pojmovanja sem raziskovala s pomočjo različnih 

lestvic, ki so vključevala trditve in prepričanja o posameznih vidikih pedagoškega dela. 

Pridobljene rezultate sem nato dopolnila s podatki, ki sem jih pridobila pri vprašanjih 

odprtega tipa. V vprašanjih odprtega tipa so vprašani predstavili svoj pogled na pojme 

poučevanja, učenja, znanja, timskega dela ter in čustvenega in socialnega učenja. Odgovore 

sem s pomočjo postopka kodiranja predstavila v različnih kategorijah. Pri tem sem morala 

paziti, da odgovorov vprašanih nisem preveč »predalčkala«, saj bi na tak način izgubila 

pestrost in širino, ki jo v sebi nosijo osebna pojmovanja. 

Rezultate raziskave sem prikazala v štirih sklopih. V prvem sklopu sem odgovarjala na 

prvo raziskovalno vprašanje, kjer me je zanimalo, kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji 

in svetovalni delavci o različnih vidikih pedagoškega dela. Rezultati so pokazali, da imajo 

anketiranci o poučevanju, učenju in znanju pojmovanja na nižjih ravneh, medtem ko so 

pojmovanja o timskem delu ter čustvenem in socialnem učenju predstavljena na bolj 

kompleksen in sestavljen način, iz česar lahko sklepamo, da so ta pojmovanja nekoliko 

višjega nivoja. Anketiranci so ocenili, da je pomembna vrsta pojmovanj o poučevanju 

spodbujanje učenčevega razvoja, ki predstavlja pojmovanje na najvišji ravni. Prav tako so 

ocenili, da je pomembna vrsta pojmovanj o učenju oblikovanje odnosa in izražanje lastnega 

mnenja, kot pomembno vrsto pojmovanj o znanju pa so prepoznali razvijanje lastnega 

mnenja in ravnanja, kar zopet predstavlja pojmovanje na višjih ravneh. Kljub temu pa so 

isti vprašani v odgovorih na vprašanja odprtega tipa predstavili lastna pojmovanja o 

poučevanju, učenju in znanju na nižjih nivojih. Osebna pojmovanja o timskem delu ter 

socialnem in čustvenem učenju so bila predstavljena na nekoliko višjem nivoju, pri čemer 

so anketirani izhajali iz lastnih primerov in prakse. Zdi se mi pomembno, da se zavedamo, 
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da se pojmovanja o poučevanju, učenju in znanju med seboj povezujejo in jih tako težko 

ločeno raziskujemo, saj način učiteljevega razumevanja znanja in učenja vpliva na to, kako 

učitelj poučuje. V nadaljnjem raziskovanju bi bilo smiselno ugotoviti načine, kako bi lahko 

pri pedagoških delavcih spodbujali pojmovanja na višjih nivojih; morda jim je potrebno 

pustiti več svobode pri načrtovanju poučevanja in poučevanju samem, saj vemo, da so 

smernice za učne načrte zelo toge in enosmerne. A. Jug (2008) meni, »da je spreminjanje 

osebnih pojmovanj postopen proces, za katerega je najprej treba spodbuditi kritičnost do 

obstoječe prakse. Učitelje in vzgojitelje je treba skozi samorefleksijo usmerjati k 

oblikovanju konkretnih ciljev, pričakovanj in kriterijev za vrednotenje lastnega dela in dela 

kolegov ter jih spodbujati k samoevalvaciji in doživljanju lastne uspešnosti« (str. 55). 

V drugem sklopu sem raziskovala pojmovanja o stresu med učitelji in svetovalnimi delavci, 

pri čemer so anketiranci najpogosteje pisali o doživljanju stresa in pogledih na stres ter o 

sprožilcih stresa, nekoliko manj pa so pisali o obvladovanju in spoprijemanju s stresom. 

Rezultati o stresu so pokazali, da se učitelji in svetovalni delavci najbolj strinjajo s trditvijo 

