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Povzetek 

Tako kot je stres prisoten pri ljudeh vseh starostnih skupin, je lahko prisoten tudi na različnih 

področjih življenja. V današnjem hitrem tempu življenja in vedno bolj tekmovalno naravnani 

družbi je stres pogosto prisoten tudi na delovnem mestu. Zaposleni v šolstvu se soočajo z 

različnimi pogoji, povezanimi z delovnim okoljem, z zahtevnimi medosebnimi odnosi in med 

drugim tudi z uravnavanjem poklicnega in zasebnega življenja.  

Osrednji namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki so za specialne in 

rehabilitacijske pedagoge ter učitelje v osnovni šoli obremenjujoči.  

Pri raziskovalnem delu je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja. Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop. Raziskovali smo 

na neslučajnostnem vzorcu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (N = 30) ter učiteljev v 

osnovni šoli (N = 50). Anketni vprašalnik je bil posredovan osnovnim šolam na Koroškem in v 

Velenju ter osnovnim šolam s prilagojenim programom na Koroškem in Centru za vzgojo, 

izobraževanje in usposabljanje Velenje.   

Rezultati raziskave kažejo, da so za specialne in rehabilitacijske pedagoge ter učitelje najbolj 

obremenjujoči naslednji dejavniki poklicnega stresa: nezainteresiran odnos učencev do dela, 

administrativno delo, nediscipliniranost učencev, časovni pritiski in nevljudnost učencev. Z 

raziskavo smo spoznali, da je na delovnem okolju za zaposlene najbolj obremenjujoč hrup, na 

področju medosebnih odnosov pa smo ugotovili, da se največ specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov ter učiteljev v osnovni šoli počuti sprejete in da imajo občutek, da pripadajo 

delovnemu okolju, v manjši meri pa menijo, da je med zaposlenimi veliko tekmovalnosti, da 

imajo malo stikov med zaposlenimi in da se soočajo z zlorabo moči nadrejenih. Na področju 

uravnavanja poklicnih zahtev in zasebnega življenja pa smo ugotovili, da specialni in 

rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli v največji meri opravljajo službeno delo 

doma ter da si vzamejo premalo časa zase.  

 

KLJUČNE BESEDE: učitelji, specialni in rehabilitacijski pedagogi, poklicni stres, dejavniki 

poklicnega stresa. 

 

  



 
 

Abstract 

Just as stress is present with people of all ages, it can also be present in different areas of life. 

In today's fast pace of life and increasingly competitive-oriented society, stress is often present 

in the workplace. Employees in the educational system are faced with various conditions, 

related to work environment, demanding interpersonal relations, and other people that are 

regulating professional and private life. 

The main objective of this master's thesis is to determine factors, that are onerous for special 

and rehabilitation educators, and primary school teachers. 

In this thesis, we have used a descriptive and casual non-experimental method of pedagogical 

research and a quantitative research approach. We have examined a non-probability sample of 

special and rehabilitation educators (N = 30) and primary school teachers (N = 50). The 

questionnaire was sent to primary schools in Koroška region and Velenje, and primary schools 

with the adapted program in Koroška and Nurture, education, and training Centre Velenje. 

The results of this research show that the most responsible factors of professional stress for 

special and rehabilitation educators, and primary school teachers, are a disinterested manner of 

pupils to work, administrative work, reckless students, time pressure, and impoliteness. We 

have discovered that in the working environment employees mainly suffer because of the 

excessive noise; in the area of interpersonal relations most of special and rehabilitation 

educators and primary school teachers feel accepted and feel like they belong in the working 

environment; a smaller number of teachers feel a lot of competition. Some think they only have 

a few contacts between employees and that they are facing the abuse by their superiors. 

Regarding the regulation of professional requirements and private life, we have noticed that 

special and rehabilitation pedagogues and primary school teachers do most of their work at 

home and they take too little time for themselves. 

KEYWORDS: teachers, special and rehabilitation educators, professional stress, occupational 

stress factors. 
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1 UVOD  
 

»Stres je življenje in življenje je stres.« (Starc, 2007, str. 285) 

Lahko bi rekli, da v današnjem času ni osebe, ki se s stresom še ni srečala.  Eden izmed razlogov, 

zakaj se ljudje danes v večji meri soočamo s stresom kot v preteklosti je zagotovo sodoben 

način življenja. Življenja si ne znamo predstavljati brez sodobne tehnologije. Pravzaprav smo 

postali odvisni od nje. Na vsakem koraku imamo s seboj pametni telefon in v trenutku brezdelja 

že preverjamo novosti na družabnih omrežjih ter ali smo dobili novo elektronsko sporočilo. Vse 

to pa pomeni, da se ne znamo več odklopiti ter da se smatra, da smo nenehno dosegljivi.  

Stres je prisoten v različnih okoljih.  Z njim se soočamo v službi, doma, med prijatelji, v trgovini 

ter tudi na dopustu. Zaradi polne zaposlenosti obeh staršev, vse več interesnih dejavnosti otrok, 

nenehnih spreminjajočih se zahtev v službi ter pomanjkanja socialnih odnosov smo stresu 

izpostavljeni v večji meri kot nekoč, ko so si ljudje znali vzeti čas zase in v njem tudi brezskrbno 

uživali. Kljub temu, da nas ogrožajo različni stresogeni dejavniki, pa je od nas samih odvisno 

kako se bomo z njimi spoprijeli.  

Čeprav nas stres ogroža na vsakem koraku, pa menim, da so mu ljudje v največji meri 

izpostavljeni prav v delovnem okolju. To velja tudi za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, saj 

se narava dela v šolstvu nenehno spreminja, učitelji se morajo znati prilagoditi, upoštevati 

individualnost otrok, njihove potrebe in hkrati uspešno sodelovati z njihovimi starši, sodelavci 

ter vodstvom.  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo stres najprej opredelili, navedli in opisali smo 

različne vrste stresa, znamenja stresa, dejavnike in različne odzive nanj. V nadaljevanju smo 

največ pozornosti namenili poklicnemu stresu, kjer smo opisali model poklicnega stresa, 

njegove posledice in se posebej osredotočili na dejavnike poklicnega stresa. Preučili smo tudi 

delovne zahteve učiteljev ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter njihov nadaljnji 

profesionalni razvoj. Na koncu smo predstavili še strategije spoprijemanja s stresom, kjer smo 

opisali pristop z vidika organizacije in posameznika.  

V empiričnem delu smo se osredotočili na raziskavo, ki smo jo opravili med specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli. Želeli smo ugotoviti, kako specialni in 

rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli doživljajo delovno okolje, medosebne 

odnose na delovnem mestu ter uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 STRES 
 

2.1.1 Opredelitev stresa 

 

Stres najdemo pri vseh sesalcih ter v vseh starostnih obdobjih, saj se z njim soočajo tako 

dojenčki kot odrasli ljudje (Starc, 2007). Izraz stres izvira iz latinščine in je bil v 17. stoletju 

prvič uporabljen v angleščini (angl. stress) za opis nadloge, težave, pritiska in muke. Kasneje 

se je pomen besede spremenil v silo oziroma močan vpliv, ki deluje na predmet ali osebo. V 

današnjem času pa je stres opredeljen kot reakcija organizma na različne stresogene dejavnike 

(Spielberger, 1985, v Meško, 2011; Starc, 2007).  

»V splošnem pomenu je stres zapletena transakcija med človekom in njegovim okoljem, 

sestavljena iz potencialno škodljivih zunanjih nevarnosti ali pritiskov, notranjih misli, 

spominov in fizioloških procesov ter močno neprijetnih čustvenih reakcij, ki jih povzroča 

pobudnik stresa.« (Spielberger, 1985, v Meško, 2011, str. 11)  

Looker in Gregson (1993) menita, da stres nastane kot posledica naših odnosov z okoljem, ki 

se nenehno spreminja, in ga lahko opredelimo kot neskladje med zahtevami okolja in 

posameznikovimi sposobnostmi za obvladovanje teh zahtev.   

»Iz različnih definicij lahko povzamemo, da je stres stanje porušenega ravnotežja organizma, 

ki se pojavi ob soočanju posameznika z ogrožajočim dejavnikom v sebi ali okolju, ki ga ne 

more obvladati ali se mu prilagoditi.« (Slivar, 2013, str. 7) Pri vseh definicijah pa lahko 

najdemo dve skupni značilnosti. Prva je ta, da je stres večinoma rezultat vpliva nekoga ali 

nečesa izven človekovega organizma. Druga skupna značilnost pa pravi, da imajo posamezniki, 

ki se soočajo s stresom, notranje, psihološke in fiziološke posledice, katere so navadno opisane 

kot napetost oziroma napor (Pastirk, 2012). 

Stresa ne moremo odstraniti, lahko pa se nanj primerno odzovemo. To pa je mogoče, samo če 

poznamo stresorje, za katere lahko rečemo, da so pojavi, ki telesno ali duševno obremenjujejo 

našo osebnost. Poznati moramo tudi naš odziv nanje, saj bomo tako lahko razvili ustrezne 

mehanizme, s katerimi ga bomo usmerjali in zmanjševali njegove posledice (Musek, 1993; 

Youngs, 2000). 

Ljudje smo se s stresom soočali že v pradavnini. Vsekakor pa so se v primerjavi s preteklostjo 

spremenili stresogeni dejavniki. Nekoč so se ljudje kot lovci soočali z različnimi zvermi in se s 

pomočjo stresa pripravili na spopad z nevarnostjo. V današnjem času pa se ljudje počutimo 

ogroženi iz drugačnih razlogov. Vzrok ogroženosti je lahko pomanjkanje denarja, medosebni 

odnosi ali pa med drugim tudi pomanjkanje časa.  

Prav tako je problem hiter tempo življenja. Od nas se pričakuje velika storilnost in uspešnost, a 

z vedno slabšimi pogoji za delo. Urnik dela je nestabilen, prisotno je varčevanje na vseh 

področjih in tudi tekmovalnost med sodelavci. Ljudje smo vedno bolj egoistični, saj nas v to 

prisilijo razmere. Vsi si želimo uspeti in si zagotoviti vsaj finančno varnost. Seveda pa ob tem 

slabijo medosebni odnosi in tudi naše psihofizično zdravje.  

Beseda stres ima za večino ljudi negativen prizvok. Stres povežemo s situacijami, na katere 

nimamo vpliva in ga zato opisujemo kot neprijetno čustveno stanje. Ljudje takšnim situacijam 

nismo kos, zato pričnemo negativno vrednotiti samega sebe. Zagotovo pa ni vsak stres 
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negativen. Nekatere vrste stresa povzročajo pri ljudeh pozitivne občutke. Določena situacija 

nam bo v izziv, če se počutimo sposobne in imamo v mislih uspeh. Prav izziv nam daje energijo, 

ki pripomore k dobrim rezultatom (Lamovec, 1998).  

Lahko bi rekli, da je za stres značilna individualnost stresnega odziva, zaznava stresne 

okoliščine in ne sama okoliščina ter da je stres obseg škodljivih posledic, ki je odvisen od 

posameznikovih sposobnosti spoprijemanja z njim (Slivar, 2013).  

Zaradi različnih obveznosti in napolnjenega urnika imamo vedno manj časa za sprostitev ter za 

soljudi. Pravzaprav se niti ne zavedamo, kakšen vpliv na zmanjševanje stresa ima lahko 

pogovor s prijatelji, sprehod s partnerjem in kavica z mamo. Pomembno je, da svoje težave na 

glas izrazimo, saj se potem morda ne zdijo niti tako hude, kot smo prej mislili. Prav tako 

spodbudna beseda naredi čudeže. V nasprotnem primeru pa se naše težave le stopnjujejo. 

Čeprav si želimo in prizadevamo na vso moč za boljšo storilnost, se lahko zgodi prav nasprotno. 

Zaradi preobremenjenosti nas slej kot prej dosežejo različne viroze ter bolezni, katere nas 

prisilijo, da si vzamemo čas zase in se umirimo.  

 

2.1.2 Odziv na stres 

 

»Stres je telesni odziv, ki ga sproži centralno živčevje zaradi velikega priliva opozorilnih 

signalov – stresorjev.« (Ihan in Simonič Vidrih, 2005, str. 16) 

Organizem se na stres odzove na tri načine, ki jih lahko imenujemo adrenalinski, kortizolski in 

citokinski odgovor. Adrenalinski odgovor ali »odgovor boja ali bega« stremi k pripravi 

organizma na stres. Povečano izločanje adrenalina v kri povzroči različne kardiovaskularne in 

presnovne učinke. Poveča se srčni utrip, zvija nas v trebuhu, oblije nas »mrzel pot«. Prav tako 

pa se pojavijo občutki negotovosti, ogroženosti, zaskrbljenosti in tesnobe. Kortizolski odgovor 

je dobil ime po glavnem presnovnem hormonu, kortizolu. Pod vplivom stresa se njegovo 

izločanje poveča, s tem pa organizem varčuje z energijo, deluje protivnetno in tkiva varuje pred 

pretiranimi učinki lokalnega vnetnega odgovora. Znaki delovanja kortizola so lahko prehladi, 

razne alergije in napadi astme. V večji meri pa lahko opazimo psihične znake. Posameznik se 

počuti nemočnega, je malodušen in brez upanja, sooča se z anksioznostjo ter depresivnostjo. 

Tretji odgovor organizma pa je citokinski odgovor, ki aktivira imunski sistem. Sproži se v 

primeru poškodbe oziroma okužbe (Kovač Vouk, 2011; Looker in Gregson 1993).  

Lazarus (1984, v Lamovec, 1998) ocenjuje, da je prvi odziv posameznika na stresno situacijo 

v glavnem treh vrst: izziv, grožnja in izguba. V primeru izziva smo optimistični in lahko v 

situaciji nekaj pridobimo. Če občutimo grožnjo, pomeni, da pričakujemo izgubo in negativne 

posledice. O izgubi pa govorimo, ko je neugoden učinek že nastopil. Situacijo nenehno 

ocenjujemo. V najboljšem možnem primeru bomo po začetni oceni izdelali strategije za njeno 

obvladovanje in načrt izvedli. Sledi ponovna ocenitev situacije, v kateri preverimo našo 

učinkovitost. Če smo z rezultatom zadovoljni, bo stresna reakcija prenehala. V nasprotnem 

primeru pa smo primorani poskusiti z novo strategijo in izvedbo (Lamovec, 1998). 

