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POVZETEK 

Rezilientnost je lastnost oz. zmožnost posameznika, ki mu omogoča, da se uspešno odziva v 

zanj težavnih oz. stresnih situacijah. Za učitelje je rezilientnost zelo pomembna, saj ponuja 

načine in možnosti uspešnega soočanja s stresom, s katerim se vsakodnevno srečujejo. S 

stresom pa se pogosto srečujejo tudi učenci, zato se morajo tudi učenci naučiti rezilientno 

odzivati na stresne situacije. K temu jih lahko v veliki meri spodbujajo učitelji, ki lahko del 

šolskega časa namenijo tudi razvijanju tega področja. Ker rezilientnost učiteljev v slovenskem 

prostoru še ni raziskana, nas je v pričujočem magistrskem delu zanimalo, kako rezilientni so 

učitelji razrednega pouka, ki poučujejo v prvem triletju, in kateri dejavniki vplivajo na 

njihovo pripravljenost spodbujanja rezilientnosti pri učencih. V raziskavo smo vključili 103 

učitelje prvega triletja, ki poučujejo na 16 osnovnih šolah po Sloveniji. Učitelji so izpolnili 

anketni vprašalnik Lestvice osebnostne prožnosti (rezilientnosti) in Vprašalnik učiteljeve 

pripravljenosti spodbujanja rezilientnosti pri učencih. Rezultati so pokazali, da učitelji 

dosegajo visoko stopnjo rezilientnosti, najvišjo stopnjo rezilientnosti so dosegli na področju 

občutka nadzora nad dogajanjem, sledita ustrezno odzivanje na spremembe in kakovostni 

medsebojni odnosi ter vztrajnost in občutek lastne kompetentnosti. Manj rezilientni so učitelji 

na področjih zaupanja vase in načinih spoprijemanja s težavami ter duhovnosti. Analiza 

rezultatov je pokazala tudi, da ne prihaja do razlik v rezilientnosti učiteljev glede na njihovo 

dobo poučevanja. V kolikšni meri so učitelji pripravljeni spodbujati rezilientnost, je odvisno 

od več dejavnikov. Med njimi so učitelji najvišje ocenili podporni odnos do programov 

spodbujanja rezilientnosti, izpostavili pa so tudi vpliv šolske klime in drugih pogojev na šoli, 

ki so po ocenah učiteljev ugodni za razvoj rezilientnosti učencev. Manj spodbudne so 

ugotovitve, da so učitelji sicer pripravljeni spodbujati socialno-čustveni razvoj učencev, a se 

jim zdi razvoj tega področja manj pomemben od spodbujanja mišljenja. Čeprav se večina 

učiteljev zaveda vloge, ki jo imajo pri spodbujanju rezilientnosti njihovih učencev, nekateri 

učitelji odgovornost za razvijanje rezilientnosti prelagajo na starše, spet drugi pa se ne 

počutijo kompetentne za razvijanje področja rezilientnosti pri učencih. Na podlagi raziskave 

smo ugotovili tudi, da učitelji, ki so bolj rezilientni, tudi bolj spodbujajo rezilientnost pri 

učencih.  

KLJUČNE BESEDE: učitelji, učenci, stres, rezilientnost, spodbujanje rezilientnosti 
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ABSTRACT 

Resilience is an important trait, which enables people to successfully recover from difficulties 

and stress. For teachers, resilience is of vital importance, as it offers different ways and 

solutions to successfully cope with difficult and stressful situations they face on a daily basis. 

The way teachers experience and react to stress often affects their pupils, who are under a lot 

of stress as well. Teachers could help and teach them how to cope with stressful situations by 

spending some school time on the subject. To our best knowledge, the resilience of teachers in 

Slovenia is not well researched yet. The object of the present work is therefore to investigate 

the resilience of primary school teachers and determine what factors influence their readiness 

to encourage pupils to develop their own resilience. The research was made by surveying 103 

teachers from 16 primary schools in Slovenia. The teachers filled out a Resilience test and a 

Questionnaire on their readiness to encourage pupils to develop their own resilience. The 

results have shown that teachers generally exhibit a high degree of resilience. According to 

the survey, they feel most resilient in their ability to control events. These were followed by 

factor related to the positive acceptance of change and secure relationships; teachers notion of 

personal competence, high standard and tenacity. Teachers feel less resilient at trusting 

themselves in dealing with difficulties and lastly at spirituality. We did not find any significant 

influence of age/years of service on resilience of teachers. There are several factors which 

influences on teacher's readiness to enhance children's resilience. The findings suggest that 

most teachers approve and support programs for developing pupil's resilience. Most teachers 

perceive school climate as supportive and think they have good conditions for the 

implementation of programs which promotes pupils resilience. While teachers are prepared to 

promote the socio-emotional development in pupils, they consider it less important than 

promoting the development of their thinking. Although most teachers are aware of their role 

in promoting the resilience of their pupils, some of them consider it a responsibility of parents 

and some do not consider themselves enough competent for the task. Based on our research 

we also discovered that the more resilient teachers are more keen on helping their pupils 

develop resilience as well. 

 

KEYWORDS: teachers, pupils, stress, resilience, promoting resilience 
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I UVOD 

Učitelji so izpostavljeni številnim dejavnikom, ki jim predstavljajo stres. Raziskave potrjujejo, 

da je poklic učitelja eden izmed najbolj stresnih poklicev (Nash, 2005, v Gu in Day, 2013). 

Avtorji se zato osredotočajo na raziskovanje in določanje tistih dejavnikov, ki jih učitelji 

označujejo za najbolj obremenjujoče oz. stresne. Pri tem pa raziskovalci opozarjajo, da 

ugotavljanje vzrokov stresa ni dovolj, saj stresnih situacij ne moremo preprečiti. Lahko pa se 

naučimo, kako se rezilientno, tj. uspešno, odzivamo na izjemno težke situacije. Ker pa je 

rezilientnost lastnost, ki je tudi pridobljena in jo lahko razvijamo, so začeli avtorji raziskovati, 

kako jo lahko spodbujamo in krepimo. 

Rezilientnost pa ni pomembna samo za učitelje, ampak tudi za učence, saj so tudi oni 

izpostavljeni številnim stresnim situacijam. Pri tem je pomembno, da se učitelji zavedajo 

vloge, ki jo imajo pri razvoju in spodbujanju rezilientnosti. Spretnosti, ki jih razvijajo pri 

učencih, le-tem omogočajo spretnejše reševanje problemov tako v času šolanja kot tudi 

kasneje v življenju. 

Raziskav, ki se osredotočajo na rezilientnost učiteljev, pri nas še nismo zasledili, je pa 

področje vse bolj zanimivo za tuje raziskovalce (npr. Gu in Day, 2007; Hong, 2012; Tait, 

2008). V slovenskem prostoru smo zasledili raziskave V. Kiswarday (2012b; 2013; 2014), ki 

se osredotočajo na učiteljevo spodbujanje rezilientnosti pri učencih. Zaradi pomanjkanja 

raziskav o rezilientnosti učiteljev pri nas in zaradi ugodnih učinkov, ki jih ima rezilientnost na 

učiteljevo premagovanje stresnih situacij, smo se odločili, da bomo v raziskavi ugotavljali, 

kako rezilientni so učitelji razrednega pouka ter kateri dejavniki vplivajo na učiteljevo 

spodbujanje rezilientnosti pri učencih. Ugotavljali bomo tudi, ali prihaja do razlik v stopnji 

rezilientnosti učiteljev glede na delovno dobo, ter raziskovali, ali so učitelji, ki so bolj 

rezilientni, tudi bolj pripravljeni spodbujati rezilientnost pri učencih.  

V teoretičnem delu bomo najprej opredelili terminologijo in opisali značilnosti rezilientnosti, 

ki se je med raziskovanjem razvijala in se do danes nadgradila. Podrobneje bomo opisali 

značilnosti rezilientnosti pri učiteljih, navedli varovalne dejavnike, ki spodbujajo rezilientno 

odzivanje, ter dejavnike tveganja, ki rezilientno odzivanje zavirajo. Opredelili bomo 

rezilientnost pri otrocih ter predstavili načine in možnosti učiteljevega spodbujanja 

rezilientnosti pri učencih. 

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate raziskave, ki je bila razdeljena na dve področji 

raziskovanja: prvo področje raziskovanj se je nanašalo na rezilientnost učiteljev, drugo pa na 

dejavnike, ki vplivajo na učiteljevo spodbujanje rezilientnosti pri učencih. Ugotovitve, v 

kolikšni meri so učitelji rezilientni ter kateri dejavniki vplivajo na učiteljevo spodbujanje 

rezilientnost pri učencih, bomo prikazali v rezultatih raziskave. 
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II TEORETIČNI DEL 

1 OPREDELITEV REZILIENTNOSTI 

Beseda rezilientnost izhaja iz latinske besede reisilienza in pomeni ponovno se dvigniti, 

povrniti v prvotno stanje (Kiswarday in Drljić, 2016). V. Kiswarday (2013) rezilientnost 

opredeljuje kot življenjsko odpornost in prožnost. Rezilientnost naj bi bila »življenjska« zato, 

ker je pomembna v vseh življenjskih obdobjih ter na vseh področjih posameznikovega 

delovanja, »odpornost« pa zato, ker se rezilientnost kaže kot posameznikova zmožnost 

delovanja v stresnih in neugodnih okoliščinah. Za rezilientnost naj bi bila značilna tudi 

prožnost, saj posameznik, ki deluje rezilientno, aktivno išče različne mehanizme, ki bi mu 

omogočali spoprijemanje z neugodnimi okoliščinami in posledično tudi uresničevanje 

zastavljenih ciljev.  

V psihologiji rezilientnost označuje »dinamičen proces, zmožnost ali rezultat uspešne 

prilagoditve posameznika ali skupine kljub težkim ali ogrožajočim okoliščinam« (Best, 

Garmezy in Masten, 1990, v Kiswarday, 2013, str. 47). O rezilientnosti posameznika lahko 

torej govorimo, ko je le-ta izpostavljen težkim in dalj časa trajajočim težavam, stiskam, 

nevarnostim in se nanje pozitivno/učinkovito odziva, oz. se nanje uspešno/učinkovito 

prilagaja (Masten in Obradović, 2006). C. F. Mansfield, S. Beltman, T. Broadley, in N. 

Weatherby-Fell (2016) rezilientnost opišejo kot dinamičen proces, v katerem posameznik 

mobilizira notranje (od posameznika odvisne) in zunanje (okoljske) dejavnike ter uporablja 

učinkovite strategije soočanja s problemi, ki mu omogočajo rezilientno odzivanje. 

Masten, S. A., Herbers, J. E., Cutuli, J. J. in Lafavor, T. L. (2008) podobno opozarjajo, da 

posameznikova uspešna prilagoditev v težkih okoliščinah ni odvisna le od njega samega, 

ampak od interakcije notranjih in zunanjih dejavnikov. V. Kiswarday (2012b) opozarja, da 

»zaradi tolikšne spremenljivosti in pogojenosti z notranjimi in zunanjimi dejavniki ni 

upravičeno govoriti o »rezilientnem« posamezniku (oz. rezilientnosti kot lastnosti 

posameznika), temveč o rezilientnem odzivu posameznika« (str. 6). Posameznik se lahko v 

eni situaciji odzove rezilientno, ni pa nujno, da se enako rezilientno odzove tudi v drugi 

situaciji ali času (Gu in Day, 2007).  

V slovenski literaturi se termin rezilientnost le redko pojavlja, zato se lahko zdi, da je 

rezilientnost nekaj novega oz. neobičajnega. L. Magajna idr. (2008) zato razlagajo, da lahko 

rezilientnost preprosto razumemo tudi kot »pozitiven in nepričakovan izid, za katerega so 

značilni posebni vzorci funkcionalnega vedenja, ki se pojavijo kljub prisotnosti rizika 

(dejavnikov tveganja)« (str. 18). 

Glede na to, kako rezilientno se ljudje soočamo s težkimi okoliščinami/stresnimi situacijami, 

razlikujemo tri skupine posameznikov (Masten idr., 2008). V prvo skupino lahko uvrstimo 

posameznike, ki po soočanju s stresno situacijo postanejo še močnejši, saj jih izkušnja 

spoprijemanja s stresom še dodatno okrepi. V drugo skupino lahko uvrstimo posameznike, ki 

kljub pojavu stresnih izkušenj ohranijo ravnovesje, soočanje s stresom pa zanje kljub temu 

predstavlja napor. V tretjo skupino lahko uvrstimo posameznike, ki ob spoprijemanju s 
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stresnimi situacijami sicer izgubijo ravnovesje, a si čez nekaj časa spet opomorejo. Pri 

rezilientnosti torej ne gre za to, da posamezniki ne doživljajo stresa, ampak za to, kako 

uspešno se z njim spoprijemajo (Tait, 2008).  

Rezilientnost posameznikov lahko merimo z vprašalnikom Lestvica osebnostne prožnosti, ki 

sta jo oblikovala K. Connor in Davidson (2003). Vključuje pet področij, ki so ključna za 

posameznikovo rezilientno odzivanje v težkih situacijah: 

– Občutek lastne kompetentnosti, pričakovanja in vztrajnosti: posameznik, ki je 

kompetenten, ima visoka pričakovanja in je pri svojem delu vztrajen, nakazuje na 

višjo stopnjo rezilientnosti kot posameznik, ki se ne počuti kompetentnega, ima nizka 

pričakovanja in je pri doseganju ciljev le redko vztrajen. 

– Zaupanje vase in načini spoprijemanja s težavami: posamezniki, ki zaupajo in 

verjamejo v svoje sposobnosti ter se s težavami učinkovito spoprijemajo, so bolj 

uspešni pri reševanju problemov in posledično bolj rezilientni od posameznikov, ki 

dvomijo vase in se ne znajo učinkovito spoprijemati s težavami. 

– Posameznikovo odzivanje na spremembe in kakovost medsebojnih odnosov: 

posamezniki, ki se hitro in brez težav prilagodijo na spremembe in imajo kakovostne 

medsebojne odnose, so bolj rezilientni od posameznikov, ki se težko prilagajajo na 

spremembe ali se sprememb bojijo. 

– Posameznikovo doživljanje občutka nadzora nad dogajanjem: posamezniki, ki imajo 

občutek, da imajo tudi v stresnih situacijah nadzor nad svojim življenjem in vidijo v 

življenju smisel, so bolj rezilientni od posameznikov, ki nimajo tolikšnega občutka 

nadzora nad dogajanjem. 

– Duhovnost: posamezniki, ki so bolj duhovni, težke situacije lažje premagujejo. 

Vsakdo se sooča z izzivi, niso pa vsi posamezniki enako uspešni pri soočanju s težkimi 

situacijami. Posamezniki z večjo stopnjo rezilientnosti imajo boljše možnosti za 

spoprijemanje s težkimi življenjskimi situacijami, posledično pa so tudi manj rizični za hujše 

psihološke posledice doživljanja stresa (Benard, 2004, v Beadle, Cahill, Farrelly, Forster in 

Smith, b. d.). Rezilientnost je torej proces, ki posamezniku pomaga, da ob pomoči in podpori 

okolja in glede na svoje (notranje) zmožnosti uspešno premaguje dejavnike, ki mu 

predstavljajo tveganje za delovanje in razvoj. V teoriji rezilientnosti zato avtorji dajejo velik 

poudarek iskanju in določanju dejavnikov, ki so pomembni za posameznikovo rezilientno 

odzivanje. V nadaljevanju bomo omenjene skupine dejavnikov podrobneje predstavili ter pri 

tem izpostavili pomen dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov za rezilientno vedenje 

posameznika. 

1.1 DEJAVNIKI TVEGANJA IN VAROVALNI DEJAVNIKI V PROCESU 

REZILIENTNOSTI 

K dejavnikom tveganja prištevamo tiste dejavnike, za katere lahko z večjo verjetnostjo 

predpostavimo, da bo zaradi njihovega delovanja posameznikov razvoj ogrožen ali otežen 

(Kiswarday, 2012b). Varovalni dejavniki preprečujejo ali vsaj do neke mere zmanjšujejo 

učinke dejavnikov tveganja na posameznikov razvoj in na ta način pomagajo posamezniku pri 
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spoprijemanju s težavami ter omogočajo pozitiven razvoj posameznika (Mikuš Kos, 1999). 

Večina avtorjev meni, da si dejavniki tveganja in varovalni dejavniki niso nujno v nasprotju, 

saj nek dejavnik v določenem kontekstu in okoliščinah lahko na posameznika deluje 

varovalno, v drugih okoliščinah pa lahko isti dejavnik predstavlja tveganje za posameznikov 

razvoj. Tako se npr. visok socialno-ekonomski status navadno pokaže kot varovalni dejavnik 

– otroci, ki imajo finančno podporo doma, navadno dosežejo visoko izobrazbo, lahko pa se 

pokaže tudi kot dejavnik tveganja – otroci bogatih staršev pogosto posežejo po alkoholu ali 

drugih psihoaktivnih substancah (Luthar, 2000, v Shean, 2015). Dejavniki, ki so ključni za 

rezilientno vedenje, sami po sebi torej niso zgolj varovalni ali zgolj ogrožajoči, ampak jih 

določa edinstvena kombinacija posameznikovih osebnostnih značilnosti, socialnega okolja, v 

katerem živi, njegove življenjske zgodovine in konteksta, v katerem se nahaja (Jeriček 

Klanšček in Bajd, 2015). 

Kljub navedenemu so se v literaturi pojavili številni seznami univerzalnih varovalnih 

dejavnikov in dejavnikov tveganja, ki sicer nakazujejo, kateri dejavniki se (v povprečju) 

kažejo kot bolj rizični in kateri kot bolj varovalni. Ker omenjeni dejavniki ne vplivajo na vse 

ljudi enako, saj se med seboj razlikujejo, razlikujejo pa se tudi okoliščine, v katerih se 

znajdejo, jih lahko razumemo le na ravni povprečja, ki velja za večino ljudi. Kot smo 

opozorili, je delovanje posameznega dejavnika odvisno od konteksta, v katerem se pojavi, in 

od situacije, ki je lahko vsakič nekoliko drugačna (Rutter, 2013, v Shean, 2015). 

Rutter (2013, v Shean, 2015) ugotavlja, da dejavniki tveganja sicer niso vedno nekaj slabega, 

saj je nizka stopnja tveganja in izziva nujno potrebna za uspešen razvoj vsakega posameznika. 

Pogosto otroci, ki jih starši pretirano ščitijo pred tveganji, razvijejo slabše življenjske 

dispozicije od otrok, ki so izpostavljeni nizki stopnji tveganja. Izpostavljenost določeni stopnji 

tveganja je zato nujno potrebna, saj posamezniku omogoča večjo odpornost in iskanje ter 

uporabo ustreznejših strategij spoprijemanja s težavami. Kadar pa je tveganje preveliko, ga 

moramo poskušati omiliti, saj zavira razvoj in onemogoča razvijanje posameznikovih 

potencialov. Ali se bo posameznik odzval rezilientno, ni odvisno le od dejavnikov tveganja, ki 

delujejo nanj, ampak tudi od delovanja varovalnih dejavnikov, ki posamezniku omogočajo, da 

se z dejavniki tveganja bolj ali manj učinkovito spoprime (Knight, 2007). 

Raziskovalci so enotnega mnenja, da je za posameznika slabše, če je izpostavljen različnim 

dejavnikom tveganja, ki se pojavljajo skupaj, kot če je izpostavljen le posameznim 

dejavnikom tveganja. Sočasno pojavljanje problemov pri posameznikih povečuje 

izpostavljenost novim dejavnikom tveganja in zmanjša verjetnost, da bi posamezniki razvili 

rezilientno umsko naravnanost (Magajna idr., 2008). Rutter (1979, v Shean, 2015) ugotavlja, 

da pri otroku, ki ni izpostavljen dejavnikom tveganja ali pa je izpostavljen zgolj enemu, 

obstaja 1 % možnosti, da zboli za psihosocialno motnjo. V primerih, ko je otrok izpostavljen 

štirim ali več dejavnikom tveganja, pa ta verjetnost poraste na 21 %. Čeprav rezultati 

raziskav, ki so bili osnova za predhodno omenjene zaključke, ne upoštevajo delovanja 

varovalnih dejavnikov na otroka, pa potrjujejo, da kumulativno delovanje različnih 

dejavnikov pomeni večje tveganje za razvoj otroka (Masten, 2001, v Shean, 2015). Na to 

opozarja tudi McCallin (2009), ki dodaja, da prisotnost več različnih dejavnikov tveganja, ki 
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so povezani s preteklimi travmatičnimi izkušnjami otroka, izpostavljenost dejavnikom 

tveganja še poveča, s tem pa tudi verjetnost za negativni razvojni izid. Tudi L. Magajna idr. 

(2008), ki so rezilientnost raziskovali predvsem pri učencih z učnimi težavami, opozarjajo, da 

so ti učenci zaradi njihovih primarnih učnih težav še bolj rizični za neugodne življenjske 

izide, zato jih je potrebno spodbujati k razvoju učinkovitih načinov spoprijemanja s težavami 

in s tem tudi rezilientnosti. 

1.2 RAZVOJ PODROČJA REZILIENTNOSTI  

Za lažje in celovitejše razumevanje procesa rezilientnosti bomo v nadaljevanju predstavili 

razvoj koncepta rezilientnosti skozi čas. Znanstveno raziskovanje rezilientnosti se je pričelo v 

drugi polovici 20. stoletja z opazovanjem rizičnih skupin otrok. To so tisti otroci, ki so zaradi 

nekaterih razvojnih težav predstavljali riziko za razvoj (npr. otroci staršev z duševnimi 

motnjami). Raziskovalci so ob tem prišli do spoznanja, da se večina otrok kljub težkim 

okoliščinam uspešno sooča s težavami in se ustrezno razvija (Masten in Obradović, 2006). 

Avtorji so začeli raziskovati, kaj pripomore k uspešnemu razvoju otroka kljub izpostavljenosti 

dejavnikom tveganja. 

 

Raziskovanje področja rezilientnosti se je razvijalo v štirih vsebinsko nekoliko različnih 

sklopih (Kiswarday, 2013). V prvem so se strokovnjaki ukvarjali z opredeljevanjem, 

prepoznavanjem in prvimi merjenji rezilientnosti. V drugem sklopu raziskovanj so se 

strokovnjaki osredotočali na raziskovanje procesov in mehanizmov, ki spodbujajo razvoj 

rezilientnosti. V tretjem sklopu so avtorji skušali spoznanja o rezilientnosti vključiti v 

načrtovanje preventivnega spodbujanja rezilientnosti, četrti sklop raziskovanja pa so 

spodbudile ugotovitve raziskav, ki jih omogoča sodobna tehnologija. Z njeno pomočjo so 

namreč avtorji prišli do novih spoznanj o delovanju možganov. Ugotovitve omogočajo še bolj 

kompleksno in celovito razumevanje rezilientnosti. Posamezne vsebinske sklope raziskovanj 

rezilientnosti, ki si sledijo v kronološkem zaporedju, bomo v nadaljevanju tudi podrobneje 

predstavili. 