»Stres je škodljiv«,  najmanj pa s trditvijo »Delovni stres je odraz šibkosti posameznika«, 

kar nakazuje, da učitelji in svetovalni delavci sprožilce za stres na delovnem večinoma 

vidijo v ljudeh, dogodkih ali situacijah, ki niso povezani samo z njihovo osebnostjo ali z 

njimi samimi. Posameznik torej ni kriv za določene stresne situacije in dogodke, temveč so 

zanj odgovorni dejavniki izven njega. Zanimiv je tudi podatek, da razmeroma visoko oceno 

strinjanja (M = 4,12) predstavlja tudi trditev Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je pogost 

vir stresa na delovnem mestu, čeprav učitelji in svetovalni delavci v odprtem vprašanju o 

stresu niso pogosto navajali, da bi odnosi s sodelavci vplivali na doživljanje stresa na 

delovnem mestu. Veliko pogosteje pa so pisali o tem, da so spremembe v šolskem sistemu 

sprožilci stresa, čeprav je v lestvici ta trditev dosega nižjo oceno strinjanja (M = 3,92) kot 

odnosi s sodelavci. Iz odgovorov anketirancev je moč sklepati, da pri svojem delu 

prepoznavajo veliko stresnih dejavnikov in stresnih situacij, ki vplivajo na njihovo počutje 

in delovno učinkovitost. Učitelji in svetovalni delavci so na vprašanje o stresu odgovarjali 

zelo kompleksno in podkrepljeno s svojimi primeri iz prakse. Iz odgovorov je razvidno, da 

se pedagoški delavci pri svojem delu srečujejo s stresom in da poklic pedagoga uvrščajo 

med stresne poklice. Iz odgovorov sem zasledila, da anketiranci predstavljajo podobne 

stresne situacije in stresorje iz delovnega mesta, stres pa večina dojemajo kot nekaj 

negativnega, vendar ga kljub temu sprejemajo kot sestavni del svojega življenja. Učitelji in 

svetovalni delavci so kot najbolj stresno prepoznavali delo s starši in njihovo vmešavanje 

v pedagoško delo, kot velik stresor pa so predstavili tudi vodstvo šole. Najmanj 

anketirancev je pisalo o različnih strategijah obvladovanja in spoprijemanja s stresom, kar 

lahko nakazuje na dejstvo, da učitelji in svetovalni delavci stres dojemajo kot nekaj 

samoumevnega in vsakodnevnega ter kot nekaj kar je postalo del našega življenja. 

V tretjem sklopu sem predstavila rezultate o zadovoljstvu s poklicem in z uspešnostjo pri 

delu, pri čemer so bili podatki več kot zgovorni: učitelji in svetovalni delavci so v povprečju 

zadovoljni s svojim poklicem in se pri svojem delu počutijo uspešne ali zelo uspešne. 

Anketiranci so najbolj zadovoljni s službo, ki jo opravljajo in motiviranostjo pri delu ter z 

odnosi, ki jih imajo s sodelavci, najmanj pa z višino plače glede na njihove izkušnje, 
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usposobljenost in izobrazbo. Zanimiva je ugotovitev, da so učitelji in svetovalni delavci v 

povprečju zadovoljni s svojim poklicem, kot tudi s posameznimi področji dela in da se pri 

svojem delu počutijo uspešne, medtem ko sem v vprašanjih odprtega tipa o stresu na 

delovnem mestu razbrala ogromno kritik in nezadovoljstva. Sklepam, da so anketiranci 

resnično zadovoljni s svojim poklicem, vendar morda nimajo možnosti, da bi lahko izrazili 

svoje mnenje, pomisleke in težave, s katerimi se srečujejo. V tem delu vidim možnost 

nadaljnjega raziskovanja in predloge za izboljšanje prakse. V prihodnosti bi bilo smiselno 

raziskovati, kako so pedagoški delavci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, 

zadovoljni s svojim poklicem in s posameznimi delovnimi področji ter kako uspešne se 

počutijo pri svojem delu. Pri tem jim moramo dati možnost, da izrazijo svoje pomisleke in 

predlagajo možne rešitve. 

V zadnjem, četrtem sklopu, sem predstavila ugotovitve treh hipotez, pri čemer sem prvo 

hipotezo sprejela, drugi dve pa zavrnila. Pri prvi hipotezi me je zanimalo, ali obstajajo 

statistično pomembne povezanosti med osebnimi pojmovanji o vidikih pedagoškega dela 

in prepričanji o stresu. Pri pojmovanjih o poučevanju sem dokazala ujemanje z desetimi 

postavkami, pri pojmovanju učenja in znanja pa sem uspela dokazati statistično pomembno 

ujemanje s kar enajstimi postavkami od skupno šestnajstih. Drugo hipotezo o povezanosti 

osebnih pojmovanj o vidikih pedagoškega dela in zadovoljstva s poklicem sem zavrnila, 

saj sem uspela dokazati statistično pomembne povezave le s tremi pari spremenljivk izmed 

14 parov. Zadnjo hipotezo o povezanosti osebnih pojmovanj o vidikih poučevanja in 

uspešnostjo pri delu pa sem zavrnila, saj nisem uspela dokazati statistično pomembne 

povezanosti med osebnimi pojmovanji o vidikih pedagoškega dela in uspešnostjo pri delu 

niti za eno od raziskanih povezav. 