V primeru večkratnega poskušanja se lahko zgodi, da nam zmanjka idej za strategije. Prav tako 

smo vedno manj motivirani in pesimistični. Rezultat takšnega dogajanja je obramba. Naš odziv 

je usmerjen k preprečitvi zloma, zato se vedemo stereotipno, nenačrtno in v kombinaciji z 

neuravnoteženim čustvovanjem. Naš obrambni odziv je lahko umik, zanikanje in potlačitev 

čustev. Najpogosteje se odzovemo z umikom. Takrat nas problem ne zanima več in se samo 

umaknemo iz situacije. Pogosto se zgodi, da odgovorimo z zanikanjem, saj se prepričujemo da 

naše težave sploh niso tako hude ali pa jih sploh ni. Odzivamo pa se lahko tudi s pomočjo 
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nadzora čustev. Posameznika lastna čustva ogrožajo, zato jih izrine iz zavesti oziroma potlači. 

Kljub temu, da jih več ne občuti, pa še vedno delujejo in lahko pripeljejo do motenj (Lamovec, 

1998). 

Tudi Ljubica Kovač Vouk (2011) meni, da se bomo s stresno situacijo, ki jo dojemamo kot 

izziv, bistveno bolje soočili, saj bomo pozornost usmerili na problem in ga poskusili rešiti. 

Medtem ko izziv doživljamo pozitivno, pa pomenita grožnja in izguba za nas veliko psihično 

obremenitev. Posledično se s problemom soočamo manj učinkovito.  

Pri odzivu na stres je pomembno, kakšen je odnos posameznika do stresogenega dejavnika, 

kakšne so njegove izkušnje, predispozicije, kakšna je predvidljivost in možnost obvladovanja 

tega dejavnika (Starc, 2007). 

Če vzamemo za primer izpit na fakulteti, bi lahko predpostavljali, da študent, ki je nanj dobro 

pripravljen, te preizkušnje ne bo dojemal kot stresne. A upoštevati moramo morebitne pretekle 

slabe izkušnje, njegovo samozavest ter tudi spodbude iz okolja. Kljub dobri pripravljenosti je 

to lahko zanj zelo stresna izkušnja.   

 

2.1.3 Vrste stresa 

 

Stres, ki posameznika obremenjuje, lahko izhaja iz enkratnih hudih stresnih dogodkov oziroma 

»makrostresov«, lahko pa je tudi posledica vsakdanjih drobnih stresov, ki se ponavljajo in jih 

imenujemo »mikro- ali ministresi« (Musek, 2010). 

Starc (2007) glede na vrsto stresogenih dejavnikov razlikuje naslednje vrste stresa: akutni, 

ponavljajoči in kronični stres, psihični in telesni stres, notranji in zunanji stres ter realni in 

imaginarni stres. Prav tako meni, da je v današnjem času najpogostejši psihosocialni stres. 

Tovrstnim, psihosocialnim stresorjem, smo izpostavljeni v odnosih z drugimi ljudmi skozi ves 

dan.  

Večina zaposlenih ljudi vsaj eno tretjino dneva preživi v službi, kjer je v odnosih z različnimi 

ljudmi. Vse bolj pa je pomembno tudi timsko delo, ki najverjetneje za marsikaterega 

posameznika ni lahka naloga. Ljudje so zaradi razmer na trgu dela vedno bolj egoistični in zato 

prihaja do težav pri sodelovanju med sodelavci. Po opravljeni delovni obveznosti pa se naše 

sodelovanje  s soljudmi nadaljuje. Bodisi na cesti, v trgovini ter doma. Tako smo skozi celoten 

dan izpostavljeni različnih psihosocialnim stresorjem.  

Ljubica Kovač Vouk (2011) navaja, da smo pod vplivom akutnega stresa v primeru, ko nas 

zmoti neprijeten zvok, hrup ali svetloba, si ogledamo neprijeten film, izgubimo delo, se nam 

zgodi nezgoda oziroma poškodba, izbruhne bolezen itd. Kronični stres pa nas prizadene v 

primeru dlje časa trajajoče nespečnosti, dolgotrajne bolezni, pretiranega in nezanimivega dela, 

pomanjkanje finančnih sredstev itd.  

Psihični stres povzroča nenadna sprememba v življenju, nevarna situacija, ogroženost, konflikti 

ter drugi pojavi, ki so ogrožajoči za posameznika. Telesni stres pa povzročajo različni 

mehanični ali fizični dejavniki, kot so npr. neustrezna temperatura, hrup, udarci in drugi 

intenzivni vplivi (Levovnik, 2014). 

Zunanji oziroma eksogeni stres je tisti, ki prihaja od zunaj in ga torej v največji meri povzročajo 

dejavniki, ki so povezani s službo, delovnim časom ter potjo na delo in domov. Takšne stresorje 

mora posameznik sprejeti, saj lahko le tako omeji nevšečnosti, ki jih povzročajo. Notranji 
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oziroma endogeni stres pa deluje od znotraj. Le-tega lažje preprečimo, saj gre za stresne 

situacije, ki jih posameznik ustvarja sam (Meško, 2011).  

Ker vsak stres ni škodljiv, ločimo tudi pozitivni oziroma eustres od negativnega oziroma 

distresa. Za pozitivni stres je značilno, da se nečesa lotimo z veseljem in navdušenjem. Pri tem 

čutimo, da se kot osebnost razvijamo in napredujemo. Negativen stres pa se pojavi, kadar je 

posameznik preobremenjen in se stresne okoliščine ne nehajo. V nasprotju s pozitivnim 

stresom, za katerega je značilna posameznikova nasmejanost, dobra volja ter motiviranost, so 

za negativni stres značilni glavoboli, napetost, bolečine in slabše psihično počutje, ki se odraža 

z nemirom, razdražljivostjo in nezbranostjo  (Kovač Vouk, 2011; Božič, 2003, v Meško, 2011).  

V primeru pozitivnega stresa je posameznik mnenja, da bo določeno situacijo lahko obvladal. 

Prične se izločanje noradrenalina, ki nas pripravi za napad. Po njegovi zaslugi občutimo prijetno 

vznemirjenost, več energije in moči, povečano pozornost in telesno pripravljenost. Za 

posameznike, ki so pod vplivom pozitivnega stresa, je še značilno, da so družabni, prijazni, 

ljubeznivi, umirjeni, samozavestni, ustvarjalni, učinkoviti, nasmejani in pripravljeni pomagati. 

Prav tako pozitivni stres ni povezan z zdravstvenimi težavami. Veliko ljudi ga namenoma išče, 

saj se poveča učinkovitost organizma, prav tako pa se pričnejo sproščati hormoni ugodja. V 

nasprotnem primeru se pri škodljivem stresu poveča izločanje hormona kortizola, kar povzroči 

slabo počutje pri posamezniku, kot je npr. žalost, zbeganost, depresivnost in izguba nadzora 

nad situacijo. Če negativni stres traja predolgo, oziroma se kronično ponavlja, lahko pri 

posamezniku povzroči številne bolezni (Ihan in Simonič Vidrih, 2005; Looker in Gregson, 

1993). 

Schmidt (2001, v Meško, 2011) razlikuje med naravnim in umetnim stresom. Naravni stres deli 

na prijeten stres, ki za nas pomeni ugodje, ter na obrambno reakcijo preživetja. Prijeten stres 

posamezniku prinaša energijo, motivacijo, ustvarjalnost in življenjsko moč. Do njega pride v 

situacijah, ko smo prepričani, da se bomo s stresom uspešno spopadli. V primeru grožnje iz 

narave je naš odgovor obramba, pobeg ali napad. Takšna reakcija telesu ni škodljiva, saj nam 

omogoča, da smo na grožnjo kar se da najbolje pripravljeni. Po preteku nevarnosti pa se telo 

samo uravnoteži nazaj na prvotno delovanje. Umetni stres pa te sposobnosti nima, saj moramo 

sami poskrbeti, da preidemo nazaj na normalno delovanje. Takšen stres je rezultat vedno višjih 

zahtev sodobne družbe. V primeru, da so zahteve višje od naših sposobnosti, pride do umetnega 

stresa. Posameznik se v takšnem primeru sooča z nenehno napetostjo, skrbmi ter občutki 

nesposobnosti.  

Poznamo tudi socialni stres, ki je navadno vezan na večjo skupino ljudi. Povzročijo ga različne 

družbene spremembe, ki ogrožajo naše pravice in varnost. Povzročitelji so lahko socialne krize, 

nemiri, medosebni spori, upori itd. V tem primeru gre navadno za niz dejavnikov, ki se 

povezujejo v psihosocialne dejavnike stresa. Na dojemanje stresa pa poleg zunanjih stresorjev 

vplivajo tudi osebne lastnosti in izkušnje posameznika (Levovnik, 2014). 

Največ pozornosti bom namenila poklicnemu stresu, ki bo podrobneje opredeljen v 

nadaljevanju.  

 

2.1.4 Znamenja stresa 
 

Avtorji navajajo različne opredelitve znamenj stresa, ki pa so si med seboj podobne.  

Powell (1999) je opredelil znamenja stresa po naslednjih sklopih: 
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 Telo: motnje srčnega ritma, potenje, težave s kožo, povišan krvi sladkor in krvni pritisk, 

težave z dihanjem in požiranjem, napete mišice, bolečine v telesu, suha usta in pogosto 

odvajanje vode. 

 Vedenje: spremenjene spalne in prehranjevalne navade, agresivnost, zloraba alkohola 

in drog, večja možnost nezgod, mišični nemir, izoliranost in pasivnost.  

 Misli: težave s koncentracijo, pozabljivost, neodločnost, občutljivost na mnenje drugih, 

negativne misli in toga stališča. 

 Čustva: težave z anksioznostjo, depresivnostjo, osamljenost, ljubosumnost, potrtost in 

občutki krivde ter brezupnosti. 

 Zdravje: glavobol, težave s kožo, prebavne težave in želodčne bolezni, rak, 

kardiovaskularne bolezni ter astma. 

Looker in Gregson (1993) navajata naslednja znamenja negativnega stresa: 

 Telesni simptomi: motnje srčnega ritma, težave z dihanjem, prebavne težave, splošna 

mišična napetost, bolečine in krči v mišicah, nemir, potenje, nenadni vročinski valovi, 

mrzle dlani in stopala, pogosto uriniranje, spremenjene prehranjevalne in spolne navade 

ter zloraba alkohola. 

 Psihični simptomi:  pomanjkanje zanimanja za zunanjo podobo, za prehrano, spolnost 

in zdravje, nihanja samospoštovanja in občutki manjvrednosti, pretirana občutljivost, 

zaskrbljenost, pogost jok, vznemirjenost, občutek nemoči in obupa, tesnobnost, 

depresivnost, razdražljivost, agresivnost, jeza, lotevanje več stvari hkrati in 

nedokončane naloge, težave s koncentracijo in mišljenjem.  

 Simptomi na področju medsebojnih odnosov: vzkipljivost, zapiranje vase, izogibanje 

socialnim odnosom, zadržanost in depresivnost.  

 Simptomi na delovnem mestu: brezglavo lotevanje več nalog hkrati, prepričanje, da 

njihove sposobnosti niso izkoriščene. 

Starc (2008) meni, da se posledice kroničnega stresa kažejo v naslednjih simptomih: 

 Kognitivni simptomi: motnje koncentracije, težave s pomnjenjem in mišljenjem, 

pomanjkanje domišljije in kreativnosti, negativna samopodoba, pomanjkanje 

samozavesti in negativne misli. 

 Čustveni simptomi: žalost, potrtost, pomanjkanje humorja, depresija, anksioznost, 

tesnoba, obup, pomanjkanje samospoštovanja, pomanjkanje veselja in smisla za humor. 

 Telesni simptomi: kronična utrujenost, povečana potreba po spanju in motnje spanja, 

spremenjene prehranjevalne navade, sprememba telesne teže, bolečine in prebavne 

težave. 

 Motivacijski simptomi: lenoba, pomanjkanje volje in energije, prenašanje odgovornosti 

na druge, pesimizem in samomorilske misli. 

 Socialne posledice: socialna izolacija, osamljenost, občutki nekoristnosti, nezaželenosti 

in večja prepirljivost. 

 Vedenjske posledice: spremembe v komunikaciji in aktivnosti posameznika, 

sumničavost, zloraba alkohola in drog, prenajedanje, puljenje las, grizenje nohtov, 

pomanjkanje skrbi zase, večja površnost, nedokončanje nalog in prenašanje obveznosti 

na druge. 

Prav tako tudi Ihan in Simonič Vidrih (2005) navajata naslednje težave in bolezni, ki so 

povezane s stresom: koronarna srčna bolezen, zvišan krvni tlak, možganska kap, glavoboli, 

prebavne motnje, zgaga, čir na želodcu in dvanajstniku, slabost ali bruhanje, ulcerozni kolitis, 

sindrom razdraženega črevesja, žilni in mišični krči, bolečine v vratu in hrbtu, sladkorna 
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bolezen, rak, revmatoidni artritis, alergije, astma, prehladi in gripe, težave na področju 

spolnosti, kožna obolenja, težave s spanjem, spremembe v prehranjevalnih navadah (debelost 

in anoreksija), povečano kajenje, uživanje kofeina in alkohola, jemanje drog, anksioznost, strah, 

fobije, obsedenost in depresija. 

 

2.1.2 Dejavniki stresa 

 

Na doživljanje stresa vplivajo dejavniki tveganja in varovalni dejavniki. Dejavniki tveganja so 

značilnosti osebe ali okolja, ki povečajo možnost za doživljanje stresa. Po drugi strani pa so 

varovalni dejavniki tiste značilnosti oziroma pozitivne lastnosti osebe ali okolja, ki osebo 

zaščitijo pred negativnimi učinki stresa (Nelson, Prilleltensky in Hasford, 2013, v Prilleltensky, 

Neff in Bessell, 2016).  

Dejavnike, ki pri posamezniku povzročijo stresno reakcijo, imenujemo stresorji. Navadno so to 

spremembe, ki so lahko predvidene ali nepredvidene ter se pojavijo nenadno ali postopoma. 

Med seboj se razlikujejo po trajanju, jakosti, pomembnosti, pogostosti, stopnji negotovosti, ki 

jo povzročajo itd. (Lamovec, 1998). 