1.2.1 Prvi sklop raziskovanj: opredelitev in raziskovanje rezilientnosti 

Predhodno smo že omenili, da se je prvi sklop raziskovanja rezilientnosti pričel z 

opazovanjem otrok, ki so odraščali v zelo težkih razmerah, a so se kljub neprijaznim 

okoliščinam uspešno soočali s težavami (Masten in Obradović, 2006). Avtorji so vzroke za 

uspešno prilagoditev teh otrok (kljub izpostavljenosti težkim razmeram) pripisovali izjemnim 

lastnostim, ki naj bi jih ti posamezniki imeli, saj so predpostavljali, da je rezilientnost 

prirojena lastnost, ki jo skozi leta le razvijemo (Magajna idr., 2008). Takšne otroke so 

poimenovali »neranljivi, odporni otroci«. Rezilientnost je bila razumljena kot lastnost 

posameznika, ki je prirojena (Magajna idr., 2008). Otroci s to lastnostjo naj bi imeli določene 

temperamentne značilnosti, ki jim pomagajo pri spoprijemanju s težavami, dobre socialne 

spretnosti in visoke intelektualne sposobnosti (Kiswarday, 2013). Rutter (2013, v Shean, 

2015) je v nasprotju z omenjenim ugotavljal, da ne moremo govoriti le o značilnostih 

posameznikov, ki naj bi bili odporni na vse stresne situacije, temveč ima pomembno vlogo pri 

posameznikovem odzivanju v stresnih situacijah tudi okolje, ki posameznike spodbudi k bolj 
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ali manj uspešnemu spoprijemanju z neugodnimi okoliščinami oz. njihovemu odzivanju na 

stresne situacije. Avtorji so tako sčasoma začeli zavračati začetna (napačna) prepričanja, da je 

rezilientnost odvisna le od posameznikovih prirojenih značilnosti, in se osredotočati na 

prepoznavanje varovalnih dejavnikov, ki posameznikom – kljub njihovi izpostavljenosti 

določenim tveganjem v razvoju – omogočajo učinkovito delovanje in razvoj. 

Avtorji, ki so začeli raziskovati vpliv in delovanje varovalnih dejavnikov, so ugotovili, da je 

rezilientno odzivanje pri otrocih, ki se v težavah odzovejo rezilientno, pogojeno s tremi 

skupinami dejavnikov, in sicer glede na značilnosti (Coatsworth in Masten, 1998):  

– posameznika (npr. dobro intelektualno funkcioniranje, družabnost, 

samoučinkovitost, samozavest, različni talenti in prepričanje, da se bo vse »dobro 

izteklo«), 

– družine (npr. povezanost posameznika z vsaj enim družinskim članom, ugoden 

socialno-ekonomski položaj družine, povezanost družine s širšim družbenim 

okoljem ipd.), 

– širšega okolja (npr. vključenost posameznika v razne skupine, interesne dejavnosti 

ipd.). 

V nasprotju z začetnimi ugotovitvami, ko je bila rezilientnost razumljena kot prirojena 

lastnost in je zato zadevala vsakega posameznika, so raziskovalci začeli pripisovati vplivanje 

vedno več dejavnikom, spodbujanje rezilientnosti pa je »postajalo vedno bolj družbena 

odgovornost, predvsem do otrok, mladostnikov in ranljivih skupin prebivalstva, 

implementacija pa vse pomembnejši izziv za vzgojno-izobraževalni sistem« (Kiswarday, 

2013, str. 50). 

1.2.2 Drugi sklop raziskovanj: razumevanje procesov, ki vplivajo na rezilientnost 

Drugi sklop raziskovanj je bil usmerjen na razumevanje dinamike rezilientnosti. Raziskovalci 

niso ugotavljali le, kakšen vpliv ima okolje na razvoj posameznika, ampak so poskušali 

ugotoviti, kako lahko z različnimi strategijami vplivamo na spodbujanje posameznikove 

rezilientnosti (Kiswarday, 2013). Raziskovalci so pri tem pripisovali pomembno varovalno 

vlogo odraslim, ki dajejo otroku zgled in mu pomagajo pri uspešnem spoprijemanju s 

težavami. 

Posebno vlogo so avtorji, ki so delovali v tem obdobju, pripisali tudi prepoznavanju 

dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov – slednji naj bi bili ključni za posameznikovo 

rezilientno odzivanje (Knight, 2007). 

Rutter (1990, v Kiswarday, 2013) je poudaril vlogo štirih varovalnih mehanizmov, ki 

omogočajo sprožanje varovalnih dejavnikov in s tem povečujejo možnost otrokovega 

rezilientnega odzivanja: 

– maksimalna zaščita otroka pred dejavniki tveganja in zmanjšanje učinka posledic, ki 

jih le-ti povzročajo, 
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– krepitev in vzpostavljanje varovalnih dejavnikov, ki zmanjšujejo in preprečujejo 

možnosti vplivanja dejavnikov tveganja, 

– krepitev otrokove samopodobe, samoučinkovitosti, učenje strategij, ki otroku 

omogočajo uspešno reševanje problemov, 

– otroku omogočiti priložnosti in možnosti izbire med dejavnostmi, ki pripomorejo k 

celostnemu razvoju osebnosti. 

Avtorji so v drugem sklopu raziskav rezilientnosti opozorili tudi na posledice, ki jih ima 

pretirano osredotočanje na otrokove primanjkljaje, zato so začeli poudarjati pomen 

osredotočanja na otrokove potenciale in njegove sposobnosti (močne točke), ki naj jih otrok 

razvija. Raziskovalci so se iz t. i. modela rizičnosti, ki izhaja iz primanjkljajev posameznika, 

začeli osredotočati na t. i. model rezilientosti, ki poudarja uspešna področja posameznika, ki 

so ključna za njegovo življenjsko uspešnost in razvoj (Margalit, 2004, v Magajna, 2008).   

E. Grotberg (1995) je poudarila, da rezilientno vedenje posameznika spodbuja interakcija 

njegovih: 

– notranjih varovalnih dejavnikov, ki jih je poimenovala »jaz sem« dejavniki in izvirajo 

iz posameznikove osebnosti, 

– zunanjih varovalnih dejavnikov, ki izvirajo iz posameznikovega okolja in jih je 

poimenovala »jaz imam« dejavniki, in 

– medosebnih in osebnih veščin, ki jih je poimenovala »jaz znam« in predstavljajo 

znanja in spretnosti, ki posamezniku omogočajo možnosti za vseživljenjsko učenje 

(Kiswarday, 2013). 

Ugotovitve drugega sklopa raziskav so posebej pomembne in se nanašajo predvsem na 

področje izobraževanja, saj poudarjajo vlogo in odgovornost družbe za spodbujanje koncepta 

rezilientnosti (Kiswarday, 2013). 

1.2.3 Tretji sklop raziskovanj: preventivno in intervencijsko spodbujanje rezilientnosti 

Tretji sklop raziskav se je usmeril na spodbujanje razvoja rezilientnosti preko zagotavljanja 

programov, ki so preventivno in intervencijsko naravnani. Namen teh programov je bil 

povečati delež otrok, ki bi se v tveganih okoliščinah odzvali rezilientno (Kiswarday in Drljić, 

2016). Izhodišče omenjenih programov je bilo prepričanje, da imamo vsi ljudje prirojeno 

zmožnost za preživetje v težkih življenjskih okoliščinah, ne le »odporni, neranljivi« 

posamezniki. Izhajajoč iz te predpostavke so avtorji začeli raziskovati, kako rezilientnost 

načrtno spodbujati. Rezultati omenjenih raziskav so pokazali, da se je rezilientnega odzivanja 

v določenih situacijah možno naučiti in ga spodbuditi, rezilienten odziv posameznika pa je bil 

pogostejši, če mu je bilo v okolju omogočeno dovolj spodbudnih dejavnikov, ki so mu 

omogočili zaščito pred večjimi tveganji oz. stiskami in težavami (Higgins 1994, v Gu in Day, 

2013).  

Raziskave so pokazale, da so med okoljskimi dejavniki, ki so pomembni za otrokovo 

učinkovito spoprijemanje z dejavniki tveganja, pomembne tudi značilnosti šole kot socialnega 

sistema, ki so ji raziskovalci (poleg družine) začeli pripisovati vedno večjo vlogo. Šola, ki 
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omogoča rezilientno odzivanje učencev, skrbi za kakovostno klimo, dobre medosebne odnose, 

vzajemno sodelovanje med šolo in družino, spodbuja čustveni razvoj otrok, predvsem pa 

otrokom omogoča pridobivanje najrazličnejših kompetenc, ki mu omogočajo uspešno 

soočanje s težkimi situacijami tudi kasneje v življenju. V obdobju šolanja je nujno potrebno, 

da otrok pridobi določene kompetence, saj te otroku predstavljajo interakcijo in omogočajo 

vzpostavljanje povezave med posameznikom in njegovim okoljem. Če te kompetence niso 

pridobljene, posameznik problemov ne zna uspešno reševati. 

  

Na splošno za učinkovito spodbujanje rezilientnosti Henderson in Milstein (2003, v 

Kiswarday, 2013) predlagata čim bolj zgodnjo identifikacijo dejavnikov tveganja, ki bi na 

posameznike lahko imeli najbolj negativni vpliv, in uvajanje zgodnjih intervencijskih 

programov, predvsem preventivnih, ki so ključni za krepitev varovalnih dejavnikov in 

vzpostavljanje sistemov pomoči in podpore, »ki bi otrokom pomagali uravnotežiti njihovo 

notranjo težnjo po uveljavljanju in izkazovanju svojih zmožnosti« (Kiswarday, 2013, str. 53). 

1.2.4 Četrti sklop raziskovanj: raziskovanje rezilientnosti ob pomoči sodobne 

tehnologije 

Četrto skupino raziskav je spodbudil tehnološki napredek, ki je omogočil nova spoznanja na 

področju genetike in delovanja možganov. Nevroznanstveniki so ugotovili, da se možgani ob 

vsaki novi izkušnji spreminjajo in ustvarjajo nove skupine povezav, ki med drugim 

omogočajo tudi učinkovito prilagajanje na nastale spremembe. Posameznik je zato zmožen 

učenja učinkovitega odzivanja na problem. To pomeni, da »posameznik na podlagi izkušenj, 

kompetenc in zunanjih virov prepozna in uresničuje možnosti za čim boljše funkcioniranje v 

okolju« (La Cerra, 2007, v Kiswarday, 2013). 

Možgani delujejo tako, da se čim hitreje in čim bolje prilagodimo okolju. Pri tem je 

pomembno, da dobijo čim več pozitivnih spodbud iz okolja. Nevroznanstveniki zato 

opozarjajo, da se v šolah prepogosto uporabljajo diagnostične oznake glede na primanjkljaje, 

ki jih otrok ima. Če namreč primanjkljaje pri posamezniku vedno znova poudarjamo, se lahko 

le-ti »zakodirajo v zavest posameznika«, vplivajo na njegovo samopodobo, občutek lastne 

vrednosti, »kar posledično vpliva tudi na vedenje in zavira rezilientnost možganov, v katerih 

se procesi dogajajo z nenehno težnjo po čim boljšem prilagajanju možnostim in 

pričakovanjem okolja« (La Cerra, 2003, v Kiswarday, 2013, str. 56). Zato je pomembno, da se 

pri otroku osredotočamo na njegove močne točke oz. spodbujamo področja, na katerih so 

uspešni, s tem pa posledično krepimo dobro samopodobo, občutek kompetentnosti in tudi 

rezilientnosti. 

Vsa spoznanja, do katerih so prišli raziskovalci od začetka raziskovanja do danes, so 

pripomogla k zavedanju in spoznanju, da se premagovanja stresnih situacij lahko naučimo. 

Kako uspešni bomo pri premagovanju težavne situacije, pa je odvisno tako od dejavnikov 

okolja kot tudi od naših »notranjih« značilnosti/zmožnosti. Čeprav so bile začetne raziskave 

rezilientnosti omejene predvsem na raziskovanje rezilientnosti pri otrocih, se vse bolj 

poudarja pomen rezilientnega odzivanja v stresnih situacijah tudi pri odraslih. Raziskovanje 

rezilientnosti se je razširilo predvsem na področje raziskovanja stresa v različnih poklicih, saj 
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je doživljanje stresa zaposlenih zelo pogosto. Raziskovalci ugotavljajo, da je posebej stresen 

poklic učitelja, zato skušajo določiti in spodbujati tiste dejavnike, ki bi učiteljem pomagali, da 

bi se bolj rezilientno, tj. uspešno, soočali s stresnimi situacijami v šoli (Day in Gu, 2007). V 

nadaljevanju se bomo zato usmerili na značilnosti rezilientnosti pri učiteljih, kakšno vlogo 

imajo učitelji pri spodbujanju rezilientnosti učencev in na kakšne načine lahko učitelji 

rezilientnost spodbujajo tudi pri učencih. 

2 REZILIENTNOST KOT KAZALEC UČITELJEVEGA UČINKOVITEGA 

SPOPRIJEMANJA S STRESNIMI SITUACIJAMI 

  

Raziskovanje rezilientnosti pri učiteljih je razmeroma novo področje, pa vendar ugotovitve 

rezilientnosti pri učiteljih temeljijo na raziskavah, opravljenih z otroki, ki smo jih skozi sklope 

raziskav (kronološko) predstavili že v prejšnjem poglavju.  

Področje raziskovanja rezilientnosti, ki temelji na učiteljevem učinkovitem načinu 

spoprijemanja s stresnimi situacijami v šolskem kontekstu, dobiva vse večjo pozornost. 

Številne raziskave namreč nakazujejo, da učitelji pri svojem delu doživljajo visoko stopnjo 

izčrpanosti in stresa (Beltman, Mansfield in Price, 2011). Ugotovitve kažejo, da učitelji 

doživljajo predvsem negativni stres, ki se kaže kot napetost, spremljajo pa ga neprijetna 

čustva (Slivar, 2009). 

Changying (2007, v Hong, 2012) je ugotovil, da skoraj 50 % učiteljev v ZDA zaradi 

doživljanja stresa opusti poklic v prvih petih letih svojega poučevanja. Vse večji delež 

učiteljev, ki zaradi doživljanja stresa opušča svoj poklic, so raziskovalci ugotovili tudi pri 

učiteljih iz Avstralije, Anglije in Kitajske (Hong, 2012). Nash (2005, v Gu in Day, 2013) 

zaključuje, da je učiteljski poklic v 21. stoletju ocenjen kot eden izmed najtežjih in najbolj 

stresnih poklicev. V raziskavi, v kateri je bilo udeleženih približno 1000 angleških učiteljev, 

jih je kar 40 % vprašanih že razmišljalo, da bi opustili poklic, dobra petina vprašanih pa je 

ocenila, da so zaradi stresa razvili psihične probleme (ATL, 2010, v Gu in Day, 2013). 

Velik delež učiteljev, ki doživljajo stres, pa je zaznati tudi pri nas. Slivar (2009) je s pomočjo 

anket, ki jih je izvedel z 900 slovenskimi učitelji, ugotovil, da kar 45,2 % anketiranih svoj 

poklic ocenjuje kot močno stresen, visok delež učiteljev pa je ocenilo, da pogosto doživljajo 

stres (49,2 %). Zato bomo v nadaljevanju predstavili dejavnike tveganja, ki učiteljem 

predstavljajo stres.   

2.1 DEJAVNIKI TVEGANJA, KI UČITELJEM PREDSTAVLJAJO STRES  

Resman (1990, v Slivar, 2013) pojavljanje stresa pri učiteljih pripisuje različnim vidikom 

učiteljevega dela, ki se nanašajo na opravljanje različnih vlog. Učitelj je lahko v vlogi 

uslužbenca, strokovnjaka in učitelja kot osebe z lastnimi vrednotami in prepričanji. Učitelj kot 

uslužbenec izpolnjuje naloge, ki so določene v pravnih aktih in zakonodaji; učitelj kot 

strokovnjak je zavezan k strokovnosti, poznati mora predmetna področja, ki jih poučuje, 

znanje pa mora ustrezno didaktično predati učencem. Učitelj kot oseba in osebnost mora imeti 

človeško toplino, razumevanje in skrb za učence. Učitelj se v učni proces vključuje z lastnimi 
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vrednotami, čustvi in pričakovanji, kar sovpliva na sam učni proces. Vse ravni učiteljevega 

dela se medsebojno prepletajo in zato jih težko obravnavamo ločeno. Da bi učitelji zadostili 

vsem pričakovanjem glede njihovega dela, morajo v vseh treh vlogah delovati usklajeno, kar 

pa je pogosto težko in vodi do stresa. 

Za vpogled v delovanje dejavnikov, ki učiteljem predstavljajo stres, navajamo raziskavo, ki 

sta jo J. C. Travers in Cooper (1996, v Slivar, 2013) izvedla z 1790 osnovnošolskimi in 

srednješolskimi učitelji iz Velike Britanije. Rezultati raziskave so pokazali vpliv naslednjih 

dejavnikov, ki jih učitelji najpogosteje prepoznavajo kot izvore stresa: 

– interakcija med učiteljem in učencem (vedenje učencev do učiteljev, besedna in 

fizična agresivnost, iskanje načinov spoprijemanja z neprimernim vedenjem učencev, 

neprimerno vedenje med učenci in pomanjkanje komunikacije s starši 

nediscipliniranih otrok); 

– vodenje in organizacija šole; 

– preštevilčni razredi (preveliko število učencev v razredu in preveliko število razredov, 

v katerih je posamezni učitelj); 

– spremembe v vzgoji in izobraževanju (nenehne spremembe učnih načrtov, metod in 

tehnik poučevanja, novi učbeniki, tehnologija itd.); 

– ocenjevanje (problemi, povezani z vodenjem predmetnih aktivov in manjših delovnih 

skupin na šoli); 

– nizek status učitelja v družbi (nizke plače, nizko vrednotenje opravljanja učiteljskega 

poklica v družbi, pomanjkanje priložnosti za napredovanje); 

– pogosta nadomeščanja sodelavcev, ki so odsotni zaradi bolezni; 

– strah pred izgubo službe zaradi zmanjševanja števila učencev na šoli; 

– nejasnost učiteljeve vloge pri opravljanju poklica. 

Skaalvik in Skaalvik (2015) sta naredila intervju s 30 norveškimi osnovnošolskimi učitelji iz 

sedmih osnovnih šol. Ti so poročali o velikih delovnih obremenitvah pri opravljanju svojega 

poklica, kljub temu da je bila večina precej zadovoljna z opravljanjem svojega poklica. 

Večina učiteljev je poročala, da imajo prevelike delovne obremenitve in stisko s časom 

(premalo časa za sprostitev in počitek). Učitelji so prav tako opozorili na doživljanje stresa 

zaradi zahtev po nenehnem prilagajanju poučevanja potrebam posameznih učencev (kar jim 

dodatno oteži delo in zahteva dodaten čas in pozornost), pri čemer se za delo z učenci, ki 

imajo različne težave, ne počutijo dovolj kompetentne. Prav tako učiteljem predstavlja stres 

moteče vedenje otrok, saj težko vzdržujejo red in disciplino, obenem pa izpolnjujejo cilje, ki 

so določeni v učnih načrtih. Pogosto učitelji doživljajo stres, ker cilji in vrednote, ki jih 

predpostavlja šola, niso v skladu z njihovimi lastnimi prepričanji in vrednotami, kar 

posledično manjša učiteljevo avtonomijo. Timsko delo je nekaterim učiteljem sicer v 

zadovoljstvo in pomoč, skoraj polovici intervjuvanih učiteljev pa predstavlja vir stresa. Pri 

timskem delu namreč pogosto prihaja do nestrinjanj in posledično konfliktov med udeleženci 

tima, zmanjša pa se tudi občutek avtonomije. Nekateri učitelji so povedali, da so nezadovoljni 

s svojim poklicem, ker imajo v družbi zelo nizek ugled, še posebej pa jih moti, če njihovega 

dela ne cenijo starši otrok. 
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V družbi velja prepričanje in idealizirana predstava o »dobrem učitelju«, kar vpliva tudi na 

učiteljevo lastno predstavo o tem, kakšen učitelji bi moral biti. Večina učiteljev namreč 

verjame, da lahko npr. »dober učitelj« motivira prav vse učence, tudi tiste, ki jih učna snov ne 

zanima, da »dober učitelj« v razredu nima učencev z disciplinskimi težavami, da »dober 

učitelj« nikoli ne pokaže svojih neugodnih čustev idr. Pri učiteljih, ki omenjenim 

idealiziranim predstavam verjamejo, a jih v praksi ne zmorejo doseči, to pogosto izzove 

doživljanje stresa in posledično nezadovoljstvo s poklicem (Bečaj, 1990). M. Tait (2008) 

opozarja, da so pod tem vplivom še posebej učitelji začetniki, saj imajo do sebe visoka 

pričakovanja, že ob začetku dela pa se njihova vizija poruši, pogosto pa učitelji začetniki 

doživljajo tudi izolacijo in pomanjkanje podpore. 

O zahtevnosti učiteljskega poklica lahko sklepamo tudi na podlagi kompetenc, ki naj bi jih 

imel razvite uspešen učitelj. C. Peklaj (2006, v Ajdišek idr., 2009) kompetence opredeljuje 

kot kompleksen sistem, ki vključuje učiteljevo: 

– spoznavno raven (sposobnost kompleksnega razmišljanja, reševanja problemov in 

znanje z določenega področja), 

– čustveno-motivacijsko raven (stališča, vrednote, pripravljenost za aktivnost) ter 

– vedenjsko raven (sposobnost ustrezno aktivirati, uskladiti in uporabiti svoje potenciale 

v kompleksnih situacijah).   

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani so S. Pečjak idr. (2008) izdelali seznam, ki 

vključuje 39 kompetenc učitelja, ki se razvrščajo na pet področij učiteljskih kompetenc:  

– učinkovito poučevanje (npr. učitelj izkazuje ustrezno znanje in razumevanje 

predmetov, ki jih poučuje, pozna razvoj učencev, zakonitosti učenja in individualne 

razlike pri učencih, dejavnike, ki spodbudijo učenje, znanje pedagoške teorije, 

didaktičnih zakonitosti …); 

– vseživljenjsko učenje (npr. učitelj uporablja različne metode za spodbujanje 

motivacije, uporablja IKT, tudi pri učencih razvija informacijsko pismenost …); 

– vodenje in komunikacija (npr. učitelj učinkovito komunicira z učenci in razvija 

pozitivne odnose z njimi, oblikuje spodbudno učno okolje, jasna pravila …); 

– preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev (npr. oblikuje 

ustrezne kriterije ocenjevanja, spremlja in vrednoti učenčev napredek, uči socialnih 

veščin …); 

– širše profesionalne kompetence (npr. razvija pozitiven odnos do učencev, vanje 

verjame, jih spodbuja, spremlja …). 