Ob koncu bi rada še enkrat poudarila pomen raziskovanja osebnih pojmovanja za razvijanje 

boljše pedagoške prakse, saj so ravnanja vseh pedagoških delavcev vedno pogojena z 

njihovimi osebnimi pojmovanji. Ker pa so zelo subjektivna, zahtevajo tudi temu primerno 

kompleksno raziskovanje. S svojim delom sem uspela osvetliti le del osebnih pojmovanj 

pedagoških delavcev, saj sem v svoje raziskovanje vključila le učitelje in svetovalne 

delavce. V nadaljnjem raziskovanju bi se lahko usmeri tudi na druge profile posameznikov, 

zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, s čimer bi lahko prikazali še večjo pestrost in 

raznolikost osebnih pojmovanj. Glede stresa na delovnem mestu so učitelji in svetovalni 

delavci predstavili podobne situacije in dogodke, ki jim povzročajo stres, pri nadaljnjem 

raziskovanju pa bi se lahko usmerili v načine in strategije spoprijemanja s stresom na 

delovnem mestu, pri čemer bi bilo potrebno vključiti tako vodstvo šole, kot tudi posamezne 

zaposlene pedagoške delavce.  
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PRILOGE 

 

 Anketni vprašalnik 

________________________________________________________________________ 

ANKETA 

 

Sem študentka magistrskega študija socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti. V okviru magistrskega dela 

raziskujem, kakšna osebna pojmovanja imajo pedagoški delavci o različnih vidikih poučevanja ter o stresu 

na delovnem mestu.  

 

Reševanje vprašalnika je anonimno, zbrani podatki pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene, 

zato Vas prosim za iskrene odgovore. Hvala za sodelovanje! 

 

Alja Trdin 

 

 

1. Spol (obkrožite):  M Ž 

 

2. Stopnja izobrazbe (obkrožite):  

a) srednja 

b) višja 

c) visoka- strokovna 

d) visoka--univerzitetna 

e) bolonjski magisterij 

f) znanstveni magisterij in doktorat 

 

3. Smer izobrazbe (obkrožite): 

a) učitelj razrednega pouka (dopišite razred):___________ 

b) učitelj predmetnega pouka (dopišite predmet):_________ 

c) SRP pedagog 

d) socialni pedagog 

e) pedagog (FF) 

f) drugo (napišite): __________________________ 

 

4. Delovno mesto (obkrožite): 

a) učitelj razrednega pouka 

b) učitelj predmetnega pouka 

c) učitelj v podaljšanemu bivanju 

d) svetovalni delavec 

e) drugo (napišite): __________________________ 

 

5. Delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja (obkrožite):  

a) do 3 leta 

b) od 3 do 5 let 

c) 6 do 10 let 

d) 11 do 20 let 

e) 21 do 30 let 

f) več kot 30 let  

 

6. Kako bi vi osebno (s svojimi besedami) opredelili ZNANJE?  

 

7. Kako bi vi osebno (s svojimi besedami) opredelili UČENJE?  

 

8.  Kako bi vi osebno (s svojimi besedami) opredelili POUČEVANJE OZ. PEDAGOŠKO DELO?  

 

9. Kako bi vi osebno (s svojimi besedami) opredelili TIMSKO DELO PEDAGOŠKIH DELAVCEV?  



 

 

 

 

10. Kako bi vi osebno (s svojimi besedami) opredelili STRES pri pedagoškem delu?  

 

 

11. Kako bi vi osebno (s svojimi besedami) opredelili SOCIALNO IN ČUSTVENO UČENJE? 

 

 

12. V kolikšni meri menite, da navedena osebna pojmovanja vplivajo na vaše pedagoško delo? (obkrožite) 

a) ne vplivajo 

b) delno vplivajo  

c) občutno vplivajo  

d) zelo vplivajo  

 

13. Kaj po vašem mnenju je v največji meri prispevalo k temu, da imate taka osebna pojmovanja, kot ste jih 

pri prejšnjih vprašanjih navedli?  