Snežana Vuković (2011) loči stresorje na tiste, ki izvirajo iz notranjih virov in na tiste, ki 

izvirajo iz zunanjih virov. Med notranje vire spadajo lastnosti oziroma značilnosti osebnosti, 

kot so notranji ali zunanji lokus nadzora, nevrotičnost, samospoštovanje, visoka stopnja 

tekmovalnosti, ambicioznost itd. Med zunanje vire pa vključuje dnevne mikrostresorje, 

socialno povezavo ter materialno, čustveno in informacijsko podporo.  

Davis, Robbins Eshelman in McKay (2012) menijo, da ljudje stres občutimo iz štirih osnovnih 

virov: 

1. Okolje od nas zahteva prilagajanje različnim vremenskim razmeram, hrupu, prometu, 

onesnaženju zraka in cvetnemu prahu.  

2. Na nas vplivajo socialni stresorji, kot so razgovori za službo, zaključni roki, težave s 

financami, zahteve oseb po našem času in pozornosti ter izguba ljubljenih oseb. 

3. Velik vpliv imajo tudi fiziološki stresorji, kot so nagla rast v puberteti, spremembe, 

povezane z menopavzo, bolezni, poškodbe, staranje, pomanjkanje telesne vadbe, spanca 

in nezdrava prehrana. 

4. Morda najpomembnejši vir stresa pa so naše misli, ki vplivajo na to, ali se bomo sprostili 

ali pa bomo še pod večjim vplivom stresa.  

Vse spremembe, ki se nam dogajajo v življenju, v nas povzročajo stres. Morda si mislimo, da 

pozitivne spremembe blažijo negativne učinke stresa, a kljub temu zahtevajo določene 

spremembe v življenju, na katere se moramo prilagoditi. To pa vsekakor zahteva 

posameznikovo energijo, ki lahko ob drugih neugodnih okoliščinah prispeva k povečanju 

stresa. 

 

  2.2 POKLICNI STRES 

 

Delo zavzema pomembno mesto v življenju vsakega človeka. Nudi nam možnost osebnostnega 

napredka, vpliva na vrednotenje samega sebe in omogoča številne socialne interakcije (De 

Wolff, 1988 in Argyle, 1992, v Selič, 1999).  
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Z besedno zvezo poklicni stres, označujemo stres, ki se pojavlja na delovnem mestu ali v zvezi 

z delom. To je odziv posameznika, od katerega se pričakuje preveč. Vodstvo v takšnih primerih 

ne upošteva znanj, zmožnosti in sredstev uslužbencev (Pastirk, 2012; Starc, 2007). 

Looker in Gregson (1993) menita, da je delovno mesto bogato s stresorji, ki lahko pri zaposlenih 

povzročajo negativni stres. Pogosto se to zgodi zaradi kombinacije naslednjih dejavnikov: 

preobremenjenosti, pomanjkanja časa zaradi prekratkih rokov, nejasnih sprememb metod dela, 

slabe obveščenosti o dogajanju, nejasnih nalog dela in premalo možnosti za uspeh. 

Stres lahko na posameznika vpliva v različnih razsežnostih. Tako je njegov razpon vse od 

pozitivnega do negativnega vpliva. Zagotovo pa ga v določeni meri potrebujemo vsi, saj smo z 

njegovo pomočjo bolj učinkoviti. Na delovnem mestu se moramo držati določenih rokov, prav 

tako pa na nas vplivajo zahteve in pričakovanja nas samih ter drugih ljudi. Pomembna je 

optimalna raven stresa, kar pomeni, da mora biti stresa ravno dovolj, v nasprotnem primeru ga 

je potrebno omejiti ali spodbuditi (Meško, 2011).  

Slivar (2008) navaja, da med poklicni stres spada tudi stres pri učiteljih. Stresnost tega poklica 

dokazujejo  številne raziskave (Borg in Riding, 1991; Dunham, 1992; Galloway, Panckhurst, 

Boswell in Green, 1987; Jacobsson, Pousette, Thylefors, 2001; Kyriacou in Sutcliffe, 1978; 

Travers in Cooper, 1996 in 1998, v Slivar, 2008 ).  

Raziskave (Borg in Riding, 1991, 1993; Fontana in Abouserie, 1993; Pithers in Fogarty, 1995, 

v Depolli Steiner, 2011) so pokazale, da nekje od ene četrtine do ene tretjine učiteljev iz Evrope 

in Severne Amerike svoje delo ocenjuje kot stresno oziroma izjemno stresno.  Podobno stanje 

je bilo ugotovljeno tudi pri slovenskih osnovnošolskih učiteljih predmetnega pouka, saj jih je v 

letu 1999 in 2002 svoje delo kot zelo ali izjemno stresno ocenila kar tretjina (Depolli, 1999, 

2002, v Depolli Steiner, 2011).  

Še slabše stanje pa je pokazala raziskava, ki jo je leta 2008 naročil Sindikat vzgoje, 

izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Preverjali so doživljanje stresnosti svojega 

poklica pri osnovnošolskih in srednješolskih učiteljih. Rezultati so pokazali, da dobre štiri 

petine učiteljev, vključenih v raziskavo, svoje delo doživlja kot močno oziroma izjemno stresno 

(Slivar, 2009, v Depolli Steiner, 2011).  

Prav vsak poklic je lahko stresen. V pogovoru z ljudmi različnih poklicev lahko rečem, da vsak 

zase trdi, da je njegovo delovno mesto med najbolj stresnimi. Pravzaprav je to lahko tudi 

resnica, saj je od vsakega posameznika odvisno, kako dojema delovne zahteve oz. se z njimi 

spopada ter kakšna je njegova osebnost. V kombinaciji s poklicnim stresom pa moramo 

upoštevati tudi stresogene dejavnike v zasebnem in družinskem življenju. Morda delovno mesto 

samo po sebi ne predstavlja večje ogroženosti s stresom, kljub temu pa je lahko posameznik 

zaradi težav na ostalih področjih veliko bolj občutljiv in posledično dovzeten za stres.  

Številni avtorji ravno poklic učitelja uvrščajo med najbolj stresne poklice. Razlog je v tem, da 

se zaradi dela v razredu počutijo izolirane in menijo, da nimajo dovolj stikov s sodelavci, ki 

doživljajo podobne situacije in bi si zato lahko bili v čustveno oporo. Razlog je tudi v apatičnosti 

učencev in vedno manjšem zanimanju staršev za svoje otroke. Res pa je, da se stresorji med 

učitelji, šolami, situacijami razlikujejo (Youngs, 2000).  
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2.2.1 Model poklicnega stresa pri učiteljih 

 

Najbolj uveljavljen je model, ki sta ga izdelala Kyriacou in Sutcliffe (1978, v Slivar, 2013). 

Avtorja menita, da je stres čustveno negativen odgovor, ki ga spremljajo različne fiziološke in 

biokemične spremembe. Model vključuje naslednjih osem komponent:  

 Potencialni poklicni stresorji. To so stresorji iz učiteljevega delovnega okolja, npr. hrup, 

neustrezni delovni prostori in fizični delovni pogoji, poučevanje, preveč zadolžitev ter 

vedenje učencev, staršev, sodelavcev in nadrejenih.  

 Ocenjevanje. Je proces, s katerim učitelj oceni, ali se je sposoben spoprijeti z zahtevami 

delovnega okolja oziroma ali mu te zahteve predstavljajo oviro za uresničevanje višjih 

potreb. Učitelj oceni, ali so poklicni stresorji grožnja za njegovo samospoštovanje in 

dobro počutje, kar je odvisno od njegove osebnosti.  

 Aktualni stresorji. To so potencialni stresorji, za katere učitelj meni, da bi lahko ogrozili 

njegovo samospoštovanje in dobro počutje. Potencialni stresorji iz učiteljevega 

delovnega okolja se lahko na podlagi zaznave in ocene grožnje njegovemu 

samospoštovanju in dobremu počutju spremenijo v aktualne stresorje.  

 Mehanizmi spoprijemanja. Učitelj te mehanizme aktivira v primeru aktualnih stresorjev. 

Z njimi poskuša zmanjšati zaznano grožnjo. 

 Učiteljev stres. Odraža se na psihološkem, fiziološkem in vedenjskem področju. 

 Kronični simptomi. So negativna, dalj časa trajajoča čustva, ki se kažejo kot ekstremne 

psihološke, fiziološke in vedenjske reakcije. 

 Značilnosti posameznega učitelja. Značilnosti, kot so spol, starost, stališča, vrednote in 

sposobnost spoprijemanja z različnimi zahtevami pomembno vplivajo na izkušnjo 

stresa. 

 Potencialni stresorji, ki niso povezani s poklicem. To so stresorji zunaj delovnega 

okolja, kot sta npr. bolezen in družinska kriza, ki povečajo možnost, da bo učitelj 

zahteve v šoli doživljal kot ogrožajoče. Ti stresorji lahko na podlagi učiteljeve zaznave 

in ocene prav tako postanejo aktualni.  

 

2.2.2 Posledice poklicnega stresa 

 

Poklicni stres pri učiteljih ima posledice predvsem na področju kakovosti in učinkovitosti 

izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela (Slivar, 2013). Kot vsak stres tudi ta na nivoju 

posameznika vpliva na telesno, kognitivno, vedenjsko in čustveno področje. Posameznik se 

lahko sooča s kratkoročnimi posledicami, kot so npr. motnje pozornosti, oziroma dolgoročnimi 

posledicami, kot so razna somatska obolenja. Na nivoju organizacije se pojavi večje število 

bolniških odsotnosti, odhod kadra, njihova znižana učinkovitost, upad morale in privrženosti 

do organizacije (Pastirk, 2012). 

Ob stalnem doživljanju stresa pride do izgube potrebe po ohranjanju vitalnosti. Občutek nemoči 

lahko povzroči prenehanje dela, ki se v fizični obliki izraža kot pogosta odsotnost z delovnega 

mesta ali odpoved ter v psihološki obliki kot nesposobnost aktivne participacije v delovnem 

procesu. Učitelj lahko zmanjša svojo interakcijo z učenci, s čimer se izogne svoji dejavni vlogi. 

Raziskave o vplivu stresa na učitelje so pokazale, da učitelji prenašajo stres tudi na učence. 

Namesto pozitivnih spodbud jim posredujejo negativne, prav tako pa ne morejo pozitivno 

nadzirati in usmerjati njihovega vedenja (Youngs, 2000). 
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V ustanovah, kjer so zaposleni pod vplivom stresa, pogosteje prihaja do nesreč in napak pri 

delu. Zaposleni so vedno bolj nezadovoljni, kar vpliva na sam potek dela (Johnson, 1995, v 

Meško, 2011). 

 

 2.2.3 Dejavniki poklicnega stresa pri zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
 

Tako kot se med seboj razlikujejo učitelji, se med seboj razlikujejo tudi okoliščine, ki 

povzročajo stres. Obstajajo okoliščine, za katere lahko rečemo, da jih velika večina učiteljev 

dojema kot ogrožajoče, medtem ko obstaja tudi veliko okoliščin, ki so ogrožajoče samo za 

nekatere učitelje. V prvo skupino sodijo različne oblike nasilja, v drugo pa administrativno delo, 

sestanki s starši, ocenjevanje znanja ipd. Razlike med učitelji nastajajo zaradi različnih 

prepričanj in podobe samega sebe. Učitelji pa se med seboj razlikujejo tudi v oceni uspešnosti 

izida spoprijemanja z ogrožajočo okoliščino in v dojemanju stopnje pomembnosti določene 

okoliščine in njihovih posledic (Slivar, 2013). 

Katja Depolli Steiner (2011) meni, da lahko stresorje, ki vplivajo na učitelje, razdelimo na dve 

večji skupini. Ena je vezana na razredni, druga pa na šolski kontekst. Tuje raziskave (npr. Al-

Mohannadi in Capel, 2007; Antoniou, Polychroni in Vlachakis, 2006; Borg in Riding, 1993; 

Boyle, Borg, Falzon in Baglioni, 1995; Brown, Ralph in Brember, 2002; Golaszewski in 

Duquette, 1984; Gordon, 2002; Jin, Yeung, Tang in low, 2007; Ko, Chan, ali in Boey, 2000; 

Kyriacou in Sutcliffe, 1978; Milstein, Manthei, Gilmore, Tuck in Adair, 1996, v Depolli 

Steiner, 2011) so pokazale, da učiteljem stres, vezan na razredni kontekst, predstavlja predvsem 

stik z učenci, natančneje njihova nediscipliniranost. Za učitelje so stresni hrup, nevljudnost in 

nezainteresiran odnos do dela. Enako so ugotovili tudi slovenski avtorji (npr. Depolli, 1999, 

2002; Glavač, 1999; Horvat, 2001; Kofjač, 2005; Rostohar, 2002; Slivar 2003, 2009; Zdešar, 

2007, v Depolli Steiner, 2011).  

Raziskovalci (npr. Borg in Riding, 1991; Boyle idr., 1995; Brown idr., 2002; Jin idr., 2007; Ko 

idr., 2000; Kyriacou in Sutcliffe, 1978; Litt in Turk, 1985, v Depolli Steiner, 2011) so ugotovili, 

da učiteljem stres, vezan na šolski kontekst, predstavljajo predvsem odnosi učitelja s sodelavci, 

drugimi strokovnimi delavci, z vodstvom ter s starši učencev. Učitelji kot stresne doživljajo 

tudi konfliktnost vlog (Litt in Turk, 1985, v Depolli Steiner, 2011), naloge, ki niso povezane s 

poučevanjem (Jin idr., 2007, v Depolli Steiner, 2011) in odgovornost za prihodnost učencev 

(Milstein idr., 1984, v Depolli Steiner, 2011). Vir stresa je tudi status učiteljskega poklica (npr. 

Antoniou idr., 2006; Al-Mohannadi in Capel, 2007; Jin idr., 2007; Ko idr., 2000; Manthei idr., 

1996; Travers in Cooper, 1990, cit. v Dunham, 1992, v Depolli Steiner, 2011).  

Eden izmed raziskovalcev, ki je preučeval dejavnike stresa pri učiteljih, je tudi Kyriacou (1990, 

v Slivar, 2008; Slivar, 2008), ki meni, da na učitelje delujejo naslednji stresorji: 

 Šibka motivacija učencev: učenci niso motivirani za učenje in šolsko delo. Na učitelje 

to deluje stresno zaradi truda, ki ga vložijo v poučevanje teh učencev. Po drugi strani pa 

se zavedajo, da so možnosti za izboljšanje stanja majhne. 