Komisija Evropske skupnosti (2007, v Ajdišek idr., 2009) je poudarila, da učitelj potrebuje 

znanja, ki mu omogočajo, da: »zna opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzove z 

uporabo različnih strategij poučevanja; podpre razvoj mladih v samostojne učence za vse 

življenje; učencem pomaga pri pridobivanju kompetenc, ki so navedene v Evropskem 

referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočilo Sveta in Parlamenta, 2006/962/ERS); 

zna delati v večkulturnih okoljih ob razumevanju vrednosti različnih in spoštovanju teh razlik; 

tesno sodeluje s kolegi, starši in širšo skupnostjo« (str. 14). 
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Naloge, ki jih morajo opravljati razredni učitelji, so obširno določene tudi z zakonodajo 

(ZOFVI-I, 2011, 119. člen): »Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike 

organiziranega dela z učenci, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo 

delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa. Priprava na pouk obsega: sprotno 

vsebinsko in metodično pripravo ter pripravo didaktičnih pripomočkov. Drugo delo obsega: 

sodelovanje s starši, sodelovanje v strokovnih organih šole, opravljanje nalog razrednika, 

organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, zbiranje in obdelavo podatkov v 

zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, mentorstvo učencem, 

vajencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, 

ki izobražujejo strokovne delavce, mentorstvo pripravnikom, urejanje kabinetov, zbirk, 

šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd., organiziranje kulturnih, športnih in drugih 

splošno koristnih humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci …, pripravo in vodstvo 

ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola in 

opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom«. 

Weiss (1999, v Hong, 2012) ob pregledu literature in raziskav, ki se osredotočajo na 

dejavnike stresa pri učiteljih, stresne situacije učiteljev in ključne dejavnike za učiteljevo 

nezadovoljstvo z delom strni v tri področja. Ta se nanašajo na: težke delovne pogoje učiteljev, 

pomanjkljivo podporo šolske administracije, nemotiviranost učencev in disciplinske težave.   

Če stres ni ustrezno obravnavan in na učitelje deluje dlje časa, povzroča številne posledice, ki 

se lahko odrazijo na treh ravneh: v spremenjenem vedenju učitelja, na čustvenem in 

duševnem področju učiteljevega delovanja, lahko pa se začnejo pojavljati tudi s stresom 

povezani zdravstveni problemi (Slivar, 2009).  

Slivar (2009) posledice spremenjenega vedenja učitelja zaradi stresa prepoznava kot 

»distanciranje od težav in problemov učencev in sodelavcev, manjšo tolerantnost in 

potrpežljivost v odnosih na delovnem mestu, manjšo angažiranost reševanja vsakodnevnih 

poklicnih izzivov, rutinsko, čustveno, neangažirano izvajanje pouka, neustrezno časovno 

razporeditev nalog, nezmožnost razporediti naloge, nezadovoljstvo z delom, nizko stopnjo 

učinkovitosti, zapiranje vase, nezmožnost sodelovanja s kolegi, nezmožnost sprejemanja 

kritike, pogoste iracionalne konflikte z učenci in sodelavci, cinizem, odklanjanje pomoči 

sodelavcev, laganje« (str. 118). 

Posledice stresa, ki se kažejo na učiteljevem čustvenem področju, so lahko: »agresivnost, 

spremenjene navade na področju prehranjevanja in pitja, zloraba drog in tablet, izgorelost, 

depresivnost, anksioznost, seksualne motnje, motnje spanja«. S stresom povezani zdravstveni 

pokazatelji pa so pri učiteljih lahko: »težave s srcem, rana na želodcu, bolečine v hrbtu, 

glavoboli ipd.« (Slivar, 2009, str. 118).  

Posledice delovanja stresa pri osnovnošolskih slovenskih učiteljih je raziskovala K. Depolli 

(1999, v Slivar, 2009), ki je med 242 učitelji ugotavljala, katere so najpogostejše posledice 

stresa, ki jih doživljajo učitelji. Učitelji so navajali, da kot posledice doživljanja stresa 

najpogosteje občutijo »utrujenost in pomanjkanje energije, izčrpanost, nezmožnost, da bi 

prenehali premišljevati o problemih ali dogodkih preteklega dne, doživljanje prevelike 
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odgovornosti za dogajanje, nezmožnost zavrnitve prošnje, pretirano razdražljivost ob 

najmanjših stvareh, nezmožnost, da bi se zvečer sprostili, potlačeno jezo, močno napetost, 

težave s spanjem in zbujanje ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah« (Depolli, 1999, v Slivar, 

2013, str. 48–49). 

Stres pa ne vpliva neugodno le na učitelje same, ampak tudi na kakovost poučevanja. Učitelji, 

ki se uspešno soočajo s stresnimi situacijami, so bolj uspešni pri zadovoljevanju učenčevih 

čustvenih in socialnih potreb (Knight, 2007). Blase (1986, v Slivar, 2013) je ugotovil, da so 

učitelji, ki doživljajo stres, do učencev manj strpni, manj potrpežljivi, manj skrbni in tudi 

manj zavzeti, manj pogosto uporabljajo humor v razredu, na splošno je slabši tudi sam odnos 

med učitelji in učenci (Kyricacou, 1990, v Slivar, 2013). Ker se stresu ne moremo izogniti, 

lahko pa se naučimo ustrezno odzivati nanj, se poleg ugotavljanja izvorov in posledic stresa 

pri učiteljih raziskovalci vse bolj usmerjajo na raziskovanje možnosti in načinov učiteljevega 

učinkovitega soočanja s stresnimi situacijami (Gu in Day, 2013). 

Stopnja rezilientnosti učiteljev in s tem dovzetnosti za stres se lahko spreminja tudi glede na 

leta poučevanja oz. glede na učiteljev profesionalni razvoj. Gu in Day (2007) sta v raziskavi 

VITAE, v kateri je sodelovalo 300 učiteljev, ugotavljala, kako se rezilientnost učiteljev 

povezuje z njihovim profesionalnim razvojem. Učitelje sta razdelila v tri skupine glede na leta 

poučevanja (0–7 let, 8–23 let, 24+ let) in spremljala, kako in če se je njihova stopnja 

rezilientnosti v obdobju treh let spremenila. Ugotovila sta, da je 218 (73 %) učiteljem uspelo 

vzdrževati enako, visoko stopnjo rezilientnosti. Nekateri učitelji pa so sčasoma pokazali nižjo 

stopnjo rezilientnosti. Upad rezilientnosti pri učiteljih, ki so pokazali nižjo stopnjo 

rezilientnosti, sta avtorja v večini primerov povezala s slabimi odnosi s sodelavci in z 

vodstvom šole, vedenjsko problematičnimi učenci, pomanjkanjem podpore družine ter s 

pritiski s strani vlade. Analiza rezultatov je pokazala tudi, da so učitelji začetniki in učitelji, ki 

poučujejo od 8–23 let, bolj rezilientni od učiteljev, ki sta jih glede na leta poučevanja uvrstila 

v zadnjo skupino, ki ima največ delovne dobe. Učitelji, ki učijo dolga leta, so torej zaradi 

izpostavljenosti številnim dejavnikom tveganja lahko bolj izpostavljeni za doživljanje stresa 

kot učitelji, ki poučujejo manj let. Po drugi strani pa podatki raziskave J. Hong (2012) kažejo, 

da velik delež učiteljev svoj poklic v prvih petih letih poučevanja zapusti, iz česar lahko 

sklepamo, da so tudi nekateri učitelji začetniki manj rezilientni. 

 

Rezilientnost učitelja je ključna za njegovo uspešno soočanje s stresnimi situacijami in za to, 

da učitelj svoj poklic z zadovoljstvom opravlja. Dejavnike, ki učiteljem predstavljajo tveganje 

za doživljanje dolgotrajnega stresa, smo že predstavili, v nadaljevanju pa se bomo osredotočili 

na vlogo in vpliv varovalnih dejavnikov, ki učiteljem omogočajo rezilientno odzivanje in 

učinkovitejše reševanje stresnih situacij. Rezilientnost pri učitelju bomo, kot smo jo v uvodu 

že opredelili, razumeli kot njegovo učinkovito spoprijemanje z dolgotrajnimi 

težavami/stresom, ki predstavljajo dejavnike tveganja. Za učinkovito spoprijemanje s stresom 

učitelja pa so ključnega pomena ravno varovalni dejavniki, ki učitelju omogočijo 

»obvladovanje« nastale situacije, povezane z daljšim neugodjem (Knight (2007). Zato 

raziskovalci (npr. Hong, 2012) poudarjajo, da je pomembno, da pri učiteljih ugotavljamo, kaj 

je zanje dobro in kako naj delujejo, da bo njihovo vedenje učinkovito. Tudi Howard in 
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Johnson (2004) menita, da bi se morale raziskave bolj kot z vprašanjem, kako se učitelji 

soočajo s stresom in izgorelostjo, osredotočati na raziskovanje učiteljevih značilnosti, kvalitet, 

ki so pomembne za razvoj rezilientnosti (Gu in Day, 2007).  

2.2 VAROVALNI DEJAVNIKI, KI SPODBUJAJO UČITELJEVO 

REZILIENTNOST 

Varovalne dejavnike, ki pripomorejo k učiteljevemu rezilientnemu odzivanju, C. F. Mansfield 

idr. (2016) uvrščajo v tri sklope: 

– notranji varovalni dejavniki učiteljeve rezilientnosti, ki jih avtorji opredeljujejo glede 

na osebnostne lastnosti učiteljev in se kažejo predvsem na njihovem motivacijskem in 

čustvenem področju; 

– zunanji varovalni dejavniki rezilientnosti, ki izhajajo iz učiteljevega okolja, pri čemer 

imajo pomembno vlogo učiteljevi odnosi s sodelavci in z ljudmi izven šolskega 

okolja, ter podpora, ki so jo učitelji deležni s strani vodstva šole; 

– učiteljeva ustrezna uporaba strategij za reševanje problemov, od katerih je tudi 

odvisno, kako uspešen bo učitelj pri spoprijemanju s stresnimi situacijami. 

 

Omenjene skupine varovalnih dejavnikov bomo v nadaljevanju podrobneje opisali. 

2.2.1 NOTRANJI VAROVALNI DEJAVNIKI UČITELJEVE REZILIENTNOSTI 

Vprašanje je, kakšne so lastnosti/značilnosti učitelja, ki ima visoko izraženo rezilientno 

odzivanje. C. F. Mansfield, S. Beltman, A. Price in A. McConney (2012) so na vzorcu 259 

učiteljev iz Avstralije s pomočjo intervjujev ugotavljali, kakšne so lastnosti rezilientnih 

učiteljev, torej tistih, ki se bolje soočajo s stresnimi situacijami kot drugi. Rezultati so 

pokazali, da učitelji med najpomembnejše gradnike njihove rezilientnosti uvrščajo učinkovito 

uravnavanje čustev in visoko motiviranost za delo. Učitelji, ki imajo visoko izraženo 

rezilientnost, si postavijo realistična pričakovanja in cilje, usmerjeni so na svoje 

napredovanje, so samozavestni in verjamejo vase. Uspešni so tudi pri vzpostavljanju dobrih 

medosebnih odnosov, obenem pa so, ko se znajdejo v težavah, pripravljeni prositi za pomoč 

ali nasvet. Kot pomembno lastnost rezilientnega učitelja so intervjuvanci poudarjali tudi 

pomen učiteljeve (samo)refleksije na dogajanje, svoje sposobnosti prilagajanja na situacije in 

sposobnost organizacije. 

Lastnosti rezilientnega učitelja je poskušala ugotoviti tudi J. Y. Hong (2012), ki je 

intervjuvala 14 učiteljev iz ZDA, izmed katerih jih je polovica opustila učiteljski poklic, druga 

polovica pa je svoj poklic želela opravljati. Primerjava intervjujev je pokazala, da sta se 

skupini učiteljev razlikovali po stopnji rezilientnega odzivanja v stresnih situacijah. Avtorica 

je ugotovila, da je skupina učiteljev, ki ni opustila učiteljskega poklica, pogosteje kot skupina, 

ki je opustila učiteljski poklic, sprejemala težave kot izziv, razloge za neuspehe so učitelji 

iskali v sebi in so verjeli, da so zmožni rešiti probleme. Skupina učiteljev, ki je vztrajala pri 

opravljanju svojega poklica, je bila tudi bolj optimistična in bolj uspešna pri soočanju s 

stresnimi situacijami od skupine, ki je učiteljski poklic opustila. 
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S. Beltman idr. (2011) kot pomemben dejavnik, ki učiteljem omogoča, da pri svojem delu 

doživljajo zadovoljstvo in občutek lastne učinkoviti, prepoznava učiteljevo motivacijo. Za 

doživljanje zadovoljstva ob opravljanju učiteljskega poklica in za manjše doživljanje stresa je 

pomembna tudi učiteljeva ocena lastne učinkovitosti, ki jo opredelimo kot prepričanje 

učitelja, da svoje delo opravlja dobro in učinkovito (Frlec in Vidmar, 2001, v Slivar, 2013). 

Učitelji, ki imajo občutek lastne učinkovitosti, probleme pogosteje rešujejo. M. Tait (2008) 

ugotavlja, da učitelji, ki imajo občutek lastne učinkovitosti, stres pogosteje zaznavajo kot 

izziv in ne kot potencialno grožnjo in se z njim zato tudi laže spoprimejo. 

Eden od dejavnikov, ki pripomore k rezilientnemu vedenju učitelja, je tudi učinkovito 

uravnavanje čustev. Gre za odločitev in sposobnost posameznika, da uravnava svoje čustvene 

procese. Gu in Day (2007) pri rezilientnem odzivanju poudarjata pomen doživljanja 

učiteljevih prijetnih čustev, kot sta veselje in navdušenje, ki se lahko izrazita tudi pri 

spoprijemanju s stresnimi situacijami, saj učitelji, ki izražajo več prijetnih čustev, na 

spoprijemanje s stresnimi situacijami gledajo z optimizmom. M. Tait (2008) poroča, da so za 

takšne učitelje, ki se znajo učinkoviteje spoprijemati s stresom, značilne tudi vztrajnost, 

potrpežljivost in fleksibilnost.  

2.2.2 ZUNANJI VAROVALNI DEJAVNIKI UČITELJEVE REZILIENTNOSTI 

 

Poleg osebnostnih lastnosti učitelja, ki prispevajo k učiteljevemu rezilientnemu odzivanju, je 

pomembno upoštevati tudi dejavnike, ki izhajajo iz učiteljevega okolja. Ob pregledu raziskav 

C. F. Mansfield idr. (2016) navajajo zunanje varovalne dejavnike, ki so jih učitelji označili 

kot najpomembnejše: odnosi z vodstvom šole, sodelavci in učenci, kultura šole, zaupanje, 

priznavanje, avtonomija, podpora družine, socialna mreža, ki jo učitelji imajo, priložnosti za 

sodelovanje, čustvena podpora idr. V nadaljevanju se bomo podrobneje osredotočili na pomen 

medosebnih odnosov za učiteljevo rezilientno odzivanje v zanj težkih situacijah.  

 

Učitelji, ki so ocenili, da jih sodelavci pri delu podpirajo, so se bolje soočali s stresnimi 

situacijami (Le Cornu, 2013). Prav tako Luthar (2006, v Gu in Day, 2013) povzema, da so 

odnosi, ki jih ima učitelj z drugimi, zelo pomembni za njegovo učinkovito odzivanje na 

stresne situacije. Gu in Day (2013) sta ugotovila, da 44 % učiteljev, ki doživljajo pomanjkanje 

podpore na delovnem mestu s strani sodelavcev in vodstva šole, ocenjuje, da se težko 

učinkovito spoprijemajo s stresom.  

 

Pozitivni odnosi s sodelavci in njihova čustvena podpora torej prispevajo k učiteljevemu 

učinkovitejšemu soočanju s stresnimi situacijami. Down idr. (2010) kot glavne dejavnike za 

učiteljevo spodbujanje rezilientnosti, ki izhajajo iz dobrih odnosov, izpostavljajo: doživljanje 

pripadnosti in sprejetosti, dobro počutje učiteljev, spodbujanje pedagoške in profesionalne 

rasti ter promoviranje kolektivnosti in odgovornosti. 

J. V. Jordan (2006, v Le Cornu, 2013) povzema, da je rezilientnost učitelja v največji meri 

odvisna od odnosov, ki jih ima učitelj z drugimi: učitelji, ki imajo zaupne odnose z drugimi, 

se pogosteje odzivajo rezilientno glede na učitelje, ki takšnih odnosov z drugimi niso 

oblikovali. Izven šole na učiteljevo rezilientno odzivanje vplivajo odnosi, ki jih učitelj 
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vzpostavlja z družino, s prijatelji in znanci. V šoli pa so pomembni odnosi, ki jih ima učitelj s 

svojimi učenci, s sodelavci, s starši šole, posebno vlogo za rezilientno vedenje učitelja ima 

vodstvo šole (Le Cornu, 2013). 

Tudi Gu (2014) spodbujanje rezilientnosti pri učiteljih povezuje predvsem s spodbujanjem 

dobrih, poglobljenih in zaupnih odnosov, ki se izgrajujejo na treh področjih: pomembni so 

dobri odnosi s sodelavci, z vodstvom šole in kakovostni odnosi, ki jih imajo učitelji z učenci. 

Odnos učitelja s šolskim vodstvom je pomemben za uspešen razvoj rezilientnosti učiteljev, saj 

vpliva na učiteljevo motivacijo in predanost poklicu. Šolsko vodstvo, ki si prizadeva za 

socialno, čustveno in intelektualno oporo ter gradi na zaupljivih odnosih, prav tako povečuje 

učiteljevo rezilientno naravnanost. Dober odnos med učitelji samimi pa jim omogoča, da se 

profesionalno razvijajo, izboljšajo lastno samoučinkovitost, samopodobo in kompetentnost, 

kar so pomembni varovalni dejavniki pri izgrajevanju rezilientnosti. 

Spodbujanje rezilientnega odzivanja pri učiteljih pa ni pomembno le zaradi dejavnikov, ki 

vplivajo na učiteljevo zadovoljstvo, občutek samoučinkovitosti in uspešnost reševanja 

stresnih situacij – rezilientnosti. Raziskave kažejo tudi, da so učitelji, ki imajo dober odnos s 

svojimi učenci, bolj pripravljeni spodbujati rezilientnost tudi pri učencih (Gu, 2014). Kakšen 

pa je »dober« odnos učitelja z učenci, opisuje Bečaj (1990): dober odnos je »odprt«, kar 

pomeni, da morata biti tako učitelj kot tudi učenec poštena drug do drugega; v odnosu morata 

biti oba prepričana, da ga drugi ceni; oba se zavedata vzajemne odvisnosti; dober odnos 

dopušča, da lahko vsak sam zase raste, razvija ustvarjalnost in individualnost; za dober odnos 

je potrebno zadovoljevanje potreb učitelja in učenca, pri čemer nihče od njiju ne more 

zadovoljevati svojih potreb na račun drugega. Za takšne odnose bi si torej morali prizadevati 

učitelji, če želijo kakovostne odnose, s tem pa spodbujanje rezilientnosti pri učencih in sebi. 

Poleg dejavnikov, ki izhajajo iz učiteljevega okolja, k rezilientnemu odzivanju učitelja 

prispevajo tudi strategije soočanja s stresnimi situacijami, ki jih učitelj uporablja za uspešno 

premagovanje težav. V nadaljevanju bomo omenjene strategije, ki so pomembne za učiteljevo 

spoprijemanje s stresnimi situacijami, tudi opisali.  

2.2.3 STRATEGIJE SOOČANJA S STRESNIMI SITUACIJAMI, KI UČITELJEM 

OMOGOČAJO REZILIENTNO ODZIVANJE 

S. Howard in Johnson (2004) sta s pomočjo intervjujev raziskovala, katere strategije 

uporabljajo učitelji, ki se zmorejo spoprijemati s težavnimi situacijami v učiteljskem poklicu. 

Intervjuvala sta 10 učiteljev, ki so učili na šolah, v katerih je bilo veliko nasilja in je bilo 

poučevanje razmeroma težko. Ugotovila sta, da so učitelji, ki se znajo spoprijemati s 

težavnimi situacijami (imajo visoko izraženo rezilientnost), močno prepričani v svojo 

zmožnost prevzemanja nadzora nad dogajanjem. Strategija, ki so jo vsi intervjuvanci 

izpostavili kot pomembno pri soočanju s težkimi situacijami, je sposobnost »distanciranja« od 

neprijetnih in težkih dogodkov. Naslednje spoznanje, ki je bilo pomembno za rezilientno 

odzivanje v stresnih situacijah, je bilo učiteljevo zavedanje napačnega ravnanja oz. 

ustreznejšega odziva v določeni situaciji, učitelji pa so se iz situacije poskušali nekaj naučiti. 

Intervjuvanci so prav tako imeli realistična pričakovanja o sebi in ciljih, ki jih lahko dosežejo. 
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Bili so notranje motivirani za delo na šoli, delo so doživljali kot izziv in priložnost za 

spremembo na bolje. Avtorja sta ugotovila, da so bili učitelji, ki so se učinkovito spoprijemali 

s stresom, ponosni na svoje dosežke, menili so, da so »dobri« pri delu s težavnimi učenci, bili 

so potrpežljivi, veliko pozornosti pa so namenili medosebnim odnosom z učenci.   

Pri pregledu raziskav so C. F. Mansfield idr. (2016) kot najpogosteje uporabljeno strategijo 

učiteljev pri soočanju s težavami izpostavile konstruktivno reševanje problemskih situacij, 

pogosto pa so si učitelji ob soočanju s težkimi situacijami poiskali pomoč pri sodelavcih ali 

prijateljih in uporabljali strategije, ki jim pomagajo pri uravnavanju čustev (F. Mansfield idr., 

2016). Učitelji, ki so bili pri spoprijemanju s težavami/stresom rezilientni, so se izkazali za 

uspešne tako pri opravljanju učiteljskega poklica kot tudi v zasebnem življenju, oblikovali so 

bolj realistična pričakovanja do sebe in drugih, pozorni so bili na svoje dobro počutje, 

prehranjevali so se razmeroma zdravo in se ukvarjali s športom, vzeli pa so si čas tudi zase in 

za svojo družino (Down idr., 2010). Gu in Day (2007) učiteljem, ki se odzivajo rezilientno, 

pripisujeta tudi učinkovitejše in kakovostnejše delo z učenci. Učitelji z visoko izraženo 

stopnjo rezilientnega odzivanja na stresne situacije poudarjajo pomen dobrega počutja otrok, 

učencem zagotavljajo občutek varnosti in sprejetosti, prav tako pa se bolj zavedajo pomena 

spodbujanja rezilientnosti pri učencih. Slednje je za otroke zelo pomembno, saj otroci tako 

pridobijo življenjsko pomembne kompetence in spretnosti za uspešno reševanje težavnih 

situacij tako v otroštvu kot tudi v odraslosti. V nadaljevanju bomo predstavili, kako in zakaj je 

pomembno spodbujanje rezilientnosti tudi pri otrocih. 