 

 

14. V preglednici označite, kateri od navedenih dejavnikov (vplivov) so po vašem mnenju prispevali k prej 

navedenim (vpr. 6-11) osebnim pojmovanjem? Moč vpliva ocenite na 5 stopenjski lestvici od  1- ni 

vplivalo do 5 – je zelo vplivalo 

 

Dejavniki vplivanja na vaša  pojmovanja 1 – NI 

VPLIVALO 

2 3 4 5 - JE 

ZELO 

VPLIVALO 

lastne pedagoške/delovne izkušnje 1 2 3 4 5 

izmenjava znanja in izkušenj s kolegi 1 2 3 4 5 

vodstveni delavci  1 2 3 4 5 

strokovno znanje-dobljeno med študijem 1 2 3 4 5 

strokovno znanje- dobljeno izven študija 1 2 3 4 5 

osebne življenjske izkušnje 1 2 3 4 5 

lastni osnovnošolski učitelji 1 2 3 4 5 

lastni srednješolski učitelji 1 2 3 4 5 

lastni fakultetni učitelji 1 2 3 4 5 

lastno družinsko življenje 1 2 3 4 5 

lastni starši  1 2 3 4 5 

lastne napake  1 2 3 4 5 

lastne izkušnje s timskim delom 1 2 3 4 5 

samostojno branje strokovne  literature 1 2 3 4 5 

standardi in cilji znanja v učnem načrtu 1 2 3 4 5 

sodelovanje z učitelji z drugih šol 1 2 3 4 5 

sodelovanje v aktivih učiteljev 1 2 3 4 5 

seminarji strokovnega izobraževanja 1 2 3 4 5 

mediji (tisk, TV, internet…) 1 2 3 4 5 

    drugo (lahko dopišete): 1 2 3 4 5 

    drugo (lahko dopišete): 1 2 3 4 5 

 

 

15. Kako pomembne se vam zdijo pri vašem pedagoškem delu spodaj navedene vrste pojmovanj  

poučevanja, učenja, in znanja? (Obkrožite.) 

 

POUČEVANJE/PEDAGOŠKO DELO  kot: Ni                        Zelo pomembno                                                           

pomembno                                               

prenašanje novih informacij na učence     1               2              3              4                

5 

razvijanje učenčevih spretnosti     1               2              3              4                

5 

vodenje učenca pri odkrivanju »sveta«     1               2              3              4                

5 



 

 

 

 

spodbujanje učenčevega razvoja     1               2              3              4                

5 

 

 

UČENJE učencev kot: Ni                                            Zelo 

pomembno                            pomembno                                                

kopičenje dejstev in podatkov     1               2              3              4                5 

razvijanje določenih spretnosti     1               2              3              4                5 

razumevanje delovanja »sveta«     1               2              3              4                5 

uporaba znanja v drugačnih situacijah     1               2              3              4                5 

oblikovanje odnosa in izražanje lastnega mnenja     1               2              3              4                5 

 

ZNANJE učencev kot: Ni                                           Zelo 

pomembno                              pomembno                                                

dejstva in podatki     1                2            3              4                 

5 

obvladovanje določenih spretnosti     1                2            3              4                 

5 

razumevanje delovanja »sveta«     1                2            3              4                 

5 

uporaba v drugačnih situacijah     1                2            3              4                 

5 

lastno mnenje in ravnanje     1                2            3              4                 

5 

 

 

16. Na lestvici od 1 – 5 se opredelite v zvezi z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na čustveno in socialno 

učenje. Oceno strinjanja opredelite na 5 stopenjski lestvici od  1- sploh se ne strinjam do 5 – popolnoma 

se strinjam. 
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1. Čustvene in socialne spretnosti učencev zelo vplivajo na 

boljše učne dosežke. 

1 2 3 4 5 

2. Prosocialno vedenje učencev v razredu  je odvisno od 

kakovosti medosebnih odnosov z vrstniki. 

1 2 3 4 5 

3. Prosocialno vedenje učencev v razredu je odvisno od 

kakovosti učiteljevega odnosa z njimi. 

1 2 3 4 5 

4. Učiteljevo vedenje v razredu se odraža v socialnih vidikih 

razrednega dogajanja. 

1 2 3 4 5 

5. Učitelj predstavlja  model na osnovi  katerega se učenci 

vedejo do svojih sošolcev. 

1 2 3 4 5 

6. Metode poučevanja učitelja določajo načine, kako učenci 

vstopajo v socialno interakcijo ( npr. način izbire prijateljev,  

idr.). 

1 2 3 4 5 

7. Učiteljevo delo vključuje skrb za čustveni razvoj učencev. 1 2 3 4 5 

8. Učiteljevo delo vključuje skrb za socialni razvoj učencev. 1 2 3 4 5 

9. Čustveno in socialno učenje v šoli poteka  predvsem izven 

pouka (npr. pri interesnih dejavnosti v šoli,  med šolskimi 

odmori ipd.). 