 Nedisciplina učencev: je povezana s šibko motivacijo učencev.  

 Slabi delovni pogoji: učitelji se soočajo z neustrezno opremo in prostori. Nekateri izmed 

njih pa morajo poučevati tudi na dveh lokacijah. 

 Časovni pritiski: učiteljeva naloga je, da v kratkem času opravi veliko število 

obveznosti.  
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 Nizek status učiteljevega poklica: učitelji menijo, da širša družba podcenjuje poklic 

učiteljev. To se odraža v nenehnih kritikah učiteljevega dela in izpostavljenosti v 

medijih.  

 Konflikti s sodelavci: stres pa povzročajo tudi spori s sodelavci. 

V eni izmed raziskav, ki je bila opravljena med 118 slovenskimi osnovnošolskimi učitelji, je 

bilo ugotovljenih sedem dejavnikov: delovna preobremenjenost (učitelji so pod nenehnim 

časovnim pritiskom, hkrati pa se soočajo tudi z velikim številom delovnih nalog); nedisciplina 

učencev; samostojnost pri izvedbi učnega procesa; kompleksnost dela; pomanjkanje socialne 

podpore na delovnem mestu; nizek poklicni status ter kognitivni, emocionalni in vedenjski 

primanjkljaji učencev. Raziskava je pokazala, da je za učitelje najbolj stresna kombinacija 

naslednjih treh dejavnikov: samostojnost pri izvedbi učnega procesa, nezadovoljstvo s statusom 

poklica in nedisciplina učencev (Depolli, 1999, v Slivar, 2008).  

Bettie B. Youngs (2001) navaja devet ključnih stresorjev, ki vplivajo na učitelje: 

1. Pričakovanja: učitelj lahko občuti stres zaradi strahu pri uvajanju novih učnih metod, 

zaradi strahu v zvezi z neizpolnitvijo pričakovanj, tako svojih kot drugih oseb; zaradi 

pretirano visoko ali nizko postavljenih ciljev ter zaradi občutka, da njegovi osebni 

dosežki in uspehi niso dovolj dobri. 

2. Samoizpolnitev: učitelj lahko meni, da je izoliran od življenja izven šole ter da so drugi 

zaposleni bolj uspešni. Prav tako ima lahko občutek, da njegova prepričanja, vrednote 

in nazori pri delu v razredu ne pridejo do izraza ter da bo njegovo delo ostalo neopaženo.  

3. Osebne potrebe: učitelj lahko občuti stres zaradi nizkih dohodkov, pomanjkanja denarja 

in občutka, da je njegovo delo premalo cenjeno. Prav tako si lahko želi pridobiti višji 

status in spoštovanje ter več priznanj nadrejenih. Njegove možnosti za napredovanje so 

slabše kot v drugih poklicih, stres pa mu povzroča tudi primerjanje z drugimi ljudmi, za 

katere meni, da so uspešnejši z manj vloženega napora.  

4. Odnosi z otroki: pri učitelju lahko povzroči stres spoznanje, da so učenci po koncu 

šolanja premalo pripravljeni na različne izzive, ki jim jih bo prineslo življenje, 

spoznanje, da je zaradi raznolikih sposobnosti in interesov otrok nemogoče zadovoljiti 

vse njihove potrebe ter spoznanje, da je v razredu in šoli disciplina vedno slabša. Prav 

tako lahko na učitelja vpliva strah, da ocene niso dober pokazatelj razvoja in napredka 

učenca.  

5. Kompetentnost: učitelj ima lahko vedno več težav pri komuniciranju z otroki. Občuti 

lahko strah, da bo z leti izgubil fizično moč in kompetentnost. Prav tako pa ga je lahko 

strah, da ga bodo ostali dojemali kot nekompetentnega, če se bo manj trudil in ne bo v 

tolikšni meri predan delu.  

6. Notranji konflikti: učitelj lahko ima občutek, da svojega dela ni opravil dovolj dobro, 

da ni dovolj teoretično podkovan, da ni dovolj usposobljen ter da ni dovolj časa, da bi 

ustrezno obravnaval vso predvideno snov. Stres lahko občuti tudi zaradi vedno večje 

odgovornosti, časovnega pritiska, vedno večje izbire med učnimi metodami in materiali, 

dvoma v lastno delo in učinkovitost, občutka brezupa in nemoči v situacijah, na katere 

ne more vplivati ter občutka krivde, v primeru, da na učno uro ni popolnoma pripravljen.  

7. Konfliktne vrednote in situacije: učitelj lahko občuti stres zaradi nenehnega iskanja 

odgovorov na vprašanja, povezana z vzgojo in izobraževanjem, in neugodja ob 

posredovanju svojih vrednot. Ni mu všeč, da ima učiteljski poklic vedno manjšo 

vrednost. Na delovnem mestu se sooča z različnimi vrednotami, prav tako pa meni, da 

učenci vedno manj spoštujejo šolsko znanje, delavnost in tradicijo ter da s šolanjem ne 

bodo pridobili potrebnih vrednot.  
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8. Družbena sprejetost: učitelja vznemirja občutek, da ima premalo časa za svojo družino 

in zasebno življenje. Prav tako pa občuti sram, če ima zakonske in družinske težave. 

9. Profesionalne ovire: učitelju povzroča stres administrativno delo, občutek pomanjkanja 

avtonomije in avtoritete ter pogoste prekinitve učnega procesa zaradi različnih delovnih 

obiskov, svoje odsotnosti in bolezni učencev ter različnih izvenšolskih aktivnosti.  

Tudi avtorja Travers in Cooper (Poraj, 2011) navajata 10 kategorij dejavnikov stresa, ki so 

pomembni za učitelje: 

1. Interakcije med učiteljem in učencem: agresija in neprimerno vedenje učencev, 

medsebojni konflikti, pomanjkanje motivacije pri učencih ter pomanjkanje podpore s 

strani staršev. 

2. Struktura menedžmenta in šole: pomanjkanje sodelovanja pri odločanju, neustrezna 

komunikacija in  tekmovalnost med zaposlenimi ter pomanjkanje ravnateljeve podpore. 

3. Slabi delovni pogoji v izobraževalnih ustanovah: preveliko število učencev v razredu 

ter ukinjanje delovnih mest. 

4. Spremembe v izobraževalnih sistemih: nenehne spremembe in slaba pripravljenost 

zaposlenih na te spremembe. 

5. Vrednotenje dela učiteljev: evalvacije s strani nadzornikov ter pritiski za doseganje 

visokih učnih rezultatov. 

6. Stresorji za učitelje z vodstvenimi funkcijami: pomanjkanje razumevanja in izolacija od 

podrejenih, preveč vodstvenih nalog ter neustrezne zahteve s strani izobraževalnih 

oblasti. 

7. Nizek status poklica in majhne možnosti napredovanja: družbeni status poklica se 

postopoma znižuje, nizka plača in slabe možnosti napredovanja. 

8. Nadomeščanje obolelih kolegov: preveliko število nadomeščanj in nepredvidljivi 

termini. 

9. Družbena negotovost: slaba plača in negotovost zaposlitve zaradi reform in ukinjanja 

delovnih mest. 

10. Dvoumnost vloge učitelja: slaba priprava na delo, neustrezno podane zahteve in obseg 

odgovornosti. 

 

2.2.3.1 Neustrezno delovno okolje 

 

Negativne učinke na duševno in telesno zdravje učiteljev ima lahko neustrezno delovno okolje, 

kot sta npr. prevelik hrup in neustrezna svetloba. Hrup ima številne negativne učinke, kot so 

slabša koncentracija in pomnjenje, manjša delovna zmožnost, pazljivost ter sposobnost 

sprejemanja informacij. Vpliva tudi na koordinacijo gibov in povzroča manjšo natančnost dela 

(Treven, 2005). 

Burke (1995, v Slivar, 2013) navaja, da je stresni dejavnik tudi preveliko število delavcev v 

majhnem prostoru in pomanjkanje zasebnosti. Lahko se zgodi, da se učitelji soočajo tudi z 

neustreznim ogrevanjem prostorov, pomanjkanjem učnih gradiv, tehnologije in prostora, ki bi 

bil primeren za izvajanje različnih dejavnosti.  

Eden izmed potencialnih stresorjev je tudi preveliko število učencev v razredu in njihova 

heterogenost (Travers in Cooper, 1996, v Slivar, 2013). 

Izobraževalne ustanove so bile primorane zmanjšati število zaposlenih, kar je seveda pomenilo 

porazdelitev dela med ostale zaposlene. Tako so učitelji poučevali poleg svojih predmetov tudi 

določen delež izobraževalnih vsebin, za katere niso posebej usposobljeni. To lahko za učitelje 
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pomeni velik stres, saj morajo v poučevanje takšnih vsebin vložiti veliko več časa in truda. 

Takšna porazdelitev dela pa pomembno vpliva tudi na občutek lastne vrednosti in lahko pripelje 

do občutka nekompetentnosti. Varčevalni ukrepi pa so pripeljali tudi do večjega števila učencev 

na posameznega učitelja. Tako na primer specialni in rehabilitacijski pedagogi, v okviru 

dodatne strokovne pomoči, izvajajo skupinske obravnave. Le-te po kakovosti ne morejo biti 

enakovredne individualnim obravnavam, saj imajo učenci različne motnje, katerim moramo 

pristopati individualno. 

 

2.2.3.2 Količina dela  

 

Učitelji se pogosto soočajo tudi s prevelikim obsegom dela in časovnim pritiskom, saj morajo 

v določenem času obdelati snov, ki je določena v učnem načrtu ter pridobiti ocene in popraviti 

ocenjevanja znanja. Pomemben stresogeni dejavnik je tudi količina administrativnega dela ter 

institucionalni okviri, ki omejujejo učiteljevo svobodo. Mednje med drugim štejemo urnike, 

interna pravila, pravilnike, normative in standarde za delo (Slivar, 2013). 

Količina dela se lahko odraža s kvantitativno in kvalitativno preobremenjenostjo ter 

neobremenjenostjo. Kvantitativna preobremenjenost pomeni, da ima učitelj veliko dela, ki ga 

mora opraviti do določenega roka. Kvantitativna neobremenjenost pa je povezana z 

dolgočasjem zaradi premajhnega obsega dela. Zaposleni opravlja delovne naloge monotono in 

rutinsko, v njih ne vidi smisla ter mu niso v izziv (Slivar, 2013; Treven, 2005).  

V primeru, da učitelj meni, da ni dovolj spreten in sposoben za uspešno izvršitev naloge, 

govorimo o kvalitativni preobremenjenosti. Lahko pa se zgodi tudi, da učitelj ne dobi 

priložnosti, s katerimi bi se lahko izkazal. V tem primeru govorimo o kvalitativni 

neobremenjenosti, ki je značilna za rutinska dela, ki se ponavljajo (Cooper, Dave in O'Driscoll, 

2001, v Slivar, 2013; Treven, 2005). 

Razlikovati pa moramo tudi med zaznano in objektivno obremenjenostjo. To pomeni, da imata 

lahko dva učitelja enako količino obveznosti, vseeno pa bo eden takšen obseg dela zaznaval kot 

ogrožajoč, medtem ko bo drugi menil, da je to nekaj normalnega (Slivar, 2013).  

Sama zase lahko rečem, da mi je v dosedanji praksi največ stresa predstavljal strah, povezan z 

ustreznostjo administrativnega dela. Spraševala sem se, ali so moje učne priprave in moj letni 

delovni načrt ustrezno pripravljeni ter ali sem oblikovala ustrezna ocenjevanja znanja in 

kriterije. Prav zaradi mojega strahu sem tovrstnemu delu namenila veliko časa. Menim, da se s 

podobnim strahom sooča veliko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in bi morali temu 

nameniti veliko več pozornosti že v samem študijskem procesu ter tudi v obliki raznih 

izobraževanj v okviru službe.    

 

2.2.3.3 Konflikt vlog 

 

Zaposleni v večini primerov na delovnem mestu opravljajo več vlog, zato je zelo pomembno, 

da natančno vedo, kaj se od njih pričakuje in da si vloge med seboj ne nasprotujejo (Treven, 

2005). 

Ker učitelj opravlja različna dela, lahko pride do nejasnosti in konflikta vlog. Problem 

nejasnosti vloge nastane zaradi premalo opisanih zahtev delovnega mesta, sprememb v 

pričakovanjih do šole, sprememb v organizaciji in zahtevah delovnega mesta. Če pa se pojavijo 
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nasprotujoče oziroma neusklajene zahteve do učitelja, pa govorimo o konfliktu vloge. Lahko 

se zgodi, da vodstvo zaposlenemu naloži obveznosti, ki jih ne želi opravljati ali pa niso v okviru 

njegove pristojnosti in da je aktiven v več vlogah, ki si med seboj nasprotujejo (Slivar, 2013). 

 

2.2.3.4 Stres in spol 

 

Pripadniki moškega spola so poklicnemu stresu izpostavljeni v večji meri kot ženske. Za moške 

namreč velja vzorec stresnega odziva spopad ali umik, medtem ko se ženske odzivajo bolj 

nežno, občutljivo, prijateljsko in socialno podprto. Moški se na stres odzovejo nasilno oz. 

napadalno ali pa se socialno umaknejo in prebolevajo stres osamljeno, v samoti ter s pomočjo 

alkohola, kajenja in drog. Ženske pa o svojih težavah debatirajo, si poiščejo družbo in težave 

rešujejo na prijateljski način (Starc, 2007).  

Drugi avtorji menijo, da so stresu bolj izpostavljene ženske. Razlog je v diskriminaciji, naravi 

dela, njihovem položaju, spolnem nadlegovanju ter dogajanju izven dela (Copsey, 2003, v 

Cergol Lipnik, 2012).  

 

 2.2.3.5 Osebnost 

 

»Osebnost je relativno trajna celota vseh duševnih, telesnih in vedenjskih značilnosti, po katerih 

se posameznik razlikuje od drugih.« (Kovač Vouk, 2011, str. 135) 

Na stopnjo stresa pomembno vpliva naše videnje, prepričanje in pristop k problemu (Starc, 

2007). Nekateri ljudje menijo, da imajo nadzor nad svojim življenjem, medtem ko drugi vso 

dogajanje pripisujejo sreči. Prva skupina ljudi se bo bojevala proti stresorjem, medtem ko se bo 

druga skupina stresorjem prepustila in se jim podredila. Slednji občutijo nemoč in tudi 

pogosteje doživljajo stres (Treven, 2005).  