3 SPODBUJANJE REZILIENTOSTI PRI OTROCIH 

Stres in negativne posledice, ki jih le-ta povzroča, niso značilni samo za učitelje, ampak tudi 

za učence. Tudi učenci so namreč v šoli in izven nje izpostavljeni številnim dejavnikom, ki 

jim predstavljajo stres. Podatki HBSC iz leta 2010, ki so jih pridobili na podlagi raziskave Z 

zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, v kateri je 

sodelovalo 5436 otrok, kažejo, da 17 % otrok vsak dan ali večkrat na teden ne more spati, 14 

% otrok vsak dan ali večkrat na teden doživlja stres in 13 % otrok je vsak dan ali večkrat na 

teden razdražljivih (Jeriček Klanšček in Bajd, 2015). 

 

H. Jeriček Klanšček in M. Bajd (2015) opozarjata, da je »obdobje otroštva in odraščanja 

zaradi telesnih, duševnih in drugih sprememb že samo po sebi zahtevno in stresno. Otrok se 

poleg tega sooča s stalno novimi zahtevami, pričakovanji, obveznostmi, ki mu jih nalaga 

njegova neposredna okolica. Nekateri posamezniki se v tem burnem obdobju znajdejo bolje, 

se prilagodijo in učinkoviteje odzivajo« (str. 12). Za otroke, ki se v težkih situacijah, ki 

predstavljajo dejavnike tveganja, odzivajo tako, da se z njimi učinkovito spoprijemajo, je 

značilna višja raven rezilientnosti. 

 

Kot smo v predhodnih poglavjih že omenili, je rezilientno vedenje učencev (in učiteljev) 

možno spodbujati. Osnovni namen raziskovanja rezilientnosti je namreč »spodbujanje in 

izboljševanje podpore otroku, kadar je zaradi različnih ovir, stisk ali težav ogrožen optimalen 

potek njegovega razvoja. S preventivno krepitvijo otrokovih spretnosti in virov moči 
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spodbujamo razvoj in odraščanje otrok v kompetentne in rezilientne posameznike 

(Kiswarday, 2012b, str. 27). 

 

Za spodbujanje otrokove rezilientnosti je ključnega pomena poznavanje tako notranjih, od 

otroka odvisnih dejavnikov, kot tudi zunanjih, od okolja odvisnih varovalnih dejavnikov, ki 

so ključni za otrokovo premagovanje težav. V nadaljevanju bomo predstavili nekatere 

značilnosti otrok in dejavnike v okolju, ki so pomembni za razvoj otrokovega rezilientnega 

odzivanja.  

3.1 ZNAČILNOSTI OTROKA, KI SE V TEŽAVAH ODZOVE REZILIENTNO  

Otroci, ki se v težavah odzovejo rezilientno, imajo navadno vzpostavljene ustrezne varovalne 

dejavnike (notranje in zunanje) in imajo razvite kompetence, ki jim omogočajo uspešno 

soočanje s stresnimi situacijami (Grotberg, 1995). Vse tri skupine varovalnih dejavnikov 

(so)vplivajo in določajo otrokovo rezilientno odzivanje. 

C. Knight (2007) je izpostavila, da imajo otroci, ki se odzivajo rezilientno, dobro razvito:  

Čustveno kompetentnost, ki se kaže kot pozitivno dojemanje samega sebe, posameznik 

verjame, da ima nadzor nad lastnim življenjem, avtonomijo in smisel za humor. Pulkkinen 

(2004, v Knight, 2007) navaja, da imajo otroci, ki se učijo prevzemanja samokontrole in 

uravnavanja čustev že pri zgodnjih letih, večje možnosti za razvoj čustvene kompetence v 

kasnejših letih. Razvoj čustvene kompetentnosti po mnenju Denhama (2006, v Bouillet idr, 

2014) vključuje izražanje in doživljanje čustev, regulacijo čustev in znanje o čustvih.  

Socialno kompetentnost, ki se kaže preko komunikacije, odnosov, empatije in altruizma. 

Masten idr. (1995, v Knight, 2007) ugotavljajo, da so otroci, ki imajo podporne odnose z 

ljudmi, ki jih vzgajajo, bolj rezilientni pri soočanju s težkimi situacijami. Raziskave 

nakazujejo na potrebo po vzpostavljanju odnosov, ki spodbujajo povezanost, pripadnost in 

empatijo, saj otroke ščitijo pred tveganji (Fuller, 2001, v Knight, 2007). 

Usmerjenost v prihodnost pomeni zavedanje posameznika, da ima njegovo življenje smisel, 

zato je optimističen in uporablja konstruktivne strategije reševanja problemov. Seligman 

(1995, v Knight, 2007) konstruktivne strategije spoprijemanja s problemi povezuje z večjo 

fleksibilnostjo otrok, boljšo prilagodljivostjo na spremembe, duhovnostjo, smislom v življenju 

in kritičnim mišljenjem. 

Zunanje varovalne dejavnike, ki so ključni za otrokovo razvijanje rezilientnega odzivanja in 

izhajajo iz okolja, predstavljajo ljudje, ki: 

– jim lahko otrok zaupa in ga imajo radi; 

– znajo postaviti meje, saj ga branijo pred težavami; 

– s svojim zgledom učijo in pokažejo, kako delati dobro; 

– otroka učijo tako, da mu pustijo, da sam preizkuša in naredi stvari; 

– otroku pomagajo v stiskah in težavah (Grotberg, 1995). 

Za otrokov razvoj rezilientnega odzivanja so v času njegovega odraščanja ključnega pomena 

otrokovi starši, prijatelji, šola in odnosi, ki jih ima otrok v širši skupnosti. Ti dejavniki lahko 
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otroka ščitijo pred tveganji za večje težave, lahko pa predstavljajo tudi vir otrokovih težav 

(Kumpfer 1999, v Boman in Russo, 2007).  

    

McCallin (2009) poudarja, da razvoj posameznika poteka v povezavi z družino, domom, šolo, 

skupnostjo in družbo. Vsako od teh okolij se nenehno spreminja, interakcije znotraj in med 

okolji pa so temelj otrokovega razvoja. Najbolj celostno in sistematsko dejavnike, ki vplivajo 

na posameznikov razvoj, opredeljuje Bronfenbrennerjeva ekosistemska teorija. Omenjena 

teorija posameznikov razvoj dojema kot dinamičen, posameznik pa z okoljem vzpostavlja 

interaktiven odnos (Kiswarday, 2012).  

V središče okolja ali sistema Bronfenbrennerjeva teorija razvoja postavlja otroka oz. 

posameznika. Ta je nenehno pod vplivom okolja in sprememb, ki se zgodijo v njem (Green, 

Oswald in Spears, 2007). Največji vpliv na otroka ima mikrosistem, ki predstavlja otrokovo 

najožje okolje, to so npr. družina, šola, lokalno okolje ipd., in njegove neposredne odnose ter 

interakcije z okoljem. Bronfenbrenner (1979, v Hristovski, 2003) je predpostavil, da stabilen 

mikrosistem otroku ponuja možnost učenja, pridobivanja informacij z lastno aktivnostjo, 

omogoča zastavljanje vprašanj in odgovore nanje. 

Naslednji socialni sistem, ki vpliva na otroka in sestavlja Bronfenbrenerjev socialni model 

oblikovanja posameznika, je mezosistem, ki predstavlja povezave med mikrosistemi, v katere 

je otrok vključen (Hristovski, 2003). Nekateri mikrosistemi so med seboj zelo povezani 

(sodelovanje med šolo in družino), drugi manj (npr. sodelovanje v interesnih dejavnostih in 

soseščino). Za dobro delovanje otroka je nujno, da so nekateri ključni mikrosistemi (npr. 

sodelovanje učitelja s starši) med seboj dobro povezani. Dobro povezovanje mikrosistemov 

na mezosistemski ravni je po mnenju Paik in Walberg (2000, v Kiswarday, 2012) pomembno, 

ker zmanjšuje možnost razvoja sekundarnih težav pri otrocih, ki že imajo različne težave. 

Otrok, ki odrašča v podpirajočih mikrosistemih, bo razvil občutek varnosti, sprejetosti, 

zaupanja, samopodobe, samozavesti, odgovornosti, samostojnosti, iniciative in učinkovitosti, 

ki jih E. Gotberg (1995) navaja kot temeljne »gradnike« rezilientnosti. 

Širše na otrokov razvoj vpliva tudi ekosistem, ki ga otroku predstavlja širša skupnost. 

Družbeni kontekst je pod vplivom pravil, zakonov, nazorov, ideologij, vrednot in tradicije 

družbe (Hristovski, 2003), ki posredno, preko značilnosti družbe, političnih, izobraževalnih, 

socialnih, kulturnih vrednot in običajev, ekonomskih in tehnoloških sprememb, vplivajo na 

otroka (Kiswarday, 2012). Na posameznikov razvoj vpliva tudi kronosistem, ki zajema 

časovno dimenzijo in vpliva na to, kako bo potekal njegov proces odraščanja.  

Zaključimo lahko, da na otrokov razvoj najbolj neposredno vpliva mikrosistem, ki je zelo 

pomemben za razvoj otrokove rezilientnosti. Znotraj mikrosistema pa je za otrokov razvoj 

rezilientnosti ključno delovanje družine, v kateri otrok odrašča, in tudi šole, ki jo obiskuje. 

Zato bomo njun vpliv in vlogo na rezilientno odzivanje otrok v nadaljevanju tudi podrobneje 

predstavili. Posebno pozornost bomo namenili pomenu in vlogi učitelja za spodbujanje 

otrokovega rezilientnega odzivanja. 
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3.2 VLOGA DRUŽINE PRI SPODBUJANJU REZILIENTNOSTI OTROKA 

 

Temeljni zunanji varovalni dejavnik otrokovega razvoja je družina. Starši imajo ključno vlogo 

pri spodbujanju rezilientnosti svojih otrok (Bouillet idr. 2014). »V družinskem okolju se pod 

vplivom osebnostnih lastnosti in drugih vplivov oblikujejo glavni vzorci mišljenja, 

čustvovanja in komuniciranja, ki določajo otrokovo »odpornost« na stres in vzdržljivost. 

Družina je socialno okolje, v katerem se otrok nauči, kaj je stres, kako se nanj odzivati in ga 

obvladovati« (Jeriček Klanšček in Bajd, 2015, str. 17).  

Naloga staršev je omogočanje pridobivanja izkušenj otroka za uspešno reševanje težav, starši 

naj bi otroka spodbujali k samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za posledice svojih 

dejanj. S svojim zgledom, nasveti in podporo starši pomagajo razviti spretnosti uspešnega 

reševanja problemskih situacij. V družini pa se otrok naučiti tudi sprostitve in uravnoteženega 

življenja, da uspešno uravnava obveznosti in svoj prosti čas (Jeriček Klanšček in Bajd, 2015). 

Meichenbaum (b. d.) predstavlja družino kot varovalni dejavnik, ki spodbuja k rezilientnosti 

otroka, če:  

– starši oz. skrbniki ali vsaj eden od njih predstavlja otroku avtoriteto, mu je vzor in se 

otrok z njim lahko identificira, 

– so otroci vzgajani pretežno z avtoritativnim vzgojnim pristopom, ki omogoča toplino 

in podporo, obenem pa starši ali skrbniki otroku določijo jasne meje in pravila ter 

imajo do otroka visoka in realna pričakovanja, 

– v družini prevladuje pozitivna družinska klima, v kateri so družinski člani v harmoniji 

in se med seboj dobro razumejo.  

– družina pogosto skupno preživlja prosti čas, si člani družine obveznosti delijo in si 

medsebojno pomagajo, 

– družina otroku omogoča varno čustveno stabilno okolje, v katerem otrok doživlja 

sprejetost in zaželenost, 

– so starši oz. skrbniki vključeni tudi v izobraževanje otroka, z učiteljem sodelujejo in se 

zanimajo za njegov napredek, 

– so socialno-ekonomske zmožnosti družine ugodne. 

3.3 VLOGA ŠOLE PRI SPODBUJANJU REZILIENTNOSTI OTROKA  

 

V šoli otroci preživijo večino svojega časa, zato lahko predstavlja šola poleg družine 

pomemben varovalni dejavnik zlasti otrokom iz neugodnih družinskih in socialnih okolij 

(Mikuš Kos, 1999). C. Cefai (2008) posebej poudarja pomen šole, saj je edina institucija, ki je 

na voljo vsem učencem, kar je posebej pomembno v času njihovega kognitivnega, socialnega 

in čustvenega razvoja, in je njena naloga, da omogoča razvoj teh področij, posebej še tistim 

otrokom, ki te možnosti nimajo izven šole in teh področij ne morejo razvijati.  

V. Kiswarday (2012) poudarja, da je po teoriji rezilientnosti šola eden izmed temeljnih 

varovalnih dejavnikov v razvoju otrok in mladostnikov. A. Mikuš Kos (1999) zaključuje, da 

»šola vsebuje mnoge dejavnike in procese, ki ščitijo otroka in prispevajo k razvijanju 

otrokovih sposobnosti« (str. 57).  
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C. Cefai (2008) opozarja, da večina študij rezilientnosti v šolskem kontekstu povezuje z 

učenci, ki dosegajo dober učni uspeh. Pri opisu značilnosti otroka, ki se v težavah odzove 

rezilientno pa je učna uspešnost le ena izmed možnih značilnosti, ki lahko nakazuje na 

uspešnost rezilientnega odzivanja v stresnih situacijah, ni pa nujno. Avtorica poudarja pomen 

socialne in čustvene kompetentnosti, učenčevega pozitivnega odnosa do šole, njegovo 

motivacijo za učenje in dobro počutje v šoli. Socialno-čustvena kompetentnost učenca se 

nanaša na učenčeve socialne in komunikacijske spretnosti, ki so potrebne za dobre 

medsebojne odnose, sodelovanje, avtonomnost in uporabo strategij za reševanje problemov, ti 

pa so potrebni za razvoj rezilientnosti. 

 

Tudi Fuller (2001, v Knight, 2007) poudarja pomen učenja socialnih spretnosti za otrokovo 

spoprijemanje s težavnimi situacijami. Programi za spodbujanje socialnih spretnosti in 

zmožnosti uravnavanja čustev vključujejo različne aktivnosti, ki v otroku spodbujajo občutek 

samozavedanja, ga urijo v konkretnih socialnih veščinah, razvijajo kritično in ustvarjalno 

mišljenje otroka. Učenci, ki so deležni takšnega spodbujanja razvoja, so bolj spretni pri 

razvijanju dobrih medsebojnih odnosov, izboljšajo svoj učni uspeh, so bolj uspešni pri 

reševanju problemov, uravnavanju stresa in v odločanju (Knight, 2007). 

   

Kot so že ugotovili raziskovalci tretje skupine raziskav rezilientnosti, ki smo jih opisali v 

predhodnih poglavjih, je raziskovanje in spodbujanje rezilientnosti v okviru šole lahko 

intervencijsko in/ali preventivno naravnano. Intervencijsko naravnano spodbujanje 

rezilientnosti se osredotoča predvsem na specifične potrebe rizičnih skupin otrok in 

mladostnikov (Kiswarday, 2013). Namenjeno je predvsem otrokom, ki imajo težave v svojem 

družinskem ali lokalnem okolju, do katerih lahko pride zaradi psihosocialnih težav otroka ali 

ekonomskih težav družine (Waxman idr., 2004, v Kiswarday, 2013). Spodbujanje 

rezilientnosti pa je lahko tudi preventivno naravnano in je namenjeno spodbujanju socialnega 

in čustvenega razvoja vseh otrok (Martin in Marsh, 2008, v Kiwarday, 2014). 

Med otrokove varovalne dejavnike, ki jih lahko zagotavlja šola, A. Mikuš Kos (1999) prišteva 

dober odnos učenca z učiteljem in s sošolci, učenčev dober šolski uspeh, njegova uspešnost 

pri določenem predmetu ter uspešnost pri izvajanju drugih dejavnosti, povezanih s šolo. 

Šola pa na nekatere učence ne deluje le pozitivno, ampak jim lahko tudi škodi v razvoju. Npr. 

šola je lahko otrokom, ki so učno manj uspešni, pomemben vir stresorjev (Jeriček Klanšček in 

Bajd, 2015). Učenci so v šoli lahko izpostavljeni še raznim drugim dejavnikom tveganja, kot 

so nasilje, izključenost iz skupine, zbadanje, neprimerne metode poučevanja ipd. Zato je 

pomembno, da šola posebno skrb nameni delu z ranljivimi učenci, kot so npr. učenci s 

posebnimi potrebami, ki lahko svojo ranljivost v šoli še povečajo, če so njihove posebne 

potrebe spregledane (Kiswarday, 2012).  
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3.4 VLOGA UČITELJA PRI SPODBUJANJU REZILIENTNOSTI UČENCEV 

Poleg družine so učitelji najpogosteje tisti, ki otrokom predstavljajo pozitiven zgled v 

življenju (Werner in Smith 1988, v Boman in Russo, 2007). Oswald idr. (2003, v Boman in 

Russo, 2007) so v raziskavi, v katero so vključili učitelje, ugotovili, da se učitelji ne zavedajo, 

kako pomembno vlogo imajo pri spodbujanju rezilientnosti svojih učencev. Poleg tega pa so 

učitelji spodbujanje rezilientnosti povezovali predvsem z akademskimi dosežki učencev, 

zanemarjali pa so pomen, ki ga imajo odnosi in podporno šolsko okolje, ki so tudi zelo 

pomembni za spodbujanje otrokovega rezilientnega odzivanja.  

  

B. Bernard (1998, v Kiswarday, 2012) učitelja prepoznava predvsem kot ključnega 

promotorja treh procesov, ki pri večini učencev predstavljajo varovalne dejavnike njihovega 

razvoja: kompetentno opravljanje svojega dela, učinkovito povezovanje učencev in 

spodbujanje sodelovanja med učenci. Kompetentnost učitelja se nanaša na visoka in realna 

pričakovanja do učencev, saj vzbujajo občutek varnosti in zaupanja. Učitelj razvija 

povezovanje med učenci preko vzpostavljanja pristnih in toplih medosebnih odnosov z učenci 

v razredu. Učitelj lahko vsakega učenca spodbudi k sodelovanju z drugimi in si tako 

prizadeva, da noben učenec v razredu ni izključen ali kako drugače zapostavljen.  

 

Tudi C. Cefai (2008) podobno zaznava učiteljevo spodbujanje rezilientnosti učencev preko 

vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov v razredu, učiteljevo prizadevanje za 

sodelovanje, sprejemanje drugačnosti in omogočanje podpore drug drugemu. Prav tako učitelj 

spodbuja in išče možnosti aktivnega vključevanja učencev v učni proces, slednjega usmerja v 

učenca in njegovo napredovanje, učitelj pri delu z učenci teži k inkluzivnosti, ki omogoča 

vključenost in učenje vsem učencem, ne glede na njihovo drugačnost ali učne zmožnosti, 

učiteljeva naloga pa je tudi, da učence spodbuja in verjame v njihove zmožnosti. 

 

D. Bouillet idr. (2014) so raziskovale, kaj vpliva na učiteljevo odločitev spodbujanja 

dejavnikov, ki prispevajo k rezilientnosti učencev. Ugotovile so, da na učiteljevo spodbujanje 

rezilientnosti učencev vplivajo učiteljeva kompetentnost, znanje, ki ga učitelj o rezilientnosti 

ima, ugotavljajo pa tudi vpliv institucionalne klime, podpore vodstva ustanove in drugih 

pogojev oz. dejavnikov. 

Kompetentnost učitelja se nanaša na učiteljevo prepričanje, da je dovolj usposobljen in ima 

ustrezno znanje o možnostih in načinih spodbujanja rezilientnosti pri učencih. Več kot imajo 

učitelji znanja o tem področju, bolj se počutijo kompetentne za razvijanje rezilientnosti pri 

učencih (Bouillet idr., 2014). Ob tem je potrebno poudariti, da samo učiteljevo znanje ni 

dovolj, če ni tudi pripravljen spodbujati rezilientnosti in ji je pripravljen nameniti čas in 

pozornost pri delu z učenci. 

V kolikšni meri so učitelji pripravljeni spodbujati rezilientnost pri učencih, pa je odvisno tudi 

od številnih drugih dejavnikov, med katerimi so npr. učiteljeva socialna in čustvena 

kompetentnost in odnos, ki ga imajo učitelji do pomembnosti in učinkovitosti programov, ki 

spodbujajo razvoj rezilientnosti. Učitelji, ki menijo, da so takšni programi učinkoviti in 
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pomembni, so bolj pripravljeni spodbujati rezilientnost od učiteljev, ki se jim zdijo programi 

za spodbujanje rezilientnosti nesmiselni in neučinkoviti (Bouillet, idr. 2014). 

Dejavnik, ki vpliva na učiteljevo odločitev o spodbujanju rezilientnega odzivanja, je tudi čas, 

ki ga imajo učitelji na voljo za spodbujanje rezilientnosti, ter odgovornost, ki jo pri tem 

občutijo (Morris idr. 2013, Denham idr. 2012 in Schutrc idr., v Bouillet idr., 2014). 

Seveda spodbujanje rezilientnosti ni le naloga učiteljev. Celotna šola si mora prizadevati, da 

se učenci optimalno razvijajo. K delovanju šole pomembno prispeva institucionalna klima ali 

klima šole. Šolska klima je »relativno trajna kvaliteta šolskega prostora, ki vpliva na vedenje 

njenih članov in ki temelji na skupni zaznavi vedenja v šoli, nanjo pa vplivajo formalna 

organizacija, neformalna organizacija, osebnosti udeležencev in vodenje šole« (Domović, 

1999, str. 170). Učiteljem in učencem šola predstavlja delovni prostor, v katerega se vsak 

posameznik vključi s svojimi željami, pričakovanji in potrebami, kar ustvarja institucionalno 

klimo (Kiswarday, 2014). Če je klima spodbudna za spodbujanje dejavnikov rezilientnosti, bo 

tudi učitelj bolj dovzeten za spodbujanje rezilientnosti pri učencih.  