1 2 3 4 5 

10. Pomanjkanje časa je glavna ovira, ki učitelju preprečuje 

vključevanje čustvenega in socialnega učenja v poučevanje. 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

11. Učitelji niso dovolj usposobljeni za vključevanje čustvenega 

in socialnega učenja v poučevanje. 

1 2 3 4 5 

12. Večina učiteljev zagovarja vključevanje čustvenega in 

socialnega učenja v poučevanje. 

1 2 3 4 5 

13. Veliko število učencev v razredu učitelja ovira pri 

vključevanju čustvenega in socialnega učenja v poučevanje. 

1 2 3 4 5 

14. Čustveno in socialno učenje v šoli je predvsem področje dela 

šolske svetovalne službe.   

1 2 3 4 5 

15. Čustveno in socialno učenje mora biti sestavina učiteljevega 

poučevanja. 

1 2 3 4 5 

 

17. Kako bi ocenili svoje zadovoljstvo pri delu? (obkrožite)  

a)  na delovnem področju sem zelo nezadovoljen 

b)  na delovnem področju sem dokaj nezadovoljen 

c)  na delovnem področju sem dokaj zadovoljen 

d)  na delovnem področju sem zelo zadovoljen 

 

 

18. V naslednji preglednici ocenite posamezna področja svojega delovnega zadovoljstva (obkrožite):  
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1. Komunikacija in način pretoka informacij v 

vaši organizaciji. 

1 2 3 4 5 

2. Vaš odnos s sodelavci. 1 2 3 4 5 

3. Služba, ki jo opravljate. 1 2 3 4 5 

4. Stopnja motiviranosti pri delu. 1 2 3 4 5 

5. Način kako se običajno rešujejo konflikti v 

vaši organizaciji. 

1 2 3 4 5 

6. Delo in vrsta nalog, ki jih morate izvajati. 1 2 3 4 5 

7. Obseg dela (preveč ali premalo) 1 2 3 4 5 

8. Način organiziranosti vaše ustanove. 1 2 3 4 5 

9. Višina vaše plače glede na vaše izkušnje, 

usposobljenost in izobrazbo. 

1 2 3 4 5 

10. Fleksibilnost/svoboda, ki jo imate pri delu. 1 2 3 4 5 

11. Vaše fizično delovno okolje. 1 2 3 4 5 

 

 

19. Kako ocenjujete uspešnost svojega pedagoškega dela? (obkrožite) 

a) pri svojem pedagoškem delu sem zelo neuspešen 

b) pri svojem pedagoškem delu sem dokaj neuspešen 

c) pri svojem pedagoškem delu sem dokaj uspešen 

d) pri svojem pedagoškem delu sem zelo uspešen 

 

 

20. V naslednji preglednici označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi postavkami, ki se nanašajo na 

stres. Oceno strinjanja opredelite na 5 stopenjski lestvici od  1- sploh se ne strinjam do 5- popolnoma se 

strinjam. 
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1. Posledice stresa so povezane z  doživljanjem negativnih 

čustev.  

1 2 3 4 5 

2. Pedagoško delo čustveno izčrpava.  1 2 3 4 5 

3. Stres je škodljiv. 1 2 3 4 5 

4. Obvladovanje stresnih situacij je odvisno od preteklih 

izkušenj. 

1 2 3 4 5 

5. Obvladovanje stresnih situacij je pomembno odvisno od 

osebnostnih lastnosti. 

1 2 3 4 5 

6. Stres na delovnem mestu vpliva na slabšo učinkovitost 

pedagoškega dela. 

1 2 3 4 5 

7. Stres sprejemam kot sestavni del mojega življenja.  1 2 3 4 5 

8. Ljudje težje prenašamo stres v zasebnem življenju kot na 

delovnem mestu.  

1 2 3 4 5 

9. Poklic pedagoga velja za stresni poklic. 1 2 3 4 5 

10. Spremembe v šolskem sistemu so velik vir stresa.  

 

1 2 3 4 5 

11. Slaba kvaliteta odnosov s sodelavci je  pogost vir stresa na 

delovnem mestu.  

1 2 3 4 5 

12. Pedagoški delavci se na stres pogosto odzovejo z namero o 

zapustitvi poklica. 

1 2 3 4 5 

13. Samospoštovanje vpliva na spoprijemanje s stresni 

dogodki.  

1 2 3 4 5 

14. Pedagoški delavci imajo nadzor nad stresnimi dejavniki na 

delovnem mestu.   

1 2 3 4 5 

15. Delovni stres je odraz šibkosti posameznika. 1 2 3 4 5 

16. Pedagoški delavci so sami odgovorni za svojo psihohigieno.  1 2 3 4 5 

 

 