Poznamo osebnost tipa A in osebnost tipa B. Za osebnost tipa A je značilna tekmovalnost, 

usmerjenost k dosežkom, nestrpnost in jeza. Takšni ljudje so stalno v pogonu, skušajo opraviti 

čim več stvari naenkrat in potrebujejo roke, ki določajo, do kdaj morajo obveznosti opraviti. 

Zanje je značilno primerjanje z drugimi ljudmi, hiperaktivnost in hiperkinetičnost. Njihova 

reakcija na potencialne stresorje je močna in hitra. Njihove značilnosti pa pogosto same 

izzovejo stresne reakcije. Nasprotje so osebe z osebnostjo tipa B. Zanje je značilna 

netekmovalnost, prijaznost in sproščenost (Musek, 1988b, v Slivar, 2013). 

Oba tipa osebnosti imata določene prednosti in pomanjkljivosti. Ljudje z osebnostjo tipa A so 

odlični pri nalogah z določenim rokom, so zanesljivi, ambiciozni, entuziastični in imajo veliko 

delovne energije. Problem se pojavi, če jih kdo pri njihovem delu ovira, saj so zelo 

nepotrpežljivi. Ljudje z osebnostjo tipa B pa so odlični pri nalogah, kjer se zahteva več 

razmišljanja in preučevanja. Niso usmerjeni le v doseganje rezultatov, temveč morajo ti biti 

pravi in kakovostni (Treven, 2005). 

Nekateri avtorji (Argyle, 1992, v Selič, 1999) pa navajajo tudi osebnost tipa C, za katero je 

značilna pohlevnost, ustrežljivost, pasivnost, neasertivnost in neagresivnost. Ti ljudje svoja 

čustva potlačijo in ničesar ne ukrenejo. Posledično pa se pri njih poveča nemoč in depresivnost.  

Na spoprijemanje s stresom vplivata tudi čustvena stabilnost in nevroticizem. Če je oseba 

čustveno nestabilna in nima kontrole nad svojimi čustvenimi reakcijami, bo hitreje prišlo do 
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večje napetosti, depresije, občutka manjvrednosti in slabšega spoprijemanja s potencialno 

stresogenimi okoliščinami (Slivar, 2013). Nevroticizem pa je široka osebnostna lastnost. Pri 

tem Musek (1988a, v Slivar, 2013) navaja, da je zelo pomembna tista lastnost, ki jo Cattel 

imenuje izvorna poteza moči jaza. Visoka moč jaza je značilna za osebe, ki so emocionalno 

stabilne, mirne, realistične in se dobro soočajo s frustracijami ter ostalimi težavami. Osebe s 

šibkim jazom pa so neprilagodljive, čustveno nestabilne in razdražljive. Za njih je značilno, da 

niso uspešne pri soočanju s frustracijami ter da se pri njih pogosto pojavljajo fobije, 

anksioznost, motnje spanje ter razne psihosomatske motnje.  

Pomembno vlogo pri spoprijemanju s stresom imata tudi samospoštovanje in kompetentnost. 

Schalon (Burns, 1982, v Slivar, 2013) je dokazal, da se osebe z nižjim samospoštovanjem slabše 

spoprijemajo s stresom kot osebe z visokim samospoštovanjem. Prav tako osebe, ki zase 

menijo, da se kompetentne, v večji meri vztrajajo in so usmerjene k uspehu. V primeru soočenja 

s težavami ne čutijo anksioznosti in se tudi redkeje odzovejo s stresom (Bezinovič, 1988, v  

Slivar, 2013).  

Razliko med osebami, ki se uspešno soočajo s stresom in osebami, ki imajo pri tem več težav 

je s sodelavci raziskovala tudi Suzzane Kobasa. Oblikovala je konstrukt osebne čvrstosti (ang. 

personal hardiness), ki se povezuje z odpornostjo posameznika na negativne učinke stresa. 

Avtorica navaja tri značilnosti osebno čvrstih oseb: 

 prepričanje, da imajo nadzor nad dogodki v svojem življenju; 

 osebna angažiranost; 

 spremembe jim pomenijo izziv in ne breme. 

(Kobasa, 1979, v Musek, 2010; Kobasa, 1985, v Slivar, 2013) 

Kasneje so raziskovalci ugotovili, da konstrukt osebne čvrstosti ni povsem enotna dimenzija. 

Kljub temu pa ne glede na povezavo med prej navedenimi tremi značilnostmi, zagotovo vse tri 

pripomorejo k uspehu pri soočanju s stresom (Musek, 2010). 

 

 2.2.3.6 Medčloveški odnosi na delovnem mestu 

 

Zelo močan vir stresa so lahko neurejeni odnosi na delovnem mestu. Cartwright in Cooper 

(1997, v Slivar, 2013) navajata tri kritične vrste odnosov: odnosi z nadrejenimi, podrejenimi ter 

sodelavci. Odnosi z nadrejenimi predstavljajo stres v primeru, da nadrejeni na neustrezen način 

uveljavljajo svojo nadvlado. Vedno več pa je tudi psihosocialnega nasilja, ki ga imenujemo 

mobing. Zaradi naravnanosti sodobne družbe je tudi med sodelavci prisotna vedno večja 

tekmovalnost in drugi osebni konflikti. Prav tako obstajajo zaposleni, ki bi za dosego svojega 

cilja naredili vse, ne glede na počutje drugih. Kot zelo stresno pa zaposleni doživljajo tudi 

pomanjkanje socialne podpore (Slivar, 2013). 

Odnosi med sodelavci so različni. Idealno bi bilo, če bi le-ti bili korektni, profesionalni ter s 

socialno noto. Ker pa smo ljudje različni, smo na delovnem mestu primorani sodelovati z 

ljudmi, ki imajo določene slabosti. Naši sodelavci so lahko nezainteresirani za delo, površni in 

med drugim tudi asocialni. V takšnem primeru je od nas samih odvisno, kakšen odnos bomo 

razvili z njimi. Lahko jih sprejemamo takšne, kot so, in imamo z njimi le profesionalen odnos 

ali pa smo z njimi v nenehnem konfliktu. Obstajajo tudi osebe, ki namenoma izvajajo psihični 

teror. Takšni odnosi predstavljajo za posameznika zelo stresogen dejavnik in lahko vodijo v 

številne nadaljnje težave pri posamezniku (Starc, 2007).  
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Za dobre odnose na delovnem mestu je pomembno razumevanje, da je oseba, ki se neprimerno 

vede, najverjetneje sama nesrečna ali nezadovoljna in da njeno vedenje ni namerno. Mi pa 

imamo v tem primeru dve možnosti, ali bomo pustili, da bo oseba negativno vplivala na nas, 

ali pa bomo mi pozitivno vplivali na njo. Slednje lahko storimo s pogovorom, s katerim 

pokažemo svoj interes za njeno življenje in delo (Božič, 2003). 

Ker pa velika večina zaposlenih deluje v timu, je bistvenega pomena, da se znamo prilagoditi 

in sodelovati z vsemi. Za zaposlene obremenjujoč je lahko prevelik tim, ki je posledično 

neoseben. V takšnem timu obstaja možnost, da se zaposleni ne poznajo dovolj dobro ter da si 

izberejo samo določen krog ljudi, s katerimi sodelujejo. Problematičen je tudi premajhen tim, 

saj so člani tima morda že naveličani en drugega ter se med seboj predobro poznajo. Neugodna 

sestava tima ima lahko za posledico preveč enostransko naravnan tim. Pomembno je, da tim 

sestavljajo člani z raznoliki značaji. Pomembna je tudi prisotnost stika in podpore, saj lahko 

člani tima samo tako izmenjajo ideje in si nudijo pomoč. Zaposleni oziroma člani tima pa 

potrebujejo tudi povratno informacijo, ki mora biti konstruktivna in dobronamerna. Člani tima 

lahko prihajajo iz različnih izobraževalnih področij, kar lahko povzroči nesodelovanje. Veliko 

članov pa kot posledica današnjega načina življenja občuti tudi rivalstvo in zavist, ki sta 

problematični, če se pojavljata dalj časa in v izraziti obliki. Zelo pomembno je tudi vodenje 

tima. Najmanj zaželeno je zagotovo avtoritarno, nekompetentno in spletkarsko vodenje. 

Predvsem v šolstvu pa je pomembno tudi sodelovanje s kolegi prostovoljci, ki so med drugim 

tudi svojci učencev. Kljub prizadevanjem strokovnjakov imajo lahko drugačen pogled na težave 

otrok in na načine dela z njimi (Fengler, 2007).  

Ljudje potrebujemo stik z drugimi ljudmi, občutek sprejetosti in pripadnosti delovnemu okolju. 

Občutek pripadnosti prispeva k pozitivnemu občutenju samega sebe. Zaradi pomanjkanja 

občutka pripadnosti pa se počutimo osamljeni, pričnemo zavračati samega sebe in imamo slabo 

samopodobo. Učitelji zaradi narave dela težijo k večjemu stiku s sodelavci. Pri svojem delu se 

počutijo izolirani, zato si želijo biti bolj povezani s svojimi sodelavci. Takšna povezanost ima 

veliko ugodnosti. Izboljša se njihov odnos do učencev, spoštujejo in podpirajo sodelavce, z 

njimi sodelujejo, lotijo se različnih dejavnosti in imajo pozitiven odnos do svojega dela 

(Youngs, 2000).  

Posebna vrsta odnosov, ki pri učiteljih povzročajo stres, so odnosi z učenci. Le-ti lahko imajo 

negativen odnos do učitelja, predmeta, ki ga določen učitelj poučuje, ter znanja na splošno. Kot 

zelo stresno pa lahko učitelji dojemajo tudi učenčevo neustrezno vedenje in pomanjkanje 

motivacije (Slivar, 2013). 

Pojavi se lahko tudi nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu. Ponavljajoče neprimerno 

ravnanje z zaposlenimi oziroma mobing ogroža njihovo zdravje in varnost.  »O nadlegovanju 

na delovnem mestu govorimo, če gre za besedne ali fizične napade ali pa za bolj prefinjene 

pritiske na zaposlene, kot so na primer nerazumni roki, neizvedljive naloge, postavitev na nižje 

delovno mesto in družbena osamitev.« (Treven, 2005, str. 27) V primeru, da se zaposleni 

soočajo z nevljudnim vedenjem, fizičnim in verbalnim nasiljem, pa govorimo o nasilju na 

delovnem mestu (Treven, 2005). 

 

2.2.3.7 Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 

 

Zaposleni se v današnjem času soočajo tudi z uravnavanjem poklicnih zahtev in zahtev 

zasebnega življenja. Po eni strani bi radi napredovali in bili uspešni na trgu dela, po drugi strani 

pa bi radi imeli dovolj časa za svojo družino, vzgojo otrok in prosti čas. Zaposleni bi se morali 



17 
 

naučiti, da strogo ločijo delo in zasebno življenje, a se vse prevečkrat zgodi, da se pritiski in 

stres, ki izvirajo s področja dela, prenašajo v zasebno življenje in obratno (Slivar, 2013). 

V današnjem času sta v večini družin za poln delovni čas zaposlena tako oče kot mati. Zaradi 

tega sta oba primorana iskati ravnovesje med delom in družinskimi obveznostmi (Treven, 

2005). Usklajevanje dela in družinskega življenja zagotovo ni lahka naloga. Učitelji pogosto 

opravljajo službeno delo doma, zato je zelo pomembno, da si delo organizirajo in da najdejo 

čas tako za delo kot za družino (Clement, 2017).  

Raziskava, ki je bila v Sloveniji opravljena spomladi leta 2003, je pokazala, da imata dobri dve 

tretjini zaposlenih natančno določen delovni čas, več kot četrtina jih ima gibljiv delovni čas, 

medtem ko je le slaba desetina svoj delovni čas prilagajala svojim potrebam. Rezultati kažejo, 

da se večina delavcev sooča s težavami usklajevanja družinskega in poklicnega življenja (Pišot, 

2012). Tovrstne težave pa vodijo v stres in izgorelost. Ti zaposleni so v primerjavi z 

zaposlenimi, ki z usklajevanjem dela in družine nimajo težav, manj zadovoljni in tudi manj 

učinkoviti (Černigoj Sadar, 2002, v Pišot, 2012).  

Menim, da bi bilo za učitelje in njihovo zasebno življenje zelo dobro, če bi lahko vso delo 

opravili v službi. Žal pa to v večini primerov ni izvedljivo. Zaradi prostorske stiske vsi učitelji 

nimajo kabinetov, prav tako pa se med prostimi urami velikokrat pojavi potreba po 

nadomeščanjih in zato zmanjka časa za vso potrebno delo.  

Zaposleni, ki v domačem okolju čutijo podporo, dosegajo bistveno boljše rezultate na delovnem 

mestu in občutijo višjo stopnjo zadovoljstva. Če zaposleni čuti, da je njegova družina stabilna, 

bo to zagotovo pozitivno vplivalo tudi na drugih področjih delovanja (Poraj, 2011). 

Poklicno in zasebno življenje sta za posameznika dva temeljna psihosocialna sistema. 

Usklajenost teh dveh sistemov je bistvena predvsem zaradi sprememb na trgu dela, ki vodijo 

do manjšega števila zaposlitev za nedoločen in polni delovni čas, sprememb delovnega časa, 

večje fleksibilnosti zaposlenih in predvsem do večje zaposlitvene negotovosti. Obenem pa sta 

oba starša polno delovno obremenjena, stari starši so še vedno zaposleni, prav tako pa je več 

enostarševskih družin. V primeru neusklajenosti se pojavijo težave na zdravstvenem, duševnem 

in tudi socialnem področju posameznika Na splošno velja, da se družinsko življenje v večji meri 

prilagaja zaposlitvenim zahtevam, prav zaradi tega pa se podjetja soočajo s stroški zaradi 

absentizma, fluktuacije, nesreč, slabše kakovosti dela, posredno pa tudi s slabšim 

zadovoljstvom ter slabšo predanostjo delu in podjetju (Gošnjak, 2012). 

Usklajevanje dela in družine je dinamičen proces, ki poteka na treh ravneh: družbena raven 

(nacionalna zakonodaja in institucionalni okvir), organizacijska raven (praksa in politika 

delodajalcev) ter individualna raven (strategije zaposlenih). Za boljšo učinkovitost je dobro, če 

podjetja izvajajo več ukrepov hkrati. Bistveno pa je, da podjetja izberejo tiste ukrepe, ki bodo 

učinkoviti glede na njihove potrebe in pogoje ter jih tudi sproti ocenjujejo in prilagajajo 

(Gošnjak, 2012). 