 

Za učitelja, ki spodbuja rezilientnost pri učencih, je ključno, da ima (Kiswarday, 2014): 

– oblikovana prepričanja o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu, 

– ima naravnanosti, ki so ključne za načrtovanje »v učenca« usmerjenega pouka,  

– je dovolj sposoben/zmožen, da organizira in omogoča funkcionalno mrežo pomoči 

otrokom, ki imajo težave v šoli, 

– je dovolj sposoben/zmožen za kakovostno sodelovanje s starši, 

– spodbuja razvoj življenjskih spretnosti pri otrocih, 

– spodbuja razvoj temeljnih vzgojnih vrednot pri otrocih in  

– se zna/zmore profesionalno razvijati. 

V. Kiswarday (2014) opaža, da nekatera priporočila za delo učitelja v razredu tudi že 

predlagajo spodbujanje rezilientnosti, vendar se rezilientnost v tem kontekstu navezuje 

predvsem na njeno spodbujanje pri učencih z učnimi težavami ali pa je spodbujanje 

rezilientnosti načrtovano zgolj posredno, preko spodbujanja nekaterih dejavnikov, ki obenem 

spodbujajo tudi rezilientno odzivanje. Zato je na osnovi spoznanj o rezilientnosti in 

značilnostih sodobnega pouka v slovenskih šolah oblikovala Model spodbujanja rezilientnosti 

v šolskem okolju (Model SRŠO), ki predpostavlja pomen učitelja za spodbujanje rezilientnosti 

vseh učencev. V. Kiswarday (2014) je model preizkusila tudi med 429 učitelji razredniki iz 55 

naključno izbranih slovenskih šol, pri katerih je z anketnimi vprašalniki ugotavljala, v 

kolikšni meri so naklonjeni spodbujanju posameznih področij rezilientnosti. Rezultati 

raziskave so pokazali, da so udeleženci med navedenimi dejavniki spodbujanja rezilientnosti 

pri učencih najpogosteje navajali tiste, ki so bili povezani s spodbujanjem temeljnih vzgojnih 

vrednot, saj se je za to področje odločilo kar 86 % sodelujočih. Med ponujenimi dejavniki za 

spodbujanje rezilientnosti učencev, ki so bil analizirani glede na model SRŠO, so udeleženci 

kot najmanj pomembna izbrali spodbujanje svojega profesionalnega razvoja in spodbujanje 

razvoja življenjskih spretnosti otrok, za katera se je odločilo približno 76 % udeležencev 

raziskave. Rezultati omenjene raziskave (Kiswarday, 2014) so med drugim pokazali, da 
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učitelji dejavnike, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti pri učencih in so bili vključeni v model 

SRŠO, prepoznavajo kot pomembne in so ocenili, da jih tudi sami izpolnjujejo pri svojem 

delu v razredu. 

N. Henderson in Milstein (v Kiswarday in Drljić, 2016) sta izdelala koncept, ki lahko 

učiteljem pomaga pri spodbujanju rezilientnosti učencev. Učiteljem priporočata vzpostavitev 

»kroga rezilientnosti«, ki pri učencih krepi varovalne procese in posledično veča možnosti za 

rezilientno odzivanje učencev v stresnih situacijah (slika 1). 

 

Slika 1: Uporaba kroga v napornih situacijah (prirejeno po Henderson in Milstein, v 

Kiswarday in Drljić, 2016, str. 15) 

Krog rezilientnosti predstavlja šest stopenj, ki učitelja vodijo z namenom, da razvija učenčeve 

kompetence in mu pomaga k vzpostavljanju varovalnih dejavnikov, ki omogočajo rezilientno 

delovanje. Dobro vzpostavljen krog pomoči predstavlja mrežo zaščite in podpore, ki ga 

učencu nudi njegovo neposredno okolje. Pri vzpostavljanju »kroga rezilientnosti« je ključno, 

da: (1) si učitelji prizadevajo za dobre socialne odnose, (2) učencem postavijo jasne in 

dogovorjene meje, (3) razvijajo kompetence učencev in urijo njihove življenjske spretnosti, 

(4) zagotavljajo vodenje in pomoč učencem, (5) zagotavljajo priložnosti za aktivno 

sodelovanje učencev in (6) učencem postavljajo visoka, a realna pričakovanja. Omenjene 

značilnosti učiteljevega dela bomo v nadaljevanju tudi opisali in dopolnili s podobnimi 

ugotovitvami drugih avtorjev. 

(1) Razvijanje dobrih socialnih odnosov   

Kot smo predhodno že poudarili, je naloga učiteljev, da si prizadevajo za dobre medsebojne 

odnose, saj so odnosi zelo pomembni za rezilientno odzivanje posameznika. Dobri medosebni 
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odnosi so še posebej pomembni za učence, ki so izpostavljeni tveganjem, saj predstavljajo 

varovalni dejavnik, ki negativne vplive dejavnikov tveganja preprečujejo ali vsaj ublažijo.  

Pomembnosti odnosov za rezilientnost so pokazale tudi metaanalize 99 raziskovalnih študij, 

ki so jih izvedli Roorda, Koomen, Spilt in Oort, 2011 (v Beadle idr., b. d.). Analize so 

pokazale, da pozitivni odnos učitelja in učenca spodbuja otrokovo sodelovanje v razredu in 

vpliva na njegovo učenje, medtem ko je slab odnos učitelja z učenci povezan z manj pogostim 

sodelovanjem učencev v razredu in nizkimi učnimi dosežki. Pozitiven odnos učitelja z učenci 

torej spodbuja tudi njihov socialni in akademski razvoj. Učitelj lahko izboljša odnose v 

razredu npr. z vključevanjem otrok v interesne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj socialnih 

veščin (Kiswarday, 2012b). 

(2) Postavljanje jasnih in dogovorjenih mej učencem  

Postavljanje jasnih mej pomeni »vzpostavljanje strukture v okolju ob upoštevanju 

dogovorjenih pravil in zadolžitev znotraj skupine, upoštevanje reda, obveznosti ter splošnih 

družbenih norm in pravil« (Kiswarday, 2012b, str. 69). Avtorica poudarja, da je učiteljeva 

naloga, da učenca natančno seznani z razrednimi pravili, ki naj bodo tudi zapisana. Prav tako 

je pomembno, da učitelj vnaprej jasno določi, kakšne so posledice kršitve pravil, ob tem pa 

mora učitelj dogovore tudi dosledno upoštevati.  

(3) Razvijanje kompetenc in urjenja življenjskih spretnosti učencev  

Spodbujanje rezilientnosti učencev poteka tudi preko razvijanja življenjskih spretnosti 

učencev in kompetenc, kot so sodelovanje, mirno reševanje konfliktov, vztrajnost, asertivnost, 

spretnosti komunikacije in reševanja problemov, sprejemanje odločitev in obvladovanje stresa 

(Kiswarday, 2012b). 

(4) Zagotavljanje vodenja in pomoči  

Učitelj naj učencu zagotovi »brezpogojno in pozitivno usmerjeno podporo in spodbudo, ki 

temelji na spoštovanju in je usmerjena k večanju samostojnosti« (Kiswarday, 2012b, str. 70). 

Zagotavljanje pomoči učiteljev na različne načine in skozi različne pristope predlagajo tudi 

drugi avtorji. C. Knight (2007) npr. predlaga, da naj učitelj učencem pokaže spoštovanje in jih 

spodbuja k zaupanju vase. Učenci na ta način krepijo občutek, da lahko vplivajo na svoje 

življenje. Arataman in Malci, 2013 (v Boiullet, idr. 2014) pa predlagata, da naj učitelj učence 

uči prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja. 

(5) Zagotavljanje priložnosti za aktivno sodelovanje učencev  

Model rezilientnosti predpostavlja tudi, da učitelj učencu zagotavlja številne priložnosti za 

aktivno vključevanje. Podobno pomen učenčevega sodelovanja poudarja tudi B. Benard 

(1993) in dodaja, da mora učitelj pri učencih spodbujati tudi odgovornost za lastno učenje 

(Benard, 1993). C. Cefai (2008) predlaga vključevanje učencev v proces učenja – učitelj naj 

učencem ponudi možnost sodelovanja in odločanja. Učenci naj sodelujejo pri ocenjevanju, s 

čimer se učijo kritičnega podajanja svojega mnenja in sprejemanja kritike drugih. Pomembno 

je tudi vključevanje učencev, ki imajo učne in vedenjske težave, saj s tem učitelji pokažejo, da 

verjamejo vanje in jih spodbujajo.  
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(6) Postavljanje visokih, a realnih pričakovanj do učencev  

Učitelji pri delu z učenci ne smejo izhajati iz otrokovih težav in pomanjkljivosti, ampak se 

morajo osredotočati na njihove zmožnosti in potenciale, prav tako so odgovorni poiskati 

varovalne dejavnike v otrokovem okolju (Kiswarday, 2013). Tudi C. Cefai (2008) poudarja 

pomen postavljanja visokih in realnih pričakovanj s strani učitelja, saj visoka pričakovanja 

opogumljajo učence, da si učenci upajo sprejeti izzive, ki so ključni za doseganje uspeha in 

zadovoljstva ob dosežkih (Cefai, 2008). L. Magajna idr. (2008) zaključujejo, da je učiteljevo 

izhajanje iz perspektive moči osebna odločitev učitelja, pri čemer učenca vodi »od problema k 

ustvarjanju rešitev tako, da raziskuje vire moči učenca, skupaj z njim odkriva dosedanje 

uspehe, dobre izkušnje, sposobnosti, znanja itn.« (str. 44). 

V pomoč učiteljem za lažje osredotočanje na učenčeva »močna področja« delovanja in za 

spodbujanje rezilientnega vedenja učencev je N. Henderson (2007, v Kiswarday, v 2012b) 

oblikovala t. i. »T-shemo« (slika 2). 

 

Slika 2: "T-shema" za spodbujanje rezilientnosti (prirejeno po Henderson, 2007, v Kiswarday, 

2012b) 

»T-shemo« lahko učitelj izpolni za vsakega učenca tako, da na levo stran zapiše vse možne 

stresorje in dejavnike tveganja, ki vplivajo na otroka, na desno stran pa vsako pozitivno misel 

o otroku, ki se nanaša tako na njegovo osebnost in tudi na dejavnike iz okolja, ki pozitivno 

vplivajo nanj. Shema je učiteljem v pomoč za osredotočanje na varovalne dejavnike pri 

učencu. 

Učitelji lahko torej na različne načine spodbujajo učence k rezilientnosti oz. učinkovitemu 

reševanju stresnih situacij v življenju. Ali se ob tem tudi zavedajo vloge, ki jo imajo pri 
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spodbujanju rezilientnosti učencev, in ali v pouk vključujejo tudi aktivnosti, ki spodbujajo 

razvoj rezilientnosti, pa nas bo v nadaljevanju zanimalo v magistrski raziskavi. Ker smo v 

teoretičnem uvodu magistrskega dela opozorili na pomembnost rezilientne umske 

naravnanosti tudi pri učiteljih samih, bomo raziskovali tudi, kako rezilientni so učitelji pri 

soočanju s stresnimi situacijami in na katerih področjih se to pri njih najbolj izraža. 

III EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Rezilientnost učiteljem omogoča odpornost na stresne šolske situacije in jim tako omogoča, 

da so s svojim poklicem zadovoljni in ga uspešno opravljajo. Raziskav, ki se osredotočajo na 

učiteljev stres, je veliko, vendar pa v slovenskem prostoru skorajda ni raziskav, ki bi se 

osredotočale na učinkovito soočanje z njim – torej na značilnosti učiteljevega delovanja, ki 

omogoča rezilientno odzivanje v stresnih situacijah. Eno izmed obsežnejših raziskav o stresu 

učiteljev je opravil Slivar (2009) in rezultati njegove raziskave so pokazali, da se skoraj 

polovica izmed 900 učiteljev pogosto spoprijema z dalj časa trajajočimi težavami oz. stresom, 

ki ga doživljajo pri svojem delu. Stres povzroča, da so bistveno manj učinkoviti pri delu z 

učenci (Gu, 2014). Učitelji, ki doživljajo stres, se nanj ne odzivajo dovolj učinkovito, kar 

pomeni, da pri odzivanju na stres niso dovolj rezilientni. Učiteljeva naloga pa ni le učinkovito 

spoprijemanje s svojim stresom, ampak tudi spodbujanje rezilientnosti pri učencih, saj 

rezilientnost tudi učencem omogoča uspešnejše soočanje z dejavniki tveganja (dolgotrajnimi 

težavami ali stresom), ki so prisotni tako v šolskem kontekstu kot v njihovem domačem 

okolju.  

 

V raziskavi smo želeli preveriti, kako rezilientni so učitelji razrednega pouka in kako 

spodbujajo rezilientnost pri učencih. Prav tako nas je zanimalo, ali obstaja razlika v stopnji 

rezilientnosti med učitelji, ki so šele začeli poučevati, in učitelji, ki svoj poklic opravljajo že 

dalj časa. 

2 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI IN HIPOTEZI  

 

V raziskavi smo si zastavili dve raziskovalni vprašanji: 

– RV1:  Kako rezilientni so učitelji razrednega pouka? 

– RV2:  Kako so učitelji pripravljeni spodbujati rezilientnost pri učencih?  

Zastavili smo si tudi dve hipotezi:  

– H1: Učitelji z različno delovno dobo se v rezilientnosti statistično pomembno 

razlikujejo. 

– H2: Rezilientnost učiteljev se statistično pomembno povezuje z učiteljevim 

spodbujanjem rezilientnosti pri učencih. 
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3 METODA DELA 

V magistrskem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno in deskriptivno metodo 

raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop.   

3.1 VZOREC 

Vzorec raziskave predstavljajo učitelji, ki poučujejo v prvem triletju v 16 osnovnih šolah po 

Sloveniji. Vzorec je priložnostni, zajema učitelje, ki so od januarja do marca 2017 izpolnili 

anketni vprašalnik. Anketne vprašalnike so izpolnili 101 učiteljica in 2 učitelja. V skladu s 

teorijo (Javrh, 2007) smo učitelje razvrstili v 5 kategorij glede na leta delovne dobe 

poučevanja: preživetje in odkrivanje (1–3 let), stabilizacija (4–6 let), poklicna aktivnost, 

eksperimentiranje ali negotovost in revizija (7–18), kritična odgovornost in sproščenost ali 

nemoč (19–30) ter faza sproščeno ali zagrenjeno izpreganje (31–40 let). Za izbrani slovenski 

model (S-model) kariere učiteljev smo se odločili, ker model predstavlja jasne meje med 

posameznimi fazami, v katerih upošteva razvojne zakonitosti kariere učiteljev ter opozarja na 

možnost pojavljanja težav v določenem obdobju poučevanja vsakega učitelja. 

Največji delež (37 %) učiteljev je poučevalo 7–18 let, sledili so učitelji, ki so poučevali 19–30 

let (20 %), nekaj manj učiteljev (17 %) je poučevalo 31–40 let, še nekoliko manj (16 %) je 

bilo učiteljev začetnikov, ki so poučevali 1–3 leta, najmanjši delež sodelujočih učiteljev (10 

%) so predstavljali učitelji, ki so poučevali 4–6 let. 

Preglednica 1: Število in delež učiteljev v posamezni kategoriji glede na dobo poučevanja po 

S-modelu (Javrh, 2007) 

Kategorija – delovna doba Število učiteljev Delež (%) 

Preživetje in odkrivanje 

1–3 let 

16 16 

Stabilizacija 

4–6 let 

10 26 

Poklicna aktivnost, eksperimentiranje ali 

negotovost, revizija 

 7–18 let 

37 37 

Kritična odgovornost, sproščenost ali 

nemoč 

19–30 let 

20 20 
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Sproščeno ali zagrenjeno izpreganje 

31–40 let 

17 17 

Skupaj 100 100 

 

3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Pred začetkom zbiranja podatkov, ki je potekalo na posameznih osnovnih šolah po Sloveniji, 

so bili ravnatelji izbranih šol seznanjeni z namenom raziskave in s predvidenim trajanjem 

izpolnjevanja vprašalnikov. Anketne vprašalnike so izpolnili učitelji, katerih ravnatelji so 

privolili v sodelovanje in je bila njihova odločitev k sodelovanju prostovoljna. Udeleženci so 

bili seznanjeni, da bodo podatki anonimni in uporabljeni v namen širše raziskave, ki poleg 

rezilientnosti učiteljev in njihove pripravljenosti spodbujanja rezilientnosti učencev, ki ju 

raziskujem v pričujočem magistrskem delu, zajema tudi značilnosti 

učiteljevega/vzgojiteljevega delovanja v razredu/skupini, področja ravnanja s čustvi ter 

razredno/skupinsko klimo. Učitelji, ki so se odločili sodelovati v raziskavi, so prejeli 

vprašalnike z omenjenih področij v tiskani obliki. Izpolnjene vprašalnike smo zbrali po 

preteku enega tedna, po potrebi smo čas reševanja anket podaljšali in se dogovorili za nov 

termin zbiranja podatkov. 

3.3 MERSKI PRIPOMOČKI 

V raziskavi smo uporabili dva anketna vprašalnika. Prvi anketni vprašalnik z naslovom 

Lestvica osebnostne prožnosti sta oblikovala K. Connor in Davidson (2003), prevedle pa P. 

Dolenc, M. Petrič in T. Kavčič. Namenjen je ugotavljanju rezilientnosti učiteljev na petih 

področjih delovanja: (1) kompetentnosti, pričakovanjih in vztrajnosti, (2) zaupanju vase in 

spoprijemanju s težavami, (3) odzivanju na spremembe in doživljanju kakovostnih 

medsebojnih odnosov, (4) doživljanju občutka nadzora nad dogajanjem in (5) duhovnosti. 

Vprašalnik je sestavljen iz 25 trditev, ki opisujejo posamezne situacije učitelja, ki so se 

zgodile v zadnjem mesecu. Če učitelji v zadnjem mesecu niso bili v določeni situaciji, ki jo 

opisuje trditev, so odgovorili v skladu s tem, kako mislijo, da bi se odzvali. Učitelji so za 

vsako od 25 trditev označili, do kakšne mere zanje velja (1 = sploh ne velja, 2 = redko velja, 3 

= včasih velja, 4 = pogosto, 5 = skoraj vedno velja).  

Trditve so za višjo stopnjo učiteljeve rezilientnosti zahtevale višjo stopnjo strinjanja, zato smo 

npr. odgovor 1 ovrednotili z 1 točko, odgovor 5 pa s 5 točkami. Učitelji so tako lahko na 

merskem pripomočku skupno zbrali največ 125 točk. 

Področje učiteljeve kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti je vključevalo 8 trditev 

(npr. vedno dam vse od sebe, ne glede na rezultat; verjamem, da lahko dosežem svoje cilje, 

čeprav obstajajo ovire na poti). 
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Področje zaupanja vase in načinov učiteljevega spoprijemanja s težavami je vključevalo 7 

trditev (npr. spoprijemanje s stresom me lahko naredi močnejšega; sposoben sem obvladati 

neprijetna čustva, kot so žalost, strah ali jeza). 

 

Področje učiteljevega odzivanja na spremembe in kakovostnih medsebojnih odnosov je 

vključevalo 5 trditev (npr. brez težav se prilagodim na spremembe; lahko se uspešno 

spoprimem z vsako situacijo). 

Področje učiteljevega občutka doživljanja nadzora nad dogajanjem je vključevalo 3 trditve 

(npr. svoje življenje imam pod nadzorom). 

Področje učiteljeve duhovnosti sta preverjali 2 trditvi (npr. kadar ne vidim jasne rešitve za 

svoje težave, mi včasih pomaga vera v usodo ali boga). 

Drugi anketni vprašalnik, ki smo ga uporabili v raziskavi, ima naslov Vprašalnik 

učiteljeve/vzgojiteljeve pripravljenosti za spodbujanje rezilientnosti otrok. Vprašalnik so 

oblikovale hrvaške avtorice D. Boullet, T. P. Ivanec in R. Milijević-Riđićki (2014), z 

dovoljenjem avtoric pa sta ga prevedli in priredili S. Prosen in H. Smrtnik Vitulić. Z 

vprašalnikom preverjamo spodbujanje rezilientnosti učiteljev pri učencih glede na naslednje 

pogoje/značilnosti učitelja: (1) kompetentnost učitelja, (2) učiteljev odnos do programov 

spodbujanja, (3) učiteljeva pripravljenost za izvajanje programov spodbujanja, (4) klima šole 

in (5) pogoji za izvajanje programov spodbujanja rezilientnosti na šoli. 

Vprašalnik je sestavljen iz 27 trditev, ki se nanašajo na različne dejavnike, ki vplivajo na 

učiteljevo spodbujanje rezilientnosti otrok v šoli. Učitelji so za vsako od 27 trditev označili, 

do kakšne mere zanje velja (1 = zelo se ne strinjam, 2 = pretežno se ne strinjam, 3 = delno se 

strinjam, 4 = pretežno se strinjam, 5 = zelo se strinjam). 

16 trditev je za višje spodbujanje rezilientnosti zahtevalo tudi višjo stopnjo strinjanja, zato 

smo pri omenjenih trditvah npr. izbiro 1 = zelo se ne strinjam ovrednotili z 1 točko, trditev 5 = 

skoraj vedno se strinjam pa s 5 točkami. Ostalih 11 trditev pa je za višjo stopnjo spodbujanja 

rezilientnosti zahtevalo nestrinjanje s trditvijo, zato smo npr. izbiro 1 = zelo se ne strinjam 

ovrednotili s 5 točkami, trditev 5 = skoraj vedno se strinjam pa z 1 točko. To so trditve, ki so 

v merskem pripomočku zapisane nikalno (npr. razvijanje otrokove rezilientnosti ni moje delo; 

mojemu ravnatelju/ici ni pomembno, ali se v šoli izvajajo aktivnosti za spodbujanje socialno-

čustvenega razvoja otrok). 

Za vsako trditev so lahko učitelji zbrali največ 5 točk, zato je bilo najvišje možno število točk 

na merskem pripomočku 135. Višji rezultat na vprašalniku nakazuje na učiteljevo večje 

prizadevanje, ustreznejše pogoje za spodbujanje rezilientnosti učencev. 

Kompetentnost učitelja je vključevala 8 trditev, nanašale so se na učiteljevo mnenje o lastni 

usposobljenosti za spodbujanje rezilientnosti pri učencih (npr. zdi se mi, da sem dovolj 

usposobljen/a za izvajanje aktivnosti, ki spodbujajo otrokovo rezilientnost (spoprijemanje s 

težavami); aktivnosti, ki jih izvajam z otroki, spodbujajo razvoj rezilientnosti). 
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Učiteljev odnos do programov spodbujanja rezilientnosti je vključeval 6 trditev (npr. 

spodbujanje otrokove rezilientnosti učiteljem pomaga pri njihovem profesionalnem razvoju; 

spodbujanje otrokove rezilientnosti bi moralo biti vključeno v šolski kurikulum). 

  

Učiteljeva pripravljenost za izvajanje programov spodbujanja rezilientnosti se je nanašala 

na 6 trditev (npr. razvijanje otrokove rezilientnosti ni moje delo; pomembneje je otroke 

spodbujati pri razvoju mišljenja kot pa na področju socialno-čustvenega razvoja). 

Pomen klime šole za spodbujanje rezilientnosti smo ugotavljali s 4 trditvami (npr. prepričanje 

mojih sodelavk/cev je, da spodbujanje rezilientnosti ne bi imelo pomembnih učinkov pri 

otrocih; splošno prepričanje v moji ustanovi je, da imamo že tako preveč dela z izvajanjem 

različnih specifičnih programov). 

Učiteljeve pogoje za spodbujanje rezilientnosti smo preverjali s 3 trditvami (npr. dobro 

vodstvo in strokovni tim znotraj ustanove so pogoj uspešnega izvajanja aktivnosti za 

spodbujanje rezilientnosti; aktivnosti za spodbujanje otrokove rezilientnosti je mogoče 

izvajati le, če so izvajalci na to dobro pripravljeni, za to usposobljeni). 

3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Kvantitativne podatke, pridobljene z anketnima vprašalnikoma, smo analizirali s programom 

SPSS 22. Rezultate o značilnostih rezilientnosti učiteljev in njihovi pripravljenosti za 

spodbujanje le-te pri učencih smo prikazali z osnovnimi deskriptivnimi statistikami 

(povprečne vrednosti, standardni odkloni, frekvence in odstotki), razlike v rezilientnosti 

učiteljev glede na delovno dobo smo ugotavljali z enosmerno ANOVA-o (Kolmogorov-

Smirnov test je pokazal, da se podatki razporejajo normalno). Povezanost med rezilientnostjo 

učiteljev in pripravljenostjo spodbujanja rezilientnosti pri učencih pa smo preverjali s 

Pearsonovimi koeficienti korelacije. 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultate empirične raziskave smo prikazali znotraj štirih sklopov, v katerih odgovarjamo na 

posamezno raziskovalno vprašanje ali preverjamo zastavljeno hipotezo. V prvem in drugem 

sklopu smo predstavili ugotovitve, ki smo jih pridobili z analizo lestvice osebnostne prožnosti 

(rezilientnosti). V prvem sklopu odgovarjamo na prvo raziskovalno vprašanje: kako rezilientni 

so učitelji razrednega pouka (RV1) in ugotavljamo, katera področja rezilientnosti so pri 

učiteljih najbolj in najmanj zastopana. V drugem sklopu preverjamo hipotezo: učitelji z 

različno delovno dobo se v rezilientnosti statistično pomembno razlikujejo (H1). V tretjem 

sklopu smo predstavili ugotovitve, ki smo jih pridobili z analizo drugega anketnega 

vprašalnika, ki meri učiteljevo spodbujanje rezilientnosti pri učencih, in pri tem dobili 

odgovor na drugo raziskovalno vprašanje: kako učitelji spodbujajo rezilientnost pri učencih 

(RV2). V četrtem sklopu smo predstavili ugotovitve, ki smo jih pridobili z ugotavljanjem 

povezanosti rezultatov obeh anketnih vprašalnikov, in preverili drugo hipotezo: rezilientnost 
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učiteljev se statistično pomembno povezuje z učiteljevim spodbujanjem rezilientnosti pri 

učencih (H2). 

4.1 REZILIENTNOST UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA 

V okviru magistrskega dela nas je zanimalo, kako rezilientni so učitelji razrednega pouka, kar 

smo zajeli v prvem raziskovalnem vprašanju. Rezilientnost učiteljev smo določili glede na 

število točk, ki so ga učitelji dosegli na Lestvici osebnostne prožnosti (Connor in Davidson, 

2003).  

V Preglednici 2 prikazujemo povprečne vrednosti in standardne odklone odgovorov učiteljev 

za posamezna področja, ki smo jih z vprašalnikom ugotavljali, in za vse postavke znotraj njih. 

V preglednici si rezultati sledijo po posameznih področjih – od najvišje povprečne vrednosti 

ocen odgovorov učiteljev do najnižje vrednosti. 

Preglednica 2: Deleži odgovorov, povprečne vrednosti in standardni odkloni za vsako od 

področij rezilientnosti učiteljev 

Trditev Sploh ne 

 

(1) 

f (%) 

Redko  

 

(2)  

f (%) 

Včasih  

 

(3) 

f (%) 

Pogosto  

 

(4) 

f (%) 

Skoraj 

vedno 

(5) 

f (%) 

M SD 

Področje: Občutek nadzora nad dogajanjem (N = 102) 

Moje življenje ima 

smisel. 

0 

(0) 

0  

(0) 

8  

(7,8) 

23 

(22,3) 

72 

(69,9) 

4,62 0,63 

Vem, kam se lahko 

ob doživljanju 

stresa obrnem po 

pomoč. 

0 

(0) 

1 

(1,0) 

4 

(3,9) 

30 

(29,4) 

67 

(65,7) 

4,60 0,62 

Imam nadzor nad 

življenjem. 

0 

(0) 

1 

(1,0) 

13 

(12,6) 

48 

(46,6) 

41 

(39,8) 

4,25 0,71 

Skupaj 4,49 0,47 

Področje: Odzivanje na spremembe in kakovostni medsebojni odnosi (N = 101) 

Ob doživljanju stresa 

se lahko obrnem na 

vsaj eno osebo, s 

katero imam dober 

odnos. 

0 

(0) 

6 

(5,8) 

26 

(25,2) 

53 

(51,5) 

18 

(17,5) 

4,65 0,61 

Iz preteklih izkušenj 

se učim in sem zato v 

prihodnje bolj 

samozavesten pri 

soočanju z novimi 

izzivi. 

0 

(0) 

1 

(1,0) 

11 

(10,7) 

56 

(54,4) 

35 

(34,0) 

4,21 0,67 

Hitro si opomorem 0 4 19 47 32 4,05 0,81 
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po bolezni, 

poškodbi ali drugih 

stiskah. 

(0) (3,9) (18,6) (46,1) (31,4) 

Na spremembe se 

prilagodim brez 

težav. 

0 

(0) 

6 

(5,8) 

26 

(25,2) 

53 

(51,5) 

18 

(17,5) 

3,81 0,80 

Z vsako situacijo se 

lahko uspešno 

spoprimem. 

0 

(0) 

6 

(5,8) 

21 

(20,4) 

64 

(62,1) 

12 

(11,7) 

3,80 0,72 

Skupaj 4,10 0,49 

Področje: Občutek lastne kompetentnosti, pričakovanja in vztrajnost (N = 100) 

Na svoje dosežke 

sem ponosen. 

0 

(0) 

2 

(1,9) 

15 

(14,6) 

31 

(30,1) 

55 

(53,4) 

4,35 0,80 

Vedno dam vse od 

sebe. 

0 

(0) 

1 

(1,0) 

5 

(4,9) 

57 

(55,3) 

40 

(38,8) 

4,32 0,61 

Kljub oviram 

verjamem, da lahko 

dosežem svoje cilje. 

0 

(0) 

0 

(0) 

11 

(10,7) 

50 

(48,5) 

42 

(40,8) 

4,30 0,65 

Svoje cilje se 

trudim dosegati 

kljub oviram. 

0 

(0) 

0 

(0) 

10 

(9,7) 

53 

(51,5) 

40 

(38,8) 

4,29 0,64 

Tudi v težkih 

situacijah se ne 

vdam. 

0 

(0) 

0 

(0) 

20 

(19,4) 

50 

(48,5) 

33 

(32,0) 

4,13 0,71 

Rad imam izzive. 0 

(0) 

3 

(2,9) 

32 

(31,1) 

45 

(43,7) 

23 

(22,3) 

3,85 0,78 

Vidim se kot močno 

osebo pri 

spoprijemanju s 

težavami. 

0 

(0) 

3 

(2,9) 

33 

(32,0) 

54 

(52,4) 

13 

(12,6) 

3,75 0,71 

Neuspeh me zlahka 

ne ustavi. 

0 

(0) 

4 

(4,0) 

35 

(35,0) 

44 

(44,0) 

17 

(17,0) 

3,74 0,78 

Skupaj 4,09 0,51 

Področje: Zaupanje vase in načini spoprijemanja s težavami (N = 99) 

V težkih situacijah 

se včasih zanesem 

na intuicijo. 

0 

(0) 

2 

(2,0) 

21 

(21,0) 

61 

(61,0) 

16 

(16,0) 

3,91 0,67 

V težki situaciji 

ostanem zbran in 

jasno razmišljam. 

0 

(0) 

2 

(1,9) 

30 

(29,1) 

57 

(55,3) 

14 

(13,6) 

3,81 0,69 

Znam obvladati 

neprijetna čustva. 

1 

(1,0) 

4 

(3,9) 

33 

(32,4) 

48 

(47,1) 

16 

(15,7) 

3,73 0,82 

Pri odločitvah rad 1 6 32 49 15 3,69 0,83 
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prevzamem pobudo. (1,0) (5,8) (31,1) (47,6) (14,6) 

Stresne situacije me 

naredijo 

močnejšega. 

0 

(0) 

8 

(7,8) 

37 

(35,9) 

38 

(36,9) 

20 

(19,4) 

3,68 0,88 

Ob stresni situaciji 

skušam najti kaj 

duhovitega. 

2 

(1,9) 

18 

(17,5) 

39 

(37,9) 

33 

(32,0) 

11 

(10,7) 

3,32 0,95 

 Rad sprejmem tudi 

odločitve, ki 

vplivajo na druge. 

0 

(0) 

23 

(22,3) 

48 

(46,6) 

25 

(24,3) 

7 

(6,8) 

3,16 0,85 

Skupaj 3,62 0,47 

Področje: Doživljanje duhovnosti (N = 102) 

Vse se zgodi z 

razlogom. 

6 

(5,8) 

3 

(2,9) 

15 

(14,6) 

44 

(42,7) 

35 

(34,0) 

3,96 1,07 

V težkih situacijah 

mi pomaga vera v 

usodo ali boga. 

31 

(30,4) 

22 

(21,6) 

25 

(24,5) 

9 

(8,8) 

15 

(14,7) 

2,56 1,40 

Skupaj 3,25 1,02 

Skupaj vsa področja (ocene) N = 93 3,91 0,44 

Skupaj vsa področja (točke) N = 93 98,30 10,50 

 

Iz preglednice 2 je razvidno, da so učitelji najvišjo vrednost dosegli na področju nadzora nad 

dogajanjem (M = 4,49), nato na področju pozitivnega spoprijemanja s spremembami in 

doživljanja varnosti v odnosih (M = 4,10), ki mu sledijo področja kompetentnosti, 

pričakovanj in vztrajnosti (M = 4,09), zaupanja vase in načinov spoprijemanja s težavami (M 

= 3,62) ter duhovnosti (M = 3,25). 

 

V nadaljevanju bom podrobneje opisala rezultate, ki se nanašajo na posamezno področje 

rezilientnosti. Iz analize področja, na katerem so učitelji dosegli najvišjo vrednost – občutek 

nadzora nad dogajanjem – je razvidno, da so učitelji najvišje ocenili trditev Moje življenje 

ima smisel (M = 4,62). Trditev je z oceno 5 – skoraj vedno se strinjam – ovrednotilo kar 69,9 

% učiteljev, kar lahko pomeni, da imajo učitelji jasne cilje in so visoko motivirani za 

doseganje le-teh. Visoka motivacija je pomemben dejavnik, ki učiteljem omogoča, da pri 

svojem delu doživljajo zadovoljstvo in občutek lastne učinkovitosti, ki sta ključni lastnosti 

rezilientnega učitelja (Beltman idr. 2011). Visoko povprečno vrednost (M = 4,60) so pokazali 

tudi rezultati trditve Vem, kam se lahko ob doživljanju stresa zatečem po pomoč (M = 4,60), 

in sicer se je za najvišjo stopnjo strinjanja 5 – zelo se strinjam in 4 – pogosto se strinjam 

odločila velika večina, kar 95,1 % učiteljev. Rezultat nakazuje na to, da se učitelji dobro 

znajdejo v stresnih situacijah in si v stiski znajo poiskati pomoč. Rezultati so pokazali tudi, da 

se učitelji večinoma strinjajo, da imajo nadzor nad življenjem (M = 4,25), saj je skoraj 

polovica učiteljev (46,6 %) označila, da imajo pogosto nadzor nad svojim življenjem, večina 

ostalih učiteljev (39,8 %) pa je označila, da imajo skoraj vedno nadzor nad svojim življenjem.  
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Naslednje področje, pri katerem rezultati nakazujejo na visoko rezilientno samovrednotenje, 

je odzivanje na spremembe in kakovostni medsebojni odnosi (M = 4,10). Znotraj tega 

področja smo najvišjo povprečno vrednost (M = 4,65) izračunali pri trditvi Ob doživljanju 

stresa se lahko obrnem na vsaj eno osebo, s katero imam dober odnos. Približno polovica 

učiteljev (51,5 %) je odgovorila, da je to zanje pogosto značilno, 17,5 % učiteljev pa je 

označilo, da je to zanje skoraj vedno značilno. Omenjeni rezultati pomenijo, da je večina 

učiteljev prepričana, da ima osebo, na katero se lahko pogosto ali skoraj vedno obrne po 

pomoč, ko doživlja stres. Dobri odnosi so po mnenju nekaterih avtorjev (npr. Gu, 2014; 

Jordan, 2006, v Le Cornu, 2013) temeljni pogoj za učiteljevo rezilientno odzivanje v stresnih 

situacijah, saj vplivajo na učiteljevo motivacijo in večjo predanost poklicu. Da so dobri odnosi 

zelo pomembni za rezilientnost, potrjujeta tudi Gu in Day (2013) v raziskavi VITAE, v kateri 

je sodelovalo 300 učiteljev iz Anglije. 75 % učiteljev, ki sta jih označila za rezilientne, je 

namreč odgovorilo, da so kakovostni odnosi, in sicer med sodelavci, nujni za uspešno 

premagovanje stresnih situacij. Poleg pomena dobrih odnosov so rezultati znotraj 

obravnavanega področja pokazali tudi, da pretekle izkušnje učiteljem pomagajo pri soočanju s 

težkimi situacijami (M = 4,21). Kar 88,4 % učiteljev se je strinjalo, da jim pretekle izkušnje 

pogosto ali skoraj vedno pomagajo, da so v prihodnje lahko bolj samozavestni in uspešnejši 

pri soočanju z novimi izzivi. Rezultati so pokazali tudi, da si učitelji dokaj hitro opomorejo po 

bolezni, poškodbi ali drugih stiskah (M = 4,05), s čimer se je skoraj vedno ali pogosto 

strinjalo 77,5 % učiteljev. Glede odzivanja na spremembe smo nekoliko nižjo povprečno 

oceno izračunali pri trditvi Na spremembe se prilagodim brez težav (M = 3,81), približno 

tretjina učiteljev (31,0 %) se s trditvijo sploh ni strinjala ali pa se je z njo le redko strinjala, 

kar lahko pomeni, da nekateri učitelji prilagoditve na spremembe doživljajo kot neprijetne. 

Najnižjo povprečno oceno, ki se nanaša na širše področje odzivanja in kakovostne 

medsebojne odnose, smo izračunali pri trditvi Z vsako situacijo se lahko uspešno spoprimem 

(M = 3,80). Delež učiteljev, ki se s tem sploh ne strinja ali se redko strinja, je 26,2 %. 

Verjetno ta rezultat nakazuje, da se vsi učitelji z vsako situacijo ne zmorejo uspešno 

spoprijeti, saj to ni odvisno le od njih samih, ampak tudi od značilnosti situacije (Slivar, 

2009). 

 

Učitelji so področje občutek lastne kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti ocenili s 

povprečno vrednostjo (M = 4,09). Učitelji so ob dosežkih ponosni nase (M = 4,35) – večinski 

delež učiteljev (83,5 %) se je strinjal, da to zanje pogosto ali skoraj vedno velja. Večina 

učiteljev je tudi ocenila, da pri doseganju cilja vedno da vse od sebe (M = 4,32), saj je kar 

94,1 % učiteljev ocenilo, da se s trditvijo pogosto ali skoraj vedno strinjajo. Nekoliko nižji 

rezultati so se pokazali pri trditvi Kljub oviram verjamem, da lahko dosežem svoje cilje (M = 

4,30), pri čemer se je s trditvijo večinski delež učiteljev (89,3 %) pogosto ali skoraj vedno 

strinjal. Učitelji v težkih situacijah svoje cilje kljub oviram poskušajo uresničevati (M = 4,29), 

saj je kar 90,3 % učiteljev označilo, da se s trditvijo pogosto ali pa skoraj vedno strinjajo. To 

nakazuje, da so učitelji v večini pripravljeni premagati ovire, da le dosežejo cilj(e). Učitelji so 

trditev Tudi v težkih situacijah se ne vdam prav tako ocenili precej visoko (M = 4,13), delež 

učiteljev, ki so se s trditvijo zelo ali pogosto strinjali, pa je bil ponovno precej visok (80,5 %). 

Iz pregleda povprečnih ocen predhodno navedenih trditev, ki se nanašajo na učiteljevo 

vztrajnost pri doseganju ciljev (kot del širšega obravnavanega področja doživljanja 
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kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti), je razvidno, da so si ocene dokaj podobne, kar 

nakazuje na konsistentnost učiteljev v odgovorih znotraj obravnavanega področja. Nekoliko 

nižji rezultati znotraj obravnavanega širšega področja pa so se pokazali glede pričakovanj in 

občutka kompetentnosti za soočanje s stresnimi situacijami, ki jih bomo opisali v 

nadaljevanju. S trditvijo Rad imam izzive so se učitelji razmeroma strinjali (M = 3,85), med 

njimi jih je 22,3 % označilo, da to zanje skoraj vedno velja, 43,7 % jih je ocenilo, da imajo 

pogosto radi izzive, medtem ko je približno tretjina učiteljev (31,1 %) ocenila, da imajo izzive 

radi zgolj včasih. Rezultati znotraj področja učiteljeve lastne kompetentnosti, pričakovanj in 

vztrajnosti so pokazali tudi, da se učitelji pogosto vidijo kot močne osebe pri spoprijemanju s 

težavami (M = 3,75), med njimi jih je več kot polovica (52,4 %) odgovorila, da se pogosto 

strinjajo s trditvijo, 34,9 % učiteljev je odgovorilo, da to zanje včasih ali skoraj nikoli ne 

velja, 12,6 % učiteljev pa je odgovorilo, da se skoraj vedno vidijo kot močne osebe pri 

spoprijemanju s težavami. Najnižjo povprečno oceno znotraj obravnavanega širšega področja 

smo dobili pri trditvi Neuspeh me zlahka ne ustavi (M = 3,74), pri čemer je 61,0 % učiteljev 

odgovorilo, da to zanje pogosto ali skoraj vedno velja, medtem ko je 39,0 % učiteljev 

odgovorilo, da se s trditvijo redko ali sploh ne strinjajo. Nestrinjanje s trditvijo nakazuje na 

nižjo stopnjo rezilientnosti, saj rezilientne posameznike izkušnje neuspeha navadno dodatno 

motivirajo na poti k doseganju cilja (Tait, 2008). Pri učiteljih neuspeh povzroča 

nezadovoljstvo, odtujenost od dela, zmanjša motiviranost in vlaganje truda v opravljanje 

nalog (Slivar, 2009). 

 

Učitelji so nekoliko nižje kot ostala področja rezilientnosti ocenili področje zaupanje vase in 

načini spoprijemanja s težavami (M = 3,62). Povprečna vrednost najvišje ocenjene trditve 

znotraj obravnavanega področja – V težkih situacijah se včasih zanesem na intuicijo – je 

znašala (M = 3,91), pri čemer je 61,0 % učiteljev ocenilo, da se pogosto zanesejo na svojo 

intuicijo, 21,0 % učiteljev pa je odgovorilo, da se na svojo intuicijo občasno (včasih) 

zanesejo. Nekoliko nižji povprečni rezultat smo dobili za trditev V težkih situacijah ostanem 

zbran in zbrano razmišljam (M = 3,81), približno polovica (55,3 %) učiteljev je odgovorila, 

da v težkih situacijah pogosto ostanejo zbrani, medtem ko je 1,9 % učiteljev odgovorilo, da v 

omenjenih okoliščinah le redko ostanejo zbrani. Še nekoliko nižjo povprečno vrednost (M = 

3,73) glede na predhodno omenjeno so rezultati pokazali pri učiteljevem znanju obvladovanja 

negativnih čustev. Najvišji delež (47,1 %) učiteljev meni, da pogosto obvladajo negativna 

čustva, približno tretjina učiteljev (32,4 %) je mnenja, da neprijetna čustva včasih obvladajo, 

le en učitelj pa je označil, da neprijetnih čustev sploh ne zna obvladati. Iz rezultatov lahko 

sklepamo, da učitelji pogosto znajo nadzorovati svoja negativna čustva, ob tem pa rezultati 

nakazujejo, da to vselej ni mogoče. Še nekoliko nižji povprečni rezultat se je pokazal pri 

trditvi Pri odločitvah rad prevzamem pobudo (M = 3,69), pri čemer je 47,6 % učiteljev 

odgovorilo, da pobudo pri odločitvah pogosto rado prevzame, 31,1 % učiteljev pa to stori 

včasih. Iz tega lahko sklepamo, da učiteljem pogosto ni težko prevzeti pobude pri odločanju. 

Povprečna vrednost pri trditvi Stresne situacije me naredijo močnejšega je znašala (M = 

3,68), pri čemer se dobra polovica (56,3 %) učiteljev strinja, da jih stresne situacije pogosto 

ali skoraj vedno naredijo močnejše, 7,8 % anketiranih pa se na drugi strani strinja, da to zanje 

velja zgolj redko. Iz rezultatov je torej razvidno, da večina učiteljev stresno situacijo vidi kot 

priložnost za osebno rast, medtem ko se nekateri učitelji stresnih situacij bojijo in se jim 
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poskušajo izogniti. Eden izmed načinov spoprijemanja s težavami je tudi iskanje duhovitega v 

situaciji, rezultati pa so pokazali, da se učitelji različno pogosto poslužujejo uporabe humorja 

v stresni situaciji (M = 3,32). Skoraj vedno se humorja poslužuje 10,7 % učiteljev, včasih 37,9 

% učiteljev, nekateri učitelji (19,4 %) pa to storijo le redko ali pa sploh ne. Bicart in Wolin 

(1999, v Kiswarday, 2013) poudarjata, da je humor lahko zelo pomembno orodje 

posameznika pri soočanju s stresnimi situacijami, saj preprečuje malodušje, obup in predajo 

in je zato eden izmed kazalcev rezilientnosti. Najnižji povprečni rezultat smo dobili za trditev 

Rad sprejmem tudi odločitve, ki vplivajo na druge (M = 3,16), pri čemer je skoraj polovica 

učiteljev (46,6 %) ocenila, da to zanje včasih velja, 22,3 % učiteljev pa je ocenilo, da to zanje 

velja zgolj redko. 