Gošnjak (2012) navaja 5 korakov usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Prvi korak 

so potrebe, želje, stiske in pričakovanja zaposlenih. Podjetja na tem koraku upoštevajo mnenja 

zaposlenih, ki so jih pridobila s pomočjo letnih razgovorov ali pa za ta namen sestavijo 

vprašalnik o potencialnih potrebah zaposlenih. Na drugem koraku je potrebno pridobljene 

informacije predelati v manjših skupinah. Tako se v tematiko poglobimo in  dobimo boljši 

vpogled v njihove potrebe. Tretji korak zahteva pogovor z delodajalcem glede načrta 

uresničevanja ukrepov. Pomembno je, da se oblikuje hierarhičen sistem ukrepov in da vrednote 

podjetja čim bolj izenačimo z vrednotami zaposlenih. Četrti korak vključuje izbiro področij 
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oziroma ukrepov, ki so pomembna tako za podjetja kot za zaposlene. Zadnji, peti korak, pa 

poudarja spremljanje, dopolnjevanje in korekcijo ukrepov ob dodajanju novih.  

 

2.3 IZGORELOST 

 

Izgorelost je v današnjem času zaradi hitrejšega tempa življenja in preobremenjenosti na 

delovnem mestu vedno večji problem. Z izgorelostjo se spopadajo osebe, ki so pretirano 

storilnostno naravnane in ki so dlje časa pod vplivom visoke stopnje stresa. Zanje je značilno, 

da občutijo dolgoročno emocionalno izčrpanost, ki ima za posledico pomanjkanje interesa za 

delo in druga življenjska področja (Hribar, 2012). Pri izgorelosti gre za neravnovesje med 

vloženo energijo za zadovoljitev naših temeljnih potreb in dejansko zadovoljitvijo teh potreb. 

Potreb pa posamezniki ne morejo zadovoljiti zaradi pritiskov socialnega okolja ali njihovih 

notranjih konfliktov (Boštjančič, 2012).  

Do pojava izčrpanosti pride, ko je posameznik šest do osem tednov pod vplivom nenehnega 

intenzivnega stresa (Youngs, 2001, v Meško, 2011).  

Maslach in Schaufeli (1993, v Boštjančič, 2012) navajata pet ključnih elementov izgorelosti: 

 mentalna in čustvena izčrpanost, utrujenost ter depresija; 

 v ospredju so vedenjski in mentalni simptomi; 

 povezava simptomov izgorelosti z delom; 

 simptomi se pojavijo pri osebah, ki prej niso trpele za psihopatologijo; 

 zmanjšana splošna učinkovitost in delovna uspešnost. 

Gillespie (1980, v Fengler, 2007) razlikuje aktivno in pasivno izgorelost. Aktivno izgorelost 

povzročajo institucionalni vidiki, delovni pogoji in drugi zunanji dogodki, medtem ko pasivno 

izgorelost povzroča posameznikov odziv na te dejavnike.  

Ker poklicna izgorelost nastane kot odgovor na dlje časa trajajoče pritiske na delovnem mestu 

lahko govorimo o različnih stopnjah le-te: stanje izčrpanosti, stanje preizčrpanosti in stanje 

adrenalne izgorelosti. Vsaka posamezna stopnja vodi v naslednjo stopnjo (Pšeničny, 2006, v 

Kovač, 2013).   

Prva stopnja izgorevanja je izčrpanost. Posameznik ima v tej začetni obliki izgorelosti občutek, 

da lahko s krajšim počitkom svoje počutje izboljša. Na drugi stopnji, stopnji preizčrpanosti, ki 

se imenuje ujetost, posameznik čuti nemoč, krivdo in jezo. Posameznik skuša svoje počutje 

izboljšati z menjavo delovnega mesta ali pa se odloči za druge spremembe v svojem življenju. 

Tretjo stopnjo, ki se imenuje sindrom adrenalne izgorelosti, pa lahko razdelimo na adrenalno 

izgorelost pred in po zlomu. V primeru adrenalne izgorelosti pred zlomom posameznik kljub 

temu da so vsi simptomi na vrhuncu, še vedno vztraja v svoji aktivnosti. Za adrenalno izgorelost 

po zlomu pa je značilno, da posameznik izgubi stik s samim seboj, veča se občutek notranje 

praznine, prav tako pa se lahko pojavi zloraba alkohola in drugih substanc. V tej fazi je 

posameznik brez energije in motivacije (Bilban, Pšeničny, 2007; Pšeničny, 2006; Pšeničny, 

2007, v Kovač, 2013). 

Mojca Hribar (2012) navaja naslednje znake izgorelosti: 

 Fizični simptomi: kronična utrujenost, spremembe v prehranjevalnih in spalnih 

navadah, padec imunskega sistema, višja raven stresnih hormonov, motnje v delovanju 

srca, motnje prekrvavitve.  
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 Psihični znaki: nezaupanje vase, občutki osamljenosti, nemoči, izpraznjenosti, 

neuspeha, pomanjkanje motivacije, razdražljivost, občutljivost, nezadovoljstvo in 

negativna nastrojenost, izčrpanost, apatičnost in večja možnost depresije. 

 Vedenjski znaki: izogibanje drugim ljudem, neustrezen odnos do soljudi, odpor do dela 

in slabša učinkovitost, samouničevalno vedenje, izogibanje odgovornostim in nalogam.  

Freudenberger (1980, v Hribar, 2012) je razdelil proces izgorevanja v 12 faz: 

 želja posameznika, da bi se čim bolj dokazal; 

 prizadevanje osebe, da bi delala več in bolje; 

 postavitev potreb in interesov v ozadje;  

 premestitev konfliktov, saj se oseba ne zaveda, da z delom rešuje nek drug konflikt; 

 spremembe vrednostnega sistema, saj oseba prijatelje in hobije postavi na stranski tir; 

 cinizem in agresivnost ob nepriznavanju nastalih problemov; 

 umik in izolacija od drugih ljudi ter zloraba nedovoljenih substanc ali alkohola; 

 spremembe vedenja opazijo drugi ljudje; 

 občutek notranje praznine; 

 depresija; 

 izgorelost. 

V boju proti izgorelosti so pomembni predvsem medosebni odnosi s sodelavci in nadrejenimi. 

Pripomore tudi občutek, da lahko posameznik vpliva na dogajanje oziroma da ima možnost 

odločanja glede nalog, ki so vezane na njegovo delo. Pomembni so tudi realni časovni roki, 

jasno opredeljena vloga, redno in ustrezno plačilo za svoje delo, nemonotono delo in dobro 

izobražen vodstven kader (Hribar, 2012).  

 

2.4 DELOVNE ZAHTEVE UČITELJEV TER SPECIALNIH IN 

REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV 

 

»Pedagoško delo, poučevanje in vzgoja mlade generacije je gotovo ena izmed 

najpomembnejših aktivnosti, od katerih je v veliki meri odvisna družbena uspešnost in 

učinkovitost v naslednjih obdobjih« (Jurančič, 1990, str. 59).  

Družba ne more biti uspešna, če nima dobrih šol in učiteljev. Naloga učiteljev je, da mlade čim 

bolje pripravi na njihove nadaljnje obveznosti in dolžnosti. To pa je mogoče samo z dobro 

organizirano vzgojo in izobraževanjem. Četudi so učni načrti kakovostni, je uspešnost 

uresničevanja odvisna predvsem od učiteljev (Grandić, 1990).  

Število učencev z učnimi težavami narašča, zato je poglavitnega pomena dobra strokovna 

usposobljenost strokovnih delavcev ter njihovo sodelovanje (Schmidt, 1997).  

 

2.4.1 Delovne zahteve učiteljev 

 

Učiteljski poklic je hkrati utrujajoč in poživljajoč. Temeljna naloga učiteljev je spodbujanje 

učenčevih potencialov in skrb za njihovo pozitivno samopodobo, tako da bodo učenci spoznali, 

da lahko dosežejo, vse kar si želijo. Učitelji vplivajo na učence in s svojim delom postavljajo 

temelje za prihodnost (Youngs, 2000).  
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Slivar (2013) meni, da mora učitelj za uspešno poučevanje obvladati naslednje spretnosti 

poučevanja: 

 Načrtovanje in priprava. Učitelj mora znati izbrati ustrezne izobraževalne cilje in pri 

načrtovanju upoštevati učence in okolje. Učno uro mora oblikovati tako, da z njo 

pritegne in ohrani pozornost učencev, interese in njihovo vključevanje.  

 Predstavitev učne ure. Pomembno je, da učitelj vključi učence v učno situacijo, še 

posebej pa jih upošteva pri sestavljanju in posredovanju navodil. 

 Vodenje učne ure. Učitelj mora znati organizirati in voditi učne dejavnosti, ki so za 

učence zanimive in zaradi katerih se aktivno vključujejo. 

 Razredna klima. Učitelj kot vodja, mora poskrbeti za dobro vzdušje in motivacijo 

učencev. 

 Disciplina. Imeti mora posebne spretnosti za delo z vedenjsko problematičnimi učenci 

in znati mora ohranjati red v razredu.  

 Ocenjevanje napredka učencev. Učitelj potrebuje spretnosti za opisno in številčno 

ocenjevanje učencev. 

 Refleksija in evalvacija. Učitelj pa mora znati vrednotiti tudi svoje delo, saj lahko le-

tako napreduje.  

Poklic učitelja zajema naslednje kompetence: strokovna kompetentnost (poznavanje vsebine 

predmeta in metodološko znanje), splošno pedagoško in psihološko znanje (vodenje in 

organizacija razreda), kurikularno znanje (cilji, programi, načrtovanje in vrednotenje), znanje 

o učencih in njihovih značilnostih, znanje o učnem kontekstu (individualizacija) ter znanje o 

učnih ciljih, namenih in vrednotah ter filozofskem ozadju ( Ivanuš - Grmek, Javornik Krečič, 

Kolenc - Kolnik in Konečnik Kotnik, 2007, v Slivar, 2011).  

Niemi in Kohonen (1995, v Marentič Požarnik, 1997) pa pišeta o sestavinah učiteljskega 

poklica:  

 Poklicna zavzetost – učitelj si prizadeva za rast in učenje učencev, zaupa v vrednost 

svojega dela, verjame, da lahko s svojim delom pozitivno vpliva na učence in se zaveda 

pomembnosti odprte komunikacije in refleksije. 

 Profesionalna avtonomnost – izhaja iz vrednot, želje po vplivu na razvoj učenčevih 

potencialov ter usposobljenosti in odgovornosti. 

 Dinamično pojmovanje učenja – potrebno je tako pri učencih kot učiteljih, zavedati se 

moramo pomembnosti stalnega intelektualnega in osebnostnega razvoja ter si 

prizadevati za aktivno in premišljeno učenje. 

 Sodelovanje in interakcija – učitelj sodeluje z drugimi ljudmi, tako v šoli kot izven nje 

ter vpliva na spremembe učnega načrta.  

Učitelj se v šoli pojavlja v vlogi uslužbenca, strokovnjaka in človeka. Vse tri vloge so usklajene 

in vedno prisotne. Učitelj v vlogi uslužbenca je zavezan strukturi, ki ga je zaposlila, kar pomeni, 

da upošteva šolsko zakonodajo in pravne akte. Njegov položaj in naloge, ki jih mora opraviti, 

so vnaprej določene. Učitelj v vlogi strokovnjaka je zavezan stroki, kar pomeni, da je strokovno 

usposobljen, sledi novostim in svoja znanja približa učencem. Učitelj v tej vlogi uporablja 

različne pristope in ravnanja. Posledično pa šola na ta način oblikuje svojo individualno 

podobo, ki se razlikuje od drugih šol. Učitelj v vlogi človeka pa pomeni, da bi moral učitelj na 

svojem delovnem mestu imeti možnost uveljaviti svoje osebne strokovne zamisli, cilje in 

ambicije. V šoli namreč učitelj preživi enako ali več časa z učenci, zato se mora izraziti tudi kot 
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osebnost. Učitelj pa mora imeti možnost izraziti svojo ustvarjalnost, razviti svojo 

individualnost, značaj in strokovni profil (Resman, 1990). 

Učitelj v primeru neravnovesja med temi tremi vlogami postane razdvojen (Slivar, 2013). 

Ravnovesje pa je odvisno od šolskega sistema, šole in predmetnega področja (Resman, 1990). 

Če želi biti učitelj uspešen, mora najprej poznati samega sebe. To pomeni, da pozna svoje 

prednosti in pomanjkljivosti, stil vodenja in zmožnosti sodelovanja z drugimi. Takšen učitelj 

pripravlja svoj osebni učni načrt, vrednoti svoje delo in načrtuje svoj osebnostni razvoj (Novak, 

2005).  

Učitelji se med seboj razlikujejo po osebnostnih lastnostih, metodah in pristopih poučevanja. 

Lahko bi rekli, da ni recepta za najboljšega učitelja, imajo pa učinkoviti učitelji nekaj skupnih 

lastnosti. Zanje je značilno, da nikoli ne odpišejo nobenega učenca. To pomeni, da enako 

ravnajo tako z učno bolj in manj uspešnimi učenci. Verjamejo, da so se vsi sposobni učiti, 

nekateri potrebujejo le več pomoči in prilagoditev. Njihova poglavitna naloga je uresničitev 

učenčevih potencialov. Takšni učitelji učence pohvalijo, jih spodbujajo in ustvarjajo za učence 

uspešne situacije. Ustvarjajo spodbudno okolje, vključujejo življenjske primere, učence cenijo 

in so do njih prijazni. Njihovi učni načrti so ustvarjalni in za učence stimulativni. Pri delu 

uporabljajo različne učne metode. Učencem postavijo pravila in poskrbijo, da so pri njihovem 

uveljavljanju dosledni ter pravični. Prizadevajo si za sodelovalno učenje in imajo jasno 

predstavo o vzgajanju in poučevanju (Youngs, 2000).  

Vloga učitelja se spreminja. Dandanes je učiteljski poklic veliko bolj zapleten in zahtevnejši, 

kot je bil v preteklosti, saj se mora soočati s številnimi spremembami, kot so: porast 

heterogenosti v razredu (učenci so pripadniki različnih narodnosti, kultur, ver,  govorijo različne 

jezike in imajo posebne potrebe); učitelj je organizator ustreznega učnega okolja, usmerjevalec 

in spodbujevalec učnega procesa, večji je poudarek na aktivnih oblikah dela, sodelovanju in 

timskem delu; njegova vloga ni omejena samo na razred, saj mora sodelovati s celotnim 

kolektivom; šola je odprto učno okolje, sodeluje s starši, lokalno skupnostjo in drugimi 

institucijami; večanje vloge in pomena IKT ter njene uporabe v praksi (Slivar, 2011). 

Učitelj je odgovoren za načrtovanje in pripravo vzgojno-izobraževalnega procesa, v katerega 

vključuje tudi učence. Prouči cilje ter jih razčleni na etapne in operativne učne cilje. Prav tako 

izbere metode in oblike dela (Kramar, 1990). Ena izmed pomembnih nalog učitelja je 

posredovanje znanja, lahko pa rečemo, da je še pomembneje usmerjanje učencev k virom 

znanja. Učitelj mora na učence prenesti pomen samostojnega iskanja informacij in jih naučiti 

uporabljati različne vire. Spodbuja učence k samostojni miselni aktivnosti, s pomočjo katerih 

bodo razvijali svoje spretnosti, sposobnosti, navade in osebnostne lastnosti (Kramar, 1990). 

Prav tako pa bi učitelji morali razumeti učence in poznati njihove potrebe, interese in probleme. 

Samo tako jim bodo učenci zaupali, oni pa jim bodo lahko ustrezno svetovali  in prispevali k 

razvoju njihove osebnosti (Grandić, 1990). Pomembno je, da učitelj učencem ne vsiljuje svojih 

vrednot, ampak prepozna njihove in jim pomaga pri doseganju pozitivnih (Pšunder, 1998).  

Učenci imajo različna socialna okolja, ki so lahko zanje spodbudna ali pa tudi ne. Priporočljivo 

je, da učitelj pozna učenčevo socialno okolje, predvsem v situacijah, ko se pojavijo vedenjski 

in drugi problemi. Seveda pa lahko učenčevo socialno okolje uporabi tudi kot sredstvo, ki 

pozitivno vpliva na učenčevo vedenje (Pšunder, 1998). Učitelj pa mora vedeti tudi, v kakšnih 

bivalnih razmerah živi učenec in kakšen je njegov odnos do tega okolja. Ker mnoge vedenjske 

težave učencev izvirajo iz neustreznih stanovanjskih razmer, je pomembno, da jih učitelj pozna 

in se poveže s socialno službo, ki bo družini pomagala (Pšunder, 1998). 
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Učiteljeva pomembna naloga je odkrivanje otrok s posebnimi potrebami. Pomembno je zgodnje 

odkrivanje, saj bo tako otrok čimprej deležen strokovne obravnave. Prav tako bodo rezultati 

veliko boljši, kot če bi otrokove posebne potrebe odkrili pozneje (Opara, 2005). Da pa bi učitelji 

odkrili učence s posebnimi potrebami, jih morajo znati opazovati. Ledl (1994, v Opara, 2005) 

navaja naslednja vprašanja, ki si jih mora učitelj zastaviti ob opazovanju:  

 Zakaj opazovati? Glavni namen opazovanja je pridobitev zanesljive ocene o vedenju 

učenca. Po eni strani bo učitelj pridobil podlago za ocenjevanje uspeha, po drugi strani 

pa bo lažje načrtoval delo in ga motiviral. Učitelj ima možnost učenca opazovati skozi 

daljše časovno obdobje ter tudi v različnih situacijah. Spoznal pa bo učenčeve učne 

zmožnosti, odstopanja od pričakovanega, cilje in vzpodbude, ki jih potrebuje. 

 Kako opazovati? Weigert (1993, v Opara, 2005) meni, da je učitelj v vlogi opazovalca 

in partnerja v interakcijah. Prav tako navaja naslednje oblike opazovanja, ki se jih lahko 

poslužuje učitelj: priložnostno opazovanje, ciljno naravnano opazovanje, dolgotrajno 

opazovanje, kratkotrajno opazovanje in opazovanje v standardiziranih situacijah. 

Učenca lahko opazuje individualno ali v skupini, za beleženje podatkov pa lahko 

uporabi tehnične medije ali standardizirane ocenjevalne lestvice.  

 Kaj opazovati? Učitelj naj opazuje učenčeve sposobnosti, spretnosti, dejavnosti in 

vedenje na socialno-emocionalnem področju, področju motorike, zaznavanja, kognicije 

ter govora in jezika.  

 Kako beležiti ugotovitve opazovanj? Učitelj mora ugotovitve opazovanj pisno beležiti, 

saj bodo tako vedno na vpogled.  

 Kako ugotovitve uporabiti v vzgojno-izobraževalne namene? Pisni zapisi so v pomoč 

pri prilagoditvah dela za učenca. Učitelj tako pripravi potrebne prilagoditve in 

strokovno pomoč.    

Voltz (1994, v Schmidt, 1997) navaja tudi naloge učiteljev v procesu sodelovanja s specialnimi 

in rehabilitacijskimi pedagogi. Naloge so naslednje: dopolnjevanje didaktičnih pripomočkov; 

izmenjava informacij o učenčevem napredku; seznanjanje specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov s testnimi rezultati; vodenje konferenc; opazovanje učencev ter sprejemanje 

strokovne pomoči in nasvetov s strani specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

Učitelji se pri delu z učenci soočajo z najrazličnejšimi zahtevami, pričakovanji in čustvenimi 

potrebami. To od učiteljev zahteva prilagajanje in skrajne napore. Lahko bi rekli, da je stres 

stalni del današnjega vzgojno-izobraževalnega okolja (Youngs, 2000). 

Slivar (2013) navaja naslednje psihofizične obremenitve, ki so značilne za učiteljski poklic: 

aktivno angažiranje celotne osebnosti, visoka stopnja koncentracije, visoka stopnja čustvene 

obremenjenosti in reakcij, ki jih učitelj ne more sproščeno izraziti ter hrupno okolje.  

V današnjem času se učitelji soočajo z vedno večjimi disciplinskimi težavami, zahtevno 

birokratizacijo in starši, ki ne glede na vse slepo zagovarjajo svojega otroka. Menim, da je vloga 

učitelja bolj kot poučevanje vzgoja, kar pa ni tako enostavno, saj ima učitelj zaradi pritiska 

staršev vedno manj avtoritete. Večina staršev v primeru raznih težav zagovarja svojega otroka 

in prične obsojati učitelja. Nemalokrat so otroci tudi v domačem okolju priča negativnim 

komentarjem, ki jih starši namenjajo učiteljem. Starši grozijo učiteljem in vodstvu šole z 

raznimi prijavami ter objavo v medijih. Vse to pa pripelje do manjše avtoritete učitelja, ki se 

pogosto počuti nemočnega.  
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2.4.2 Delovne zahteve specialnih in rehabilitacijskih pedagogov  

 

1. člen Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2009) opredeljuje 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga kot strokovnjaka, ki »proučuje, razvija in izvaja 

edukacijo ter reedukacijsko, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroki s posebnimi 

potrebami ter odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami /…/ v vseh 

življenjskih obdobjih.«  

»Osnovni cilj dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je pomagati posamezniku, da 

razvije svoje potenciale in da se usposobi za čim kvalitetnejše in čim bolj neodvisno poklicno 

in socialno življenje oziroma da čim bolj obvlada in kompenzira primanjkljaje, ovire oziroma 

motnje.« (Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 2009)  

Voltz (1994, v Schmidt, 1997) navaja naslednje naloge specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga v sodelovanju z učiteljem: razvijanje individualiziranih programov; razvijanje in 

koordinacija šolskih programov; oblikovanje in koordinacija učnih pripomočkov, materialov 

ter strategij; izmenjava informacij o napredku učenca; obveščanje učitelja o dosežkih učenca; 

identifikacija učenca z učnimi težavami s pomočjo učitelja; vodenje konferenc; sodelovanje pri 

reševanju  skupnih problemov; opazovanje učencev v razredu; vodenje manjših učnih skupin 

in nudenje individualne pomoči v razredu; oblikovanje programov pomoči; hospitiranje; pomoč 

učiteljem pri vodenju dokumentacije in interpretaciji diagnostičnih rezultatov; uporaba »ček 

list« in spremljanje ter posredovanje ustrezne literature. 

Specialni in rehabilitacijski pedagog predstavlja povezavo med otrokom, šolo in domom. Prav 

zaradi tega je zelo pomembno, da obvlada komunikacijske tehnike. Znati mora vzpostaviti stik 

z učencem, saj jih ima veliko tudi spremljajoče čustvene težave (Mirtič in Duh, 1996).  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), v nadaljevanju ZUOPP, opredeljuje 

naslednje skupine otrok s posebnimi potrebami: otroci z motnjami v duševnem razvoju; slepi 

in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije; gluhi in naglušni otroci; otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami; gibalno ovirani otroci; dolgotrajno bolni otroci; otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja; otroci z avtističnimi motnjami; otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

Pomembno je, da so otroci s posebnimi potrebami pravočasno in pravilno usmerjeni in da 

obravnava temelji na timskem delu tako znotraj kot zunaj šole. Pomembno je sodelovanje 

šolskih strokovnjakov, učenca in staršev ter po potrebi tudi zunanjih strokovnjakov (Černe, 

2002). 

Učenci s posebnimi potrebami potrebujejo naklonjenost in podporo učiteljev, saj svoje potrebe 

težje zadovoljujejo kot njihovi vrstniki. Pri učenju se soočajo s številnimi ovirami, kar lahko 

zmanjša njihovo motivacijo in posledično doseganje uspeha, saj vsak uspeh rodi nov uspeh, 

neuspeh pa nov neuspeh. Zato je naloga specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, da 

prepoznajo njihova močna področja, na katerih bo temeljilo delo. Specialni in rehabilitacijski 

pedagog se mora zavedati tudi moči pohvale, ki pa mora biti utemeljena in korektna (Opara, 

2005). 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi so lahko zaposleni v naslednjih programih: program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; prilagojen 

program za predšolske otroke; vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo; prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim 

izobrazbenim standardom; prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 
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standardom; posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo 

v duševnem razvoju; vzgojni program (ZUOPP, 2011).   

Šoloobvezni otroci so heterogena skupina otrok, ki se med seboj razlikuje po sposobnostih, 

osebnostnih značilnostih in drugih lastnostih. Šola do neke mere sprejema različnost otrok, se 

jim prilagaja ter diferencira svoj program. Tako ima veliko otrok s posebnimi potrebami 

možnost obiskovati večinske osnovne šole (Opara, 2005). 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi na večinskih šolah izvajajo dodatno strokovno pomoč. 

Učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v večinske šole, obiskujejo izobraževalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vsebina in izobrazbeni 

standardi so za učence s posebnimi potrebami enaki kot za ostale učence (Opara, 2005). 

Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje se otrokom prilagodi 

organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev 

pouka. Prav tako se jim zagotovi dodatna strokovna pomoč, ki se izvaja individualno ali 

skupinsko, v oddelku ali izven njega (ZUOPP, 2011). 

Specialni in rehabilitacijski pedagog, ki izvaja dodatno strokovno pomoč, mora pri svojem delu 

uporabljati konkretna ponazorila in pripomočke ter različne metode in tehnike dela. Učencu 

mora ponuditi dejavnosti, pri katerih bo le-ta uspešen, vključuje naj aktivne odmore ter telesno 

aktivnost. Dejavnosti naj načrtuje tako, da se bodo počasi stopnjevale in s katerimi bo učenec 

pridobil občutek uspešnosti (Černe, 2002). 

Takšen način dela zagotovo velja za vse učence s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

različne programe. Sama sem na osnovi svoje prakse z delom z učenci s posebnimi potrebami 

spoznala vrednost tovrstnega dela. Z veseljem sem ustvarjala konkretna ponazorila in 

pripomočke, saj sem videla, da jih učenci navdušeno uporabljajo in da z njimi dosegajo dobre 

rezultate. Nikakor pa ne smemo misliti, da je takšen način dela primeren le za učence s 

posebnimi potrebami. Menim, da se učitelji v večinskih osnovnih šolah tega premalo zavedajo. 

Tako učitelji kot specialni in rehabilitacijski pedagogi morajo pri svojem delu znati sodelovati 

z učenci, starši ter ostalimi učitelji. Specialni in rehabilitacijski pedagog na večinski osnovni 

šoli učencu najprej predstavi svoje delo in prepozna raven učenčevega znanja in delovanja. 

Sledi oblikovanje individualiziranega programa in dosledno izvajanje. Prav tako pa je za učenca 

pomembno, da upoštevamo njegove želje glede organizacije oz. izvedbe individualiziranih 

obravnav. V odnosu s starši je pomembno, da tudi njim predstavijo svoje delo in metode ter 

tehnike, ki jih bodo z učenci prakticirali doma. Starše seznanijo z njihovo aktivno vlogo v 

obravnavi in pomenom spodbujanja močnih področij otrok. Pomembno pa je tudi sodelovanje 

z učitelji, ki je lahko usmerjeno na organizacijo supervizije in skupnega načrtovanja 

prilagoditev za učenca (Černe, 2002).  

Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki so zaposleni kot  mobilni učitelji, svoje delo opravljajo 

na več šolah. Tako sodelujejo v različnih delovnih skupinah in spoznavajo različne kulture 

organizacij. Na šolah se soočajo z različnimi načini vodenja, z različnimi odnosi med sodelavci, 

odnosi do učencev in do dela. Prav tako se od šole do šole razlikuje odgovornost zaposlenih in 

norme primernega dela (Eiselt, 2009).  

V empirični del pa sem vključila tudi specialne in rehabilitacijske pedagoge, ki so zaposleni v 

prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ter v 

posebnih programih vzgoje in izobraževanja. Tam se lahko prilagodi predmetnik, učni načrt, 

vzgojno-izobraževalna obdobja, nivojski pouk in prehajanje med nivoji v osnovni šoli, način 

preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, napredovanje in pogoji za dokončanje 

izobraževanja (ZUOPP, 2011).   
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2.5 NADALJNJI PROFESIONALNI RAZVOJ PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

 

Eden od temeljev profesionalnega razvoja pedagoških delavcev je zagotovo vseživljenjsko 

učenje. Poleg znanja, ki ga pridobijo v času študija in pripravništva, potrebujejo za uspešno 

opravljanje vseh nalog na svoji profesionalni poti, dodatno izpopolnjevanje. Le-to pa imajo 

možnost pridobivati skozi celotno profesionalno kariero (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, 

Fošnarič in Peklaj, 2011).  

Profesionalni razvoj je strukturiran proces, v okviru katerega zaposleni iščejo, spoznavajo in 

predelujejo različne vzorce mišljenja ter ravnanja, ki jih ovirajo pri uresničevanju poklicne 

vizije, ciljev in možnosti. Vzpostaviti morajo ravnovesje med profesionalnim delom in svojo 

osebnostjo. Hkrati pa so naloge v okviru pedagoškega dela temelj za njihov osebni razvoj (Juul, 

2009, v Lokar, Duh in Lutman, 2011).  

»Izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju je kontinuiran vseživljenjski proces, ki ga lahko razdelimo na več faz.« (Zgaga, 

1997, str. 55) Prva faza je faza začetnega izobraževanja, kamor sodi dodiplomski visokošolski 

študij. V tej fazi posameznik pridobi pogoje za opravljanje poklica. V drugi fazi, ki se imenuje 

faza uvajalnega usposabljanja za samostojno delo, diplomant opravlja pripravništvo. V fazi 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki je hkrati zadnja faza, pa lahko posameznik 

pridobi novo stopnjo izobrazbe, dodatne kvalifikacije in se stalno strokovno izobražuje ter 

usposablja (Zgaga, 1997).  

»Osnovni cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je profesionalni razvoj  ter strokovna 

in osebnostna rast strokovnih delavcev, s čimer se povečuje tudi kakovost in učinkovitost 

celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema.« (Devjak in Polak, 2007).  

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju se soočajo z različnimi okoliščinami, potrebami učencev, 

zahtevami v zvezi s snovjo, metodami in oblikami dela ter izzivi v zvezi s strokovno in 

osebnostno rastjo. Z navedenimi dejavniki se uspešneje soočajo  tudi s pomočjo dodatnega 

znanja, ki ga lahko pridobijo s pomočjo programov za izpopolnjevanje izobrazbe ali s programi 

profesionalnega usposabljanja (Devjak in Polak, 2007).  

Vonk in Schras (1986, v Cencič, Polak in Devjak, 2005) navajata Rayanov model, ki se prav 

tako nanaša na poklicni razvoj pedagoških delavcev. Model je sestavljen iz treh obdobij. Prvo 

je obdobje idealnih predstav, ki poteka v času študija in za katerega je značilno posameznikovo 

razmišljanje o poklicni poti učitelja. Drugo je obdobje preživetja, ki traja do treh let. V tem 

obdobju učitelj prične s samostojnim poučevanjem. Njegove misli so usmerjene predvsem na 

vzpostavljanje reda in discipline ter na vodenje razrednih aktivnosti. V tem obdobju so učitelji 

naklonjeni nadaljnjemu izobraževanju in usposabljanju. Tretje obdobje se imenuje obdobje 

izkušenosti, ki se začne, ko posameznik čuti, da je pridobil nadzor nad dogajanjem. Učitelj je 

suveren v poučevanju in zaupa vase. V tem obdobju se izboljša njegova pripravljenost na pouk 

in samo vodenje. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje bi moralo temeljiti na izmenjavi 

izkušenj, sodelovanju in problemskem učenju ter usmerjeno k novim načinom poučevanja. 

Razdevšek Pučko (1990, v Cencič idr., 2005) navaja še četrto obdobje, ki se po Hermansu 

imenuje obdobje dovzetnosti za vplivanje. Za to obdobje je značilno, da se učitelji sprašujejo o 

učinku svojega dela, zato ponovno postanejo naklonjeni novim metodam in nadaljnjemu 

izobraževanju. V tem obdobju odprto sprejemajo nove ideje.  

Leta 2004 je v Evropski skupnosti nastal dokument Skupna evropska načela za učiteljeve 

kompetence in kvalifikacije, ki se nanaša na spodbujanje in omogočanje osnovnih pogojev, ki 

bi učiteljem omogočili kakovostno opravljanje poklica. Oblikovali so štiri glavna načela, po 
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katerih naj bi države oblikovale svoje nacionalne strategije za izobraževanje učiteljev. Ta načela 

so sledeča: učitelji morajo biti visoko usposobljeni; vseživljenjsko se morajo izobraževati; 

učiteljski poklic je mobilen poklic in zadnje načelo pravi, da je to poklic, ki temelji na 

partnerstvu (Valenčič Zuljan idr., 2011).  

Za učitelje je strokovno izpopolnjevanje skoraj nuja, saj se pojavljajo vedno nove metode, prav 

tako pa se spreminjajo potrebe učencev. Sprašujejo se, ali dovolj dobro opravljajo svoje delo, 

med drugim občutijo tudi strah zaradi negotovosti na področju ocenjevanja in ostale 

dokumentacije. Najverjetneje ni učitelja, ki bi pri svojem delu doživljal samo napredek. 

Zagotovo se vsi soočajo tudi z raznimi krizami, padci in seveda tudi vzponi.  Prav zaradi tega 

so takšna izobraževanja posebna tržna niša, ki v teh časih cveti (Fengler, 2007). 

Stalno strokovno izpopolnjevanje je pravica in dolžnost učiteljev, saj se določena znanja 

nenehno spreminjajo. Prav tako pa se učitelji soočajo z različnimi šolskimi reformami in 

spremembami v učnih načrtih. Zaradi tega potrebujejo izpopolnjevanje, ki jih pripravi na nove 

situacije in s katerim se osebno razvijajo. Omeniti pa je potrebno tudi dejstvo, da lahko 

pedagoški delavci napredujejo samo če se strokovno izpopolnjujejo (Slana, 1998).  

Večina zaposlenih na začetku svoje delovne poti opravlja enostavnejša dela in kasneje 

napreduje na zahtevnejša strokovna ali vodstvena dela. Napredovanje lahko poteka različno 

hitro, odvisno je od zaposlenega in priložnosti, ki so na voljo. Za področje šolstva pa lahko 

rečemo, da so možnosti za napredovanje na zahtevnejša delovna mesta razmeroma majhne 

(Jurančič, 1990).  

Imajo pa učitelji možnost napredovanja v nazive in plačilne razrede. V skladu s Pravilnikom o 

napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002) lahko učitelji napredujejo 

v nazive mentor, svetovalec in svetnik. Napredovanje v višji plačilni razred pa določa Pravilnik 

o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (1994). 

Strokovno izpopolnjevanje pa ne temelji zgolj na suhoparnem pridobivanju novega znanja, 

temveč daje poudarek predvsem aktivni uporabi pridobljenih spoznanj in spretnosti. Udeleženci 

si izmenjajo svoje izkušnje ter mnenja, kasneje pa znanja uporabijo v razredu (Novak, 2005). 

Nikakor pa ne smemo pozabiti na našo osebnost, ki je gotovo najpomembnejši del pri delu 

pedagoških delavcev. Vodstvo bi se moralo zavedati pomembnosti razvoja osebnosti 

zaposlenih in organizirati različna izobraževanja oziroma delavnice na to temo. Vsak zaposleni 

bi moral vedeti, da je na prvem mestu on in šele nato ostale osebe, katerim nudi pomoč. Velik 

poudarek bi morali dati tudi na razvoj samospoštovanja, saj v nasprotnem primeru zaposleni 

ogrožajo svoje poklicno in osebno življenje. Pomembna sestavina razvoja osebnosti je tudi naša 

samopodoba in samozavest, ki se jo lahko naučimo. Zelo pomembno pa je tudi zavedanje naše 

telesne govorice, s katero sporočamo največ (Božič, 2003). 

Država si prizadeva, da bi strokovna izpopolnjevanja približali pedagoškim delavcem, kar 

pomeni, da so organizirana v več krajih po Sloveniji ter tako bolj dostopna. Ena izmed prednosti 

nadaljnjega izpopolnjevanja ja tudi zavezanost fakultet k izobraževanju svojih diplomantov. 

Fakultete temu namenjajo vse več pozornosti in posledično širijo krog izvajalcev. Ker pa je 

uspešnost in ugled vzgojno-izobraževalnih zavodov odvisna od zaposlenih, si tudi vodstvo šol 

prizadeva za kakovostno izobraževanje (Slana, 1998). 

Temeljni nosilci nalog v sistemu strokovnega izpopolnjevanja so pedagoški delavci, vodstva 

vzgojno-izobraževalnih zavodov, izvajalci strokovnih izpopolnjevanj, oddelek stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja, ki ima vlogo koordinatorja vseh aktivnosti, ter država, ki prispeva 

denar. Vsi nosilci morajo biti med seboj povezani, vladati mora koordinacija in kooperacija ter 

stalen pretok informacij (Slana, 1998).  
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Kljub neenakomerni zastopanosti ponudbe nadaljnjega izobraževanja, programski nepokritosti, 

obremenjenosti s formalno-administrativnimi postopki, šibkem sodelovanju med učitelji, 

vodstvom in izvajalci ter šolsko politiko in državo pa lahko rečemo, da se razvojni zaostanek 

na tem področju zmanjšuje ter da se gradi mreža izvajalcev nadaljnjega izobraževanja (Slana, 

1998). 

Ena izmed možnosti oglaševanja različnih strokovnih usposabljanj za učitelje so tudi družabna 

omrežja. Z njihovo pomočjo se učitelji in pa tudi študentje pedagoških smeri seznanijo z 

različnimi ponudbami, med katerimi lahko izbirajo. Menim, da imamo zaposleni v vzgoji in 

izobraževanju veliko možnosti za razna strokovna izpopolnjevanja, res pa je, da moramo 

stroške zanje v večini primerov pokriti sami.  

 

2.6 STRATEGIJE SPOPRIJEMANJA S STRESOM 

 

2.6.1 Pristop k problemu stresa pri delu z vidika organizacije 

 

Kljub temu da zaposleni sami nosijo velik del odgovornosti glede doživljanja stresa,  menim, 

da igrajo pri tem veliko vlogo tudi organizacije. Le-te bi morale vsaj deloma prevzeti krivdo za 

stres zaposlenih in v večji meri izvajati preventivne in druge ukrepe tako v korist zaposlenih 

kot tudi same organizacije.  

»Obvladovanje stresa pri delu predstavlja enega izmed pomembnejših izzivov pri zagotavljanju 

zdravja zaposlenih ter tudi »zdravja« same delovne organizacije – podjetja.« (Levovnik, 2014, 

str. 15) 

Organizacije se v primeru s stresom obremenjenih zaposlenih soočajo z različnimi 

neposrednimi in posrednimi posledicami. Med neposredne spadajo sodelovanje (absentizem, 

zamujanje, stavke in visoka fluktuacija delovne sile), izvajanje dela (slabša kvaliteta in 

kvantiteta dela, nesreče pri delu, prekomerna poraba materiala in popravljanje napak) ter plačila 

za nadomeščanje. Med posredne pa spadajo izguba delovne vitalnosti (nizka delovna morala in 

motivacija ter nezadovoljstvo), problemi s komunikacijo (pomanjkljiva komunikacija), 

kakovost medosebnih odnosov (nezaupanje, nespoštovanje in mržnja) ter težave pri odločanju 

(Blatnik Mohar, 1996). 

Zaradi zgoraj navedenih posledic delodajalci za uslužbence pripravljajo in izvajajo različna 

izobraževanja na temo stresa. Pastirk (2012) navaja, da so najboljša in tudi najugodnejša rešitev 

za zmanjševanje stresa pri delu zagotovo preventivni ukrepi, ki ob sistematični in postopni 

izvedbi prinašajo dolgoročen učinek. Ti ukrepi se najpogosteje nanašajo na prilagajanje dela in 

zahtev dela ter na področje medosebnih odnosov, vloge zaposlenih in podpore. Ker pa se stresu 

ne moremo izogniti, si lahko ob njegovem pojavu delavci in vodstvo postavijo naslednja 

vprašanja:  

 Kaj je problem, ki povzroča stres? 

Pomembno je, da jasno in konkretno opredelimo problem. Na tej točki je potreben razmislek, 

ali gre za problem na individualni ali sistemski ravni, oziroma za kombinacijo.  

 Kaj je bilo že narejeno v zvezi s stresom? 

Vprašati se moramo, ali ga je že kdo poskusil rešiti in kako, kakšni so odnosi med zaposlenimi 

in kakšne bi lahko bile rešitve.  
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 Kaj se pričakuje od posega in pomoči? Kaj se pričakuje od nas? 

Sodelujoči se morajo pogovoriti in dogovoriti glede njihovih pričakovanj, ki morajo biti realna 

in natančno opredeljena.   

 Kaj so pripravljeni pri zmanjševanju stresa narediti posamezni akterji? 

Kateri so tisti ukrepi, ki jih lahko izvedemo na individualni ravni in kateri so tisti, ki jih lahko 

izvedemo na sistemski ravni. Ta korak zahteva natančen dogovor o načrtu sodelujočih v boju 

proti stresu.  

Na sistemski ravni so ukrepi lahko naslednji: manjša izpostavljenost fizičnim in psihičnim 

dejavnikom tveganja, večja vključenost in sodelovanje zaposlenih, predvsem pri odločitvah in 

ukrepih, ki so vezani na njihovo delovno mesto, jasna opredelitev vlog in nalog zaposlenih, pri 

čemer naj vsak zaposleni opravlja delo, ki je skladno z njegovimi znanji in sposobnostmi, 

možnost podpore ter dodatnega usposabljanja zaposlenih, spodbujanje timskega dela, več 

pozornosti, namenjene medosebnim odnosom, ter priprava posameznikov na spremembe v 

podjetju (Meško, 2011; Pastirk, 2012). 

Na individualni ravni ima posameznik več možnosti, ki so podrobneje predstavljene v 

naslednjem poglavju. 

Slivar (2013) meni, da moramo pri oblikovanju preventivnih ukrepov upoštevati naslednja 

načela: 

 Soodvisnost med zdravjem posameznika in organizacije. Tako kot počutje zaposlenih 

vpliva na uspešnost organizacije, tudi delovanje organizacije vpliva na počutje 

zaposlenih. 

 Za vzdušje je odgovorno vodstvo.  

 Stres ni neizogiben. So dela, ki so neizogibna, nikakor pa ni nujno