 

Učitelji so najnižje izmed vseh področij ocenili področje doživljanje duhovnosti (M = 3,25). 

Povprečna vrednost trditve znotraj obravnavanega področja Vse se zgodi z razlogom je 

znašala (M = 3,96), pri čemer se je s trditvijo pogosto ali skoraj vedno strinjalo 76,7 % 

učiteljev, 14,6 % jih je ocenilo, da to zanje le včasih velja, medtem ko je 8,7 % učiteljev 

ocenilo, da to zanje zgolj redko ali nikoli ne velja. Najnižjo povprečno vrednost smo znotraj 

obravnavanega področja izračunali za trditev V težkih situacijah mi pomaga vera v usodo ali 

boga, ki je znašala (M = 2,56), pri čemer je približno četrtina učiteljev (23,5 %) odgovorila, 

da jim vera v boga ali usodo pogosto ali skoraj vedno pomaga, približno četrtina (24,5 %) 

učiteljev je odgovorila, to zanje velja le včasih, preostali učitelji (52 %) pa so ocenili, da to 

zanje sploh ne velja ali redko velja. Rezultat standardnega odklona trditve je razmeroma visok 

(SD = 1,40), kar kaže na to, da so mnenja o pomoči vere ali usode v težkih situacijah učiteljev 

deljena. 

 

Pregled rezultatov celotne Lestvice osebnostne prožnosti (rezilientnosti) je pokazal, da so 

učitelji (N = 93) na vseh podlestvicah skupaj (skupni rezultat) v povprečju dosegli 98,30 od 

možnih 125 točk (SD = 10,50). Za primerjavo navajam rezultate ankete, ki sta jih K. Connor 

in Davidson (2003) dobila z enakim anketnim vprašalnikom, ki sta ga razdelila med 577 

naključno izbranimi ljudmi. Njihov povprečni rezultat na testu je znašal 80,40 točk, kar je 

skoraj 18 točk manj od povprečnega skupnega rezultata učiteljev v naši raziskavi. Iz tega 

lahko sklepamo, da učitelji kažejo višjo rezilientno odzivanje na stresne situacije, kot so jih 

pokazali rezultati raziskave v splošni populaciji. Kako pomembna je rezilientnost v povezavi s 

pozitivnim odzivanjem na stresno šolsko okolje, z doživljanjem zadovoljstva pri delu in 

vzdrževanjem motivacije za delo, so v raziskavah izpostavili številni avtorji (npr. Hong, 2012; 

Gu in Day,2007; Tait, 2008). 

4.2 REZILIENTNOST UČITELJEV GLEDE NA DELOVNO DOBO 

 

V prvi hipotezi (H1) smo predpostavili, da se učitelji z različno delovno dobo pomembno 

razlikujejo v stopnji rezilientnosti. Učitelje smo glede na leta poučevanja (delovno dobo) 

razdelili v pet skupin: 1. učitelji, ki poučujejo od 1–3 let; 2. učitelji, ki poučujejo od 4–6 let; 3. 

učitelji, ki poučujejo od 7–18 let; 4. učitelji, ki poučujejo od 19–30 let ter 5. učitelji, ki 

poučujejo od 31–40 let. 

 



 

38 

 

Hipotezo H1 smo preverjali z enosmerno analizo variance, rezultate pa prikazali v Preglednici 

3. Enosmerno analizo variance smo lahko izračunali, saj je Levenov preizkus pokazal 

neenakost varianc med vključenimi skupinami, rezultati pa so se normalno porazdelili 

(Kolmogorov-Smirnov preizkus), kar predlagajo tudi smernice za statistično obdelavo 

podatkov (Leskošek, 1990). Kriterij, ki smo si ga za sprejemanje hipoteze vnaprej zastavili, je 

bil: hipotezo bomo sprejeli, če bodo rezultati pokazali razlike v stopnji rezilientnosti na večini 

področij rezilientnosti glede na različno delovno dobo učiteljev.  

  

Preglednica 3: Prikaz razlik/podobnosti v stopnji rezilientnosti za posamezna področja 

rezilientnosti glede na delovno dobo učiteljev 

Področja 

rezilientnosti 

1–3 

 

4–6 7–18 19–30 31–40 Izid ANOVA 

M M M M M F df p 

Kompetentnost, 

pričakovanja in 

vztrajnost 

4,15 3,94 4,20 4,04 3,99 0,91 4 0,46 

Zaupanje vase 

in načini 

spoprijemanja s 

težavami 

3,49 3,47 3,75 3,61 3,59 1,16 4 0,33 

Odziv na 

spremembe in 

kakovostni 

odnosi 

4,09 4,12 4,22 4,13 3,87 1,56 4 0,19 

Doživljanje 

nadzora nad 

dogajanjem 

4,46 4,33 4,55 4,60 4,41 0,78 4 0,54 

 

Duhovnost 

 

3,28 3,25 3,40 3,25 3,18 0,18 4 0,95 

Skupaj  3,93 3,84 4,05 3,92 3,84 0,92 4 0,45 

 

Rezultati enosmerne analize variance so pokazali, da med skupinami glede na delovno dobo v 

stopnji rezilientnosti (na vseh področjih) učiteljev ni statistično pomembnih razlik (F = 0,92; 

df = 4; p = 0,45). Glede na dobljene rezultate prvo hipotezo (H1), v kateri smo predpostavili, 

da se učitelji z različno delovno dobo v rezilientnosti statistično pomembno razlikujejo, 

zavrnemo. 

  

Dobljeni rezultati nakazujejo, da so učitelji v vseh profesionalnih fazah/delovnih dobah 

podobno rezilientni oz. da med skupinami učiteljev z različno delovno dobo ne prihaja do 

razlik v stopnji rezilientnosti. Sicer smo predvidevali, da bodo vsi učitelji pokazali visoko 

stopnjo rezilientnosti, saj avtorji poudarjajo, da je za uspešno opravljanje učiteljskega poklica 

nujno potrebno, da so rezilientni (Gu in Day, 2007). Učiteljem rezilientno odzivanje na 

stresne situacije omogoča, da se uspešno soočajo z vsakodnevnimi stresnimi šolskimi 

situacijami. Šolsko okolje je za učitelje izjemno stresno, sodeč po raziskavah pa je učiteljski 

poklic celo eden izmed najbolj stresnih (Nash, 2005, v Gu in Day, 2013). O visoki stopnji 
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stresa in posledično izčrpanosti pa poročajo tudi slovenski učitelji (Slivar, 2009), zato je 

rezilientno odzivanje učiteljev na stresne situacije še posebej pomembno. 

 

Pričakovali smo tudi, da bodo rezultati pokazali razlike v stopnji rezilientnosti glede na fazo 

profesionalnega razvoja (delovno dobo) učiteljev. Predvidevali smo, da se bo visoka stopnja 

rezilientnosti pokazala predvsem pri učiteljih začetnikih, saj smo na podlagi ugotovitev 

nekaterih avtorjev (npr. Le Cornu idr., 2010) zasledili, da so posebej učitelji začetniki najbolj 

izpostavljeni stresnim situacijam, in smo zato predvidevali, da se na stresne situacije pogosto 

rezilientno odzivajo. Visoko stopnjo rezilientnosti glede na ostale skupine učiteljev pa smo 

pričakovali tudi pri učiteljih z večletnimi izkušnjami s poučevanjem, saj morajo ti nenehno 

iskati motivacijo in željo po nadaljnjem opravljanju učiteljskega poklica, kar je po poročanju 

učiteljev včasih težko (Day in Gu, 2007). Kljub omenjenemu pa rezultati, kot smo predhodno 

že omenili, niso pokazali razlik med učitelji z različno delovno dobo, kar pomeni, da se 

omenjene značilnosti/razlike v rezilientnosti med učitelji, ki poučujejo krajši ali daljši čas, v 

naši raziskavi niso pokazale. 

 

Pri analizi rezultatov je potrebno upoštevati tudi, da smo skupine učiteljev spremljali sočasno 

in ne vzdolžno, zato lahko le posredno sklepamo, da so učitelji v vseh profesionalnih fazah 

enako rezilientni. Možno je namreč, da učitelji na začetku svoje kariere niso bili izenačeni v 

rezilientnosti, kar je lahko prispevalo k dobljenim rezultatom. Raziskavo bi lahko izboljšali 

oz. nadgradili, če bi v raziskavo vključili le učitelje, ki so na začetku svoje profesionalne poti 

in jih vzdolžno spremljali. Tako bi bilo ugotavljanje razlik v stopnji rezilientnosti učiteljev 

glede na njihov profesionalni razvoj bolj neposredno in s tem tudi bolj veljavno. 

4.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA UČITELJEVO SPODBUJANJE 

REZILIENTNOSTI UČENCEV 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju (RV2) nas je zanimalo, kako so učitelji pripravljeni 

spodbujati rezilientnost pri učencih. Učiteljevo spodbujanje rezilientnosti pri učencih smo 

ugotavljali z Vprašalnikom učiteljeve pripravljenosti za spodbujanje rezilientnosti otrok 

(Bouillet, idr., 2014). 

V Preglednici 4 prikazujemo povprečne vrednosti in standardne odklone rezultatov za 

posamezne postavke, ki nakazujejo učiteljevo pripravljenost spodbujanja rezilientnosti 

učencev glede na posamezne dejavnike, ki so zanjo pomembni. V preglednici si rezultati 

sledijo od najvišje povprečne vrednosti posameznih dejavnikov spodbujanja rezilientnosti pri 

učencih do najnižje vrednosti. 
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Preglednica 4: Deleži odgovorov, povprečne vrednosti in standardni odkloni za vsakega 

izmed dejavnikov učiteljevega spodbujanja rezilientnosti pri učencih 

Trditev Zelo se 

ne 

strinjam 

(1) 

f (%) 

Pretežno 

se ne 

strinjam  

(2)  

f (%) 

Delno se 

strinjam 

 

(3) 

f (%) 

Pretežno 

se 

strinjam 

(4) 

f (%) 

Zelo se 

strinjam 

 

 (5) 

f (%) 

M SD 

Dejavnik: Učiteljev (podporni) odnos do programov spodbujanja rezilientnosti 

 (N = 97) 

Spodbujanje 

rezilientnosti 

učencem pomaga 

pri vedenjskih 

težavah. 

0 

(0) 

0  

(0) 

8  

(7,8) 

49 

(48,0) 

45 

(44,1) 

4,36 0,63 

Spodbujanje 

rezilientnosti bi 

moralo biti 

vključeno v učni 

načrt. 

1 

(1,0) 

2 

(2,0) 

14 

(14,0) 

35 

(35,0) 

48 

(48,0) 

4,27 0,85 

Spodbujanje 

socialno-

čustvenega učenja 

otrokom pomaga 

pri spodbujanju 

rezilientnosti 

0 

(0) 

1 

(0,0) 

19 

(18,8) 

38 

(37,6) 

43 

(42,6) 

4,22 0,78 

Rezilientnost je 

potrebno 

spodbujati tudi, če 

je starši ne 

razvijajo doma. 

5 

(4,9) 

4 

(3,9) 

8 

(7,8) 

37 

(36,3) 

48 

(47,1) 

4,17 1,01 

Učiteljevo 

spodbujanje 

rezilientnosti 

odpira nove 

poglede na otroka. 

0 

(0) 

0 

(0) 

17 

(17,0) 

49 

(49,0) 

34 

(34,0) 

4,17 0,70 

Spodbujanje 

rezilientnosti pri 

otrocih učiteljem 

pomaga pri 

profesionalnem 

razvoju. 

0 

(0) 

1 

(1,0) 

18 

(17,8) 

53 

(52,5) 

29 

(28,7) 

4,09 0,71 

Skupaj 4,22 0,44 

Dejavnik: Klima šole (N = 95) 

Ravnatelju ni 

pomembno, ali 

spodbujam 

socialno-čustveni 

razvoj otrok. 

40 

(40,0) 

45 

(45,0) 

8 

(8,0) 

5 

(5,0) 

2 

(2,0) 

4,16 0,92 
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Sodelavci menijo, 

da spodbujanje 

rezilientnosti nima 

učinkov pri otrocih. 

36 

(36,0) 

48 

(48,0) 

11 

(11,0) 

4 

(4,0) 

1 

(1,0) 

4,14 0,84 

Ravnatelju je 

pomembneje 

spodbujati šolske 

spretnosti kot 

socialno-čustveni 

razvoj. 

14 

(14,1) 

46 

(46,5) 

29 

(29,3) 

7 

(7,1) 

3 

(3,0) 

3,62 0,92 

V ustanovi imamo 

že tako preveč 

dela z izvajanjem 

specifičnih 

programov. 

16 

(16,0 

29 

(29,0) 

37 

(37,0) 

12 

(12,0) 

5 

(6,0) 

3,37 1,08 

Skupaj 3,81 0,60 

Dejavnik: Pogoji za izvajane programov spodbujanja rezilientnosti (N = 99) 

Vodstvo in 

strokovni tim v 

šoli sta osnova za 

uspešno izvajanje 

aktivnosti 

spodbujanja 

rezilientnosti. 

1 

(1,0) 

1 

(1,0) 

15 

(14,6) 

33 

(32,7) 

51 

(50,5) 

4,31 0,83 

Izvajalci morajo 

biti dobro 

usposobljeni za 

uspešno 

spodbujanje 

rezilientnosti. 

1 

(1,0) 

1 

(1,0) 

37 

(37,0) 

44 

(44,0) 

17 

(17,0) 

3,75 0,78 

Aktivnosti za 

spodbujanje 

rezilientnosti je 

možno izvajati le 

ob podpori vodstva 

šole. 

7 

(6,9) 

24 

(23,8) 

36 

(35,6) 

25 

(24,8) 

9 

(8,9) 

2,95 1,06 

Skupaj 3,66 0,48 

Dejavnik: Učiteljeva pripravljenost za izvajanje programov spodbujanja rezilientnosti 

(N = 99) 

Razvijanje 

rezilientnosti ni 

moje delo. 

62 

(61,4) 

27 

(26,7) 

11 

(10,9) 

1 

(1,0) 

0 

(0) 

4,49 0,73 

Aktivnosti za 

spodbujanje 

rezilientnosti niso 

učinkovite. 

56 

(55,4) 

32 

(31,7) 

7 

(6,9) 

6 

(5,9) 

0 

(0) 

4,37 0,86 

Pomembnejši je 

razvoj mišljenja 

kot pa spodbujanje 

24 

(23,8) 

46 

(45,5) 

20 

(19,8) 

5 

(5,0) 

6 

(5,9) 

3,76 1,06 
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rezilientnosti. 

Spodbujanje 

rezilientnosti je 

najbolj učinkovito 

z vzdrževanjem 

discipline. 

8 

(7,9) 

31 

(30,7) 

45 

(44,6) 

12 

(11,9) 

5 

(5,0) 

3,25 0,94 

Za spodbujanje 

rezilientnosti v 

razredu ni časa. 

11 

(10,9) 

19 

(18,8) 

40 

(39,6) 

27 

(26,7) 

4 

(4,0) 

3,06 1,03 

Za spodbujanje 

rezilientnosti so 

odgovorni starši. 

4 

(4,0) 

13 

(12,9) 

37 

(36,6) 

27 

(26,7) 

20 

(19,8) 

2,54 1,07 

Skupaj 3,58 0,44 

Dejavnik: Učiteljeva kompetentnost (N = 95) 

Mislim, da 

aktivnosti, ki jih 

izvajam, prispevajo 

k razvoju 

rezilientnosti. 

0 

(0) 

0 

(0) 

10 

(9,8) 

61 

(59,8) 

31 

(30,4) 

4,21 0,60 

Aktivnosti, ki jih 

izvajam, 

spodbujajo razvoj 

rezilientnosti. 

0 

(0) 

1 

(1,0) 

24 

(23,5) 

53 

(52,0) 

24 

(23,5) 

3,98 0,72 

Razumel bi cilje, ki 

spodbujajo 

rezilientnost otrok. 

0 

(0) 

2 

(2,0) 

32 

(32,3) 

42 

(42,4) 

23 

(23,2) 

3,87 0,79 

Uspešen sem pri 

izvajanju aktivnosti 

za spodbujanje 

rezilientnosti. 

 

0 

(0) 

7 

(7,1) 

39 

(39,4) 

37 

(37,4) 

16 

(16,2) 

3,63 0,84 

Ustrezno sem 

usposobljen za 

izvajanje 

aktivnosti, ki 

spodbujajo razvoj 

rezilientnosti. 

0 

(0) 

5 

(4,9) 

44 

(42,7) 

45 

(43,7) 

9 

(8,7) 

3,56 0,72 

Poznam spoznanja 

o rezilientnosti 

otrok. 

2 

(2,0) 

10 

(10,2) 

45 

(45,9) 

33 

(33,7) 

8 

(8,2) 

3,36 0,85 

V času 

izobraževanja sem 

se ustrezno 

pripravil na 

spodbujanje 

rezilientnosti otrok. 

9 

(8,8) 

31 

(30,4) 

33 

(32,4) 

24 

(23,5) 

5 

(4,9) 

2,85 1,04 

Skupaj 3,48 0,56 

Skupaj vsi dejavniki (ocene) 3,73 0,35 

Skupaj vsi dejavniki (točke) 101 9,39 
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Iz preglednice 4 je razvidno, da so učitelji najvišji rezultat dosegli pri dejavniku (podpornega) 

odnosa, ki ga imajo do spodbujanja rezilientnosti (M = 4,22), nato glede šolske klime (M = 

3,81), ki ji sledijo pogoji za izvajanje programov spodbujanja rezilientnosti (M = 3,66), 

učiteljeva pripravljenost (M = 3,58) ter kompetentnost (M = 3,48).  

V nadaljevanju bomo posamezne dejavnike učiteljevega spodbujanja rezilientnosti pri učencih 

podrobneje opisali. Kot smo že omenili, so učitelji najvišje ocenili trditve, ki se nanašajo na 

učiteljev podporni odnos do spodbujanja rezilientnosti (M = 4,22), kar nakazuje na to, da so 

učitelji programom spodbujanja rezilientnosti naklonjeni. Učitelji so namreč ocenili, da 

programi za spodbujanje rezilientnosti učencem pomagajo pri vedenjskih težavah (M = 4,36), 

pri čemer je približno polovica učiteljev (48,0 %) odgovorila, da se s trditvijo pretežno strinja, 

nekaj manj učiteljev (44,1 %) pa se je s trditvijo zelo strinjalo. Učitelji so tudi mnenja, da bi 

moralo biti spodbujanje rezilientnosti vključeno v učni načrt (M = 4,27), pri čemer je 83,0 % 

učiteljev odgovorilo, da se z vključitvijo spodbujanja rezilientnosti v učni načrt zelo ali 

pretežno strinjajo. Pri pregledu učnih načrtov za posamezne predmete (Učni načrt za 

spoznavanje okolja, 2011; Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011; Učni načrt za slovenščino, 

2011) termina rezilientnosti nisem zasledila, sicer pa učni načrti, npr. za spoznavanje okolja in 

za glasbeno vzgojo, vključujejo razvoj in spodbujanje socialnih in čustvenih spretnosti, s 

čimer lahko prav tako spodbujamo rezilientnost. Učitelji so trditev Spodbujanje socialno-

čustvenega učenja otrokom pomaga pri spodbujanju rezilientnosti ocenili precej visoko (M = 

4,22), pri čemer je bil delež učiteljev, ki so se s trditvijo zelo ali pa pogosto strinjali ponovno 

zelo visok (80,2 %). Spodbujanje socialnih spretnosti in zmožnosti uravnavanja čustev je za 

otrokov razvoj izjemno pomembno, saj se preko konkretnih strategij lažje spoprijema z 

neugodnimi (stresnimi) situacijami. Obenem pa so učenci, ki so deležni spodbud na področju 

socialnega in čustvenega razvoja, bolj spretni pri razvijanju medsebojnih odnosov, pogosto 

imajo dober učni uspeh, so uspešni pri reševanju problemov, uravnavanju stresa in odločanju 

(Knight, 2007). Rezultati znotraj področja podpornega odnosa učiteljev do programov 

spodbujanja rezilientnosti so pokazali tudi, da so učitelji pripravljeni spodbujati rezilientnost, 

četudi je starši ne razvijajo doma (M = 4,17), med njimi je večina učiteljev označila, da se s 

trditvijo zelo ali pretežno strinja (83,4 %), medtem ko je 8,8 % učiteljev odgovorilo, da se 

pretežno ali zelo ne strinjajo, da bi morali učitelji spodbujati rezilientnost, četudi je starši ne 

spodbujajo doma. Čeprav je delež učiteljev, ki so mnenja, da morajo učitelji spodbujati 

rezilientnost, četudi je starši ne spodbujajo doma, majhen, je pomembno, da se vsi učitelji 

zavedajo vloge, ki jo imajo pri spodbujanju rezilientnosti učencev. Werner in Smith (1988, v 

Boman in Russo, 2007) poudarjata, da so poleg družine navadno učitelji tisti, ki otrokom 

predstavljajo pozitiven zgled v življenju, saj je njihova naloga, da razvijajo otrokove 

spretnosti in potenciale. Rezultat trditve Učiteljevo spodbujanje rezilientnosti odpira nove 

poglede na otroka znaša (M = 4,17), s čimer se je skoraj polovica učiteljev (49,0 %) pretežno 

strinjala, 34,0 % učiteljev pa se je s trditvijo zelo strinjalo. Najnižji rezultat smo izračunali pri 

trditvi Spodbujanje rezilientnosti pri otrocih učiteljem pomaga pri profesionalnem razvoju (M 

= 4,09), od tega se je s trditvijo pretežno ali zelo strinjala večina – 81,2 % učiteljev, le 1 % 

učiteljev pa se s trditvijo pretežno ni strinjal. 
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Iz analize dejavnika šolske klime za spodbujanje rezilientnosti učencev je razvidno, da so 

učitelji najvišje ocenili trditev Ravnatelju ni pomembno, ali spodbujam socialno-čustveni 

razvoj otrok (M = 4,16), pri čemer se s trditvijo zelo ni strinjalo 40,0 % učiteljev, 45,0 % 

učiteljev pa se s trditvijo pretežno ni strinjalo, kar nakazuje na to, da učitelji prepoznavajo, da 

se ravnatelji v veliki večini zavedajo vloge in pomena, ki jo ima rezilientnost pri razvoju 

otrok. Učitelji so trditev Sodelavci menijo, da spodbujanje rezilientnosti nima učinkov pri 

otrocih, ocenili razmeroma visoko (M = 4,14). Delež učiteljev, ki se s trditvijo zelo ali 

pretežno ni strinjal, je bil precej visok (84,0 %). Nekoliko nižji rezultati znotraj 

obravnavanega dejavnika so se pokazali glede ocene učiteljev o mnenju njihovih ravnateljev o 

pomembnosti spodbujanja šolskih spretnosti, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. S 

trditvijo Ravnatelju je pomembneje spodbujati šolske spretnosti kot spodbujanje socialno-

čustvenega razvoja se učitelji v povprečju razmeroma niso strinjali (M = 3,62), pri čemer se 

60,6 % učiteljev s trditvijo zelo ali pretežno ni strinjalo, 29,3 % učiteljev pa se je s trditvijo le 

delno strinjalo. Najnižje so učitelji ocenili trditev V ustanovi imamo že tako preveč dela z 

izvajanjem specifičnih programov (M = 3,37), med njimi je skoraj polovica učiteljev (45 %) 

trditvi nasprotovala, dobra tretjina učiteljev (37 %) se je s trditvijo le delno strinjala, 29 % 

učiteljev se s trditvijo pretežno ni strinjalo, preostalih 18 % učiteljev pa je menilo, da imajo v 

ustanovi že tako preveč dela z izvajanjem drugih programov. Zaradi deljenih mnenj učiteljev 

o preobremenjenosti z izvajanjem specifičnih programov ni presenetljivo, da je rezultat 

dejavnika klime šole na vpliv spodbujanja rezilientnosti pokazal razmeroma visoko 

razpršenost rezultatov (SD = 1,08). 

 

Povprečne vrednosti ocen, ki smo jih izračunali na podlagi trditev, ki se nanašajo na področje 

pogojev za izvajanje programov spodbujanja rezilientnosti, znašajo od 2,95 do 4,31. Najvišji 

rezultati so se pokazali pri trditvi Vodstvo in strokovni tim sta osnova za uspešno izvajanje 

programov spodbujanja rezilientnosti (M = 4,31), s čimer se je 83,2 % učiteljev zelo ali 

pretežno strinjalo. Učitelji so se prav tako v večini strinjali, da morajo biti izvajalci za 

spodbujanje rezilientnosti dobro usposobljeni (M = 3,75), saj je 61,0 % učiteljev odgovorilo, 

da se pretežno ali zelo strinjajo s trditvijo, dobra tretjina (37,0 %) pa se je s trditvijo strinjala 

le delno. Najnižjo vrednost med vsemi trditvami, ki se nanašajo na pogoje za izvajanje 

programov spodbujanja rezilientnosti, so rezultati pokazali pri trditvi Aktivnosti za 

spodbujanje rezilientnosti je možno izvajati le ob podpori vodstva šole (M = 2,95), pri čemer 

je približno tretjina (33,7 %) učiteljev odgovorila, da se s trditvijo pretežno ali zelo strinja. 

Aktivnosti za spodbujanje rezilientnosti je seveda lažje izvajati ob podpori tima in vodstva 

ustanove, a učitelji lahko predvsem sami načrtujejo aktivnosti za spodbujanje rezilientnosti v 

razredu (Cefai, 2008). 

Rezultati, ki se nanašajo na učiteljevo pripravljenost za izvajanje programov spodbujanja 

rezilientnosti, so pokazali, da se učitelji zavedajo, da je razvijanje rezilientnosti učencev 

njihovo delo oz. dolžnost (M = 4,49), saj so trditvi Razvijanje rezilientnosti ni moje delo v 

celoti ali vsaj delno nasprotovali skoraj vsi učitelji (99 %), le en učitelj je odgovoril, da se s 

trditvijo pretežno strinja. Večina učiteljev je tudi nasprotovala trditvi Aktivnosti za 

spodbujanje rezilientnosti niso učinkovite (M = 4,37), saj je kar 87,1 % učiteljev odgovorilo, 

da se s trditvijo zelo ali pretežno ne strinjajo. Nekoliko nižji rezultati so se pokazali pri trditvi, 
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da je razvoj mišljenja pri otrocih pomembnejši od razvoja rezilientnosti (M = 3,76), saj je 

10,9 % učiteljev odgovorilo, da se s trditvijo pretežno ali zelo strinja, 19,8 % pa se je s 

trditvijo delno strinjalo. Rezultati so pokazali tudi, da so nekateri učitelji mnenja, da je 

spodbujanje rezilientnosti najbolj učinkovito z vzdrževanjem discipline (M = 3,25), od tega se 

je delno strinjalo 44,6 % učiteljev, 16,9 % pa se je s trditvijo zelo ali pretežno strinjalo. 

Rezultati lahko nakazujejo na to, da nekateri učitelji ne vedo ali pa nimajo znanja o tem, kako 

spodbujati rezilientnost pri učencih. Tudi drugi raziskovalci (npr. Oswald idr., 2003, v Boman 

in Russo, 2007) so ugotovili, da imajo učitelji napačne predstave o najbolj učinkovitih načinih 

spodbujanja rezilientnosti. Rezultati, ki so se nanašali na trditev Za spodbujanje rezilientnosti 

v razredu ni dovolj časa, so pokazali, da se učitelji v povprečju z njo le delno strinjajo (M = 

3,06), z omenjenim pa se je pretežno ali zelo strinjalo 30,7 % učiteljev. Povprečna ocena 

najnižje ovrednotene trditve Za spodbujanje rezilientnosti so odgovorni starši (M = 2,54) nam 

pove, da nekateri učitelji prelagajo odgovornost za spodbujanje rezilientnosti na starše, saj je 

skoraj polovica učiteljev (46,5 %) odgovorila, da se s trditvijo pretežno ali zelo strinja. da so 

za spodbujanje rezilientnosti odgovorni starši. Kot smo že opozorili, se morajo učitelji 

zavedati vloge, ki jo imajo pri spodbujanju rezilientnosti, saj otrokom lahko predstavljajo 

varovalni dejavnik v razvoju – otroka lahko ščitijo pred tveganji v razvoju in prispevajo k 

njegovemu razvoju (Mikuš Kos, 1999). 

Najnižja povprečna vrednost se je med vsemi vključenimi dejavniki rezilientnosti pokazala pri 

t. i. učiteljevi kompetentnosti (M = 3,48). Povprečna vrednost najvišje ocenjene trditve znotraj 

obravnavanega dejavnika – Mislim, da aktivnosti, ki jih izvajam, prispevajo k razvoju 

rezilientnosti – je bila razmeroma visoka (M = 4,21), pri čemer je 90,2 % učiteljev ocenilo, da 

se s trditvijo zelo ali pretežno strinjajo, 9,8 % učiteljev pa se je s trditvijo delno strinjalo. 

Nekoliko nižji povprečni rezultat smo dobili za trditev Aktivnosti, ki jih izvajam, spodbujajo k 

razvoju rezilientnosti (M = 3,98), s trditvijo se je zelo ali pretežno strinjalo 75,5 % učiteljev, 

23,5 % učiteljev se je s trditvijo delno strinjalo, 1 % učiteljev pa se s trditvijo pretežno ni 

strinjal. Rezultat nakazuje na to, da učitelji izvajajo aktivnosti, ki prispevajo k večjemu 

rezilientnemu odzivanju učencev v stresnih situacijah. Rezultat trditve Razumel bi cilje, ki 

spodbujajo rezilientnost otrok so pokazali, da bi učitelji večinoma razumeli cilje, ki 

spodbujajo rezilientnost otrok (M = 3,89), pri čemer se je s trditvijo delno strinjala približno 

tretjina učiteljev (32,3 %), skoraj dve tretjini učiteljev (65,6 %) pa sta odgovorili, da se s 

trditvijo pretežno ali zelo strinjata. Eden izmed pokazateljev učiteljeve kompetentnosti za 

spodbujanje rezilientnosti je tudi Uspešnost pri izvajanju aktivnosti za spodbujanje 

rezilientnosti otrok, rezultati pa so pokazali, da se učitelji počutijo dokaj uspešne pri izvajanju 

aktivnosti, ki spodbujajo rezilientnost otrok (M = 3,63); s trditvijo se je zelo ali pretežno 

strinjala več kot polovica učiteljev (53,6 %). Rezultati so pokazali, da se le nekateri učitelji 

počutijo dovolj usposobljene za spodbujanje rezilientnosti otrok (M = 3,56), saj se je približno 

polovica učiteljev (52,4 %) s trditvijo Ustrezno sem usposobljen za izvajanje aktivnosti, ki 

spodbujajo razvoj rezilientnosti zelo ali pretežno strinjala, nekateri učitelji so se s trditvijo 

strinjali le delno (42,7 %), ostalih 4,9 % pa se s trditvijo pretežno niso strinjali. Učitelji so 

večinoma ocenili, da poznajo spoznanja o rezilientnosti otrok (M = 3,36), pri čemer se je s 

trditvijo Poznam spoznanja o rezilientnosti otrok delno strinjalo 45,9 % učiteljev, zelo ali 

pretežno pa se ni strinjalo 12,2 % učiteljev. Najnižjo vrednost znotraj dejavnika učiteljeva 
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kompetentnost smo izračunali pri trditvi V času izobraževanja sem se ustrezno pripravil/a na 

spodbujanje rezilientnosti otrok (M = 2,85), s trditvijo pa se zelo ni strinjala ali pa se pretežno 

ni strinjala več kot tretjina (39,2 %) učiteljev. Kar nekaj učiteljev je torej mnenja, da jih je 

izobraževanje neustrezno pripravilo in izobrazilo o možnostih in načinih spodbujanja 

rezilientnosti otrok. 

4.4 POVEZAVEZANOST MED REZILIENTNOSTJO UČITELJEV IN 

NJIHOVIM SPODBUJANJEM REZILIENTNOSTI PRI UČENCIH 

 

Drugo hipotezo, v kateri smo predpostavljali, da se rezilientnost učiteljev statistično 

pomembno povezuje z učiteljevim spodbujanjem rezilientnosti pri učencih, smo preverjali s 

Pearsonovimi korelacijskimi koeficienti. Kriterij, ki smo si ga vnaprej zastavili za sprejemanje 

hipoteze, je bil: hipotezo bomo sprejeli, če se bo pokazala povezanost med skupnima 

rezultatoma obeh anketnih vprašalnikov. 

  

V preglednici 5 bomo prikazali rezultate povezanosti med posameznimi področji 

rezilientnosti učitelja ter dejavniki spodbujanja rezilientnosti, dodali pa smo tudi rezultat 

povezanosti med skupnima rezultatoma učiteljeve rezilientnosti in spodbujanja rezilientnosti 

pri učencih. 

 

Preglednica 5: Povezanost med področji rezilientnosti učiteljev in dejavniki učiteljevega 

spodbujanja rezilientnosti pri učencih 

       Dejavniki za                  

           spodbujanje   
                 rezilientnosti 

 

Področja  

Rezilientnosti 

Kompetentnost 

učitelja 

Učiteljev 

odnos do 

programov 

spodbujanja 

rezilientnosti 

 

Učiteljeva 

pripravljenost 

za 

spodbujanje 

rezilientnosti 

Klima šole Pogoji v 

šoli 

Kompetentnost, 

pričakovanja in 

vztrajnost 

0,40** 0,40** 0,11 0,29* 0,10 

Zaupanje vase in 

načini spoprijemanja s 

težavami 

0,41** 0,31** 0,04 0,02 0,22* 

Odziv na spremembe 

in kakovostni odnosi 

0,28** 0,26** 0,14 0,06 0,05 

Doživljanje nadzora 

nad dogajanjem 

0,34** 0,34** 0,03 0,23* 0,24* 

Duhovnost 

 

–,065 –,011 –,028 0,28* 0,04 

 

Povezanost med skupnima rezultatoma obeh vprašalnikov     r = 0,43** 

 

Opombe: *p < 0,05 

              **p < 0,01 
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Rezultati Pearsonovih koeficientov korelacije so pokazali statistično pomembno povezavo 

med skupnima rezultatoma obeh vprašalnikov – lestvica osebnostne prožnosti in učiteljeva 

pripravljenost spodbujanja rezilientnosti otrok (r = 0,43, p = 0,00). Povezanost je pozitivna in 

zmerno visoka, kar pomeni, da učitelji, ki so bolj rezilientni, tudi bolj spodbujajo rezilientnost 

pri učencih. Na podlagi dobljenih rezultatov povezanosti lahko hipotezo H2, v kateri smo 

predpostavljali, da se rezilientnost učiteljev povezuje z učiteljevim spodbujanjem 

rezilientnosti pri učencih, sprejmemo. 

 

Podobno kot v naši raziskavi so tudi rezultati raziskave B. Bouillet idr. (2014) s hrvaškimi 

vzgojitelji, ki so izpolnili enak vprašalnik kot v naši raziskavi (učiteljevo spodbujanje 

rezilientnosti), pokazali na pomembno pozitivno povezanost med rezilientnostjo učiteljev in 

spodbujanjem rezilientnosti pri predšolskih otrocih. 

 

Podrobnejši pregled rezultatov povezanosti med posameznimi področji učiteljeve 

rezilientnosti in dejavniki njihovega spodbujanja rezilientnosti pri učencih (preglednica 5) pa 

pokaže, da so povezanosti odvisne predvsem od več dejavnikov za spodbujanje rezilientnosti 

pri učencih. Večina področij učiteljeve rezilientnosti (razen duhovnosti) se namreč 

pomembno, a nizko do zmerno pozitivno povezuje predvsem z dvema dejavnikoma 

spodbujanja rezilientnosti: s kompetentnostjo učitelja in z učiteljevim odnosom do programov 

spodbujanja rezilientnosti. To pomeni, da se učitelji, ki pri sebi zaznavajo višjo stopnjo 

rezilientnosti, zaznavajo tudi kot bolj kompetentne za spodbujanje rezilientnosti otrok, prav 

tako pa so bolj naklonjeni programom spodbujanja rezilientnosti od učiteljev, ki so pokazali 

nižjo stopnjo rezilientnosti. 

Po drugi strani pa so povezanosti med nekaterimi področji rezilientnosti in večino dejavnikov 

spodbujanja rezilientnosti nepomembne (npr. pri učiteljevi pripravljenosti spodbujanja 

rezilientnosti) oz. redke (npr. pri klimi in pogojih šole).  

 

Rezultati torej kažejo, da se rezilientnost učiteljev pomembno pozitivno povezuje z 

učiteljevim spodbujanjem rezilientnosti pri učencih, učiteljeva pripravljenost za spodbujanje 

rezilientnosti pa je bolj povezana z nekaterimi dejavniki (npr. s kompetentnostjo učitelja in 

učiteljevim podpornim odnosom do programov rezilientnosti) kot z drugimi (npr. s pogoji na 

šoli). Omenjeno nakazuje, da je za učiteljevo spodbujanje rezilientnosti pri učencih 

pomembno, kako se sam spoprijema s stresnimi situacijami (je rezilienten), zato je učitelje 

pomembno spodbuditi/izobraziti za rezilientno odzivanje, da bodo to spodbujali tudi pri 

učencih. 
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5 ZAKLJUČEK   

Stres je med učitelji vse bolj pogost pojav, kaj učiteljem predstavlja stres in kako se s stresom 

soočajo, pa je odvisno od vsakega posameznika. Raziskovalci (npr. Beltman idr. 2011, Day in 

Gu, 2007, Howard in Johnson, 2004) ugotavljajo, da je za učitelje pomembno, da se znajo 

rezilientno (odporno) odzivati na stresno šolsko okolje. Šola pa je pogosto izvor stresa tudi za 

učence, zato je pomembno, da se znajo tudi učenci na stres ustrezno odzvati (Jeriček Klanšček 

in Bajd, 2015). V magistrskem delu smo zato raziskali, kako rezilientni so učitelji razrednega 

pouka, v kolikšni meri so učitelji pripravljeni spodbujati rezilientnost pri učencih, ali se 

učitelji z različno delovno dobo razlikujejo v stopnji rezilientnosti ter kakšna je povezanost 

med rezilientnostjo učiteljev in njihovim spodbujanjem rezilientnosti pri učencih. Za namen 

raziskave smo uporabili dva anketna vprašalnika: Lestvico osebnostne prožnosti, ki sta jo 

oblikovala K. Connor in Davidson (2003), prevedle pa P. Dolenc, M. Petrič in T. Kavčič in 

Vprašalnik učiteljeve/vzgojiteljeve pripravljenosti za spodbujanje rezilientnosti otrok, ki so ga 

oblikovale hrvaške avtorice D. Boullet, T. P. Ivanec in R. Milijević-Riđićki (2014), prevedli 

pa S. Prosen in H. Smrtnik Vitulić.  

Na osnovi rezultatov anketnega vprašalnika o rezilientnosti učiteljev (odgovor na prvo 

raziskovalno vprašanje) ugotavljamo, da se učitelji na stresne situacije pogosto rezilientno 

odzivajo. Učitelji se najbolj rezilientno odzivajo v situacijah, ki se nanašajo na njihov občutek 

nadzora nad dogajanjem, visoko rezilientni so tudi pri uspešnem odzivanju na spremembe in 

doživljanju kakovostnih odnosov, saj se vedno lahko zanesejo na nekoga, ki mu zaupajo. 

Nekoliko manj rezilientno so učitelji ocenili svojo kompetentnost, pričakovanja in vztrajnost 

pri soočanju s težkimi situacijami, predvsem neuspeh pa nekaterim učiteljem predstavlja oviro 

pri doseganju cilja. Učitelji se na različne načine soočajo s težavami – pogosto se zanesejo na 

lastno intuicijo, redkeje v stresnih situacijah uporabijo humor ali se zatečejo k duhovnosti. V 

celoti gledano pa so učitelji ocenili, da so visoko rezilientni in se v stresnih situacijah znajo 

rezilientno odzivati. 

V prvi hipotezi smo predvidevali, da se učitelji z različno delovno dobo razlikujejo v stopnji 

rezilientnosti, kar se je izkazalo za napačno. Rezultati raziskave so namreč pokazali, da so se 

učitelji z različno delovno dobo ocenili kot enako rezilientni. 

Rezultati so pokazali tudi, da učitelji rezilientnost pri učencih poskušajo spodbujati (odgovor 

na drugo raziskovalno vprašanje). Učitelji so pokazali, da so naklonjeni programom 

spodbujanja rezilientnosti, prav tako pa se zavedajo pomembnosti spodbujanja rezilientnosti 

pri učencih, saj menijo, da programi pripomorejo k povečanju učenčevih socialno-čustvenih 

spretnosti, obenem pa vplivajo na zmanjšanje vedenjskih težav učencev. Na učiteljevo 

odločitev o spodbujanju rezilientnosti učencev vpliva tudi klima šole, saj so rezultati pokazali, 

da je ta za spodbujanje rezilientnosti večinoma ugodna. Učitelji so ocenili tudi, da potrebujejo 

podporo s strani vodstva in strokovnega tima za uspešno in učinkovito izvajanje aktivnosti 

spodbujanja rezilientnosti ter da morajo biti izvajalci za uspešno spodbujanje rezilientnosti 

dobro usposobljeni. Ob tem pa se učitelji zavedajo, da so v največji meri sami odgovorni za 

spodbujanje rezilientnosti svojih učencev – četudi vodstvo ustanove spodbujanju morda ni 

naklonjeno. Najnižje ocenjen dejavnik spodbujanja rezilientnosti se nanaša na učiteljev 
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občutek lastne kompetentnosti za spodbujanje rezilientnosti. Večina učiteljev je sicer nakazala 

ustrezno kompetentnost za spodbujanje rezilientnosti svojih učencev, učitelji, ki pa se ne 

počutijo dovolj kompetentne, razlog pripisujejo pomanjkljivemu izobraževanju in znanju s 

tega področja. 

V drugi hipotezi smo predvidevali, da se bodo rezultati splošne rezilientnosti pri učiteljih 

pomembno povezovali z njihovim spodbujanjem rezilientnosti pri učencih, kar so rezultati 

raziskave tudi potrdili. Podrobneje so rezultati pokazali, da je učiteljeva pripravljenost za 

spodbujanje rezilientnosti bolj povezana z nekaterimi dejavniki spodbujanja rezilientnosti 

(npr. s kompetentnostjo učitelja in učiteljevim podpornim odnosom do programov 

rezilientnosti) kot z drugimi (npr. s pogoji na šoli). 

Rezilientnost učiteljev oz. njihova odpornost na stresne situacije je zelo zanimivo, aktualno in 

hkrati zahtevno področje raziskovanja. V literaturi redko zasledimo lestvice, s katerimi bi 

lahko merili stopnjo posameznikove rezilientnosti, saj na rezilientnost vplivajo številni 

dejavniki, ki jih v anketnem vprašalniku težko v celoti zajamemo in predvidevamo. Zato ni 

presenetljivo, da je večina raziskav, ki so osnova za raziskovanje rezilientnosti danes, 

potekala na podlagi opazovanj (Shean, 2015). Uporaba anketnega vprašalnika v raziskavi ima 

nekatere prednosti in slabosti. Prednost uporabe anketnega vprašalnika v raziskavi je, da 

lahko rezultate pridobimo v precej kratkem času, saj udeležencem vzamejo razmeroma malo 

časa za reševanje, prav tako je bila lahko analiza rezultatov krajša in nekoliko manj zahtevna, 

kot če bi izvedli in analizirali intervjuje. Pomanjkljivost uporabe anketnih vprašalnikov v 

raziskavi pa je, da trditve pogosto vsebujejo precej splošne opise raziskane tematike, kar velja 

tudi za naše vprašalnike o rezilientnosti. Uporabljene vprašalnike bi lahko izboljšali tako, da 

bi se trditve za ugotavljanje rezilientnosti učiteljev in spodbujanje rezilientnosti pri učencih 

nanašale na konkretnejše situacije, povezane s šolskim okoljem. Slabost anketnih 

vprašalnikov je najverjetneje tudi ta, da udeleženci svoje odgovore lahko »olepšajo«, kar se je 

lahko zgodilo tudi v primeru naše raziskave, v kateri so učitelji morda odgovarjali tako, da so 

sebe in svojo rezilientnost oz. spodbujanje le-te pri učencih želeli prikazati v bolj pozitivni 

smeri, kot to za njih dejansko velja. Zato bi bilo v nadaljnje raziskave smiselno vključiti tudi 

opazovanje učiteljev in učencev v razredu, saj bi na ta način morda dobili bolj objektivne in 

veljavne rezultate od tistih, ki smo jih dobili zgolj z vprašalniki.  

Rezilientnost oz. odpornost na stresne situacije je pri nas še dokaj neraziskano področje, 

večina raziskav se namreč osredotoča le na ugotavljanje dejavnikov, ki pri različnih skupinah 

ljudi povzročajo stres, ne pa tudi, kako se z njim uspešno, tj. rezilientno spoprijemajo. Glede 

na to, da je šola vir stresa tako za učitelje kot učence, je pomembno, da tudi v prihodnje 

ugotavljamo, kako rezilientno se nanj odzivajo, in na osnovi ugotovitev spodbudimo njihovo 

rezilientno odzivanje. 
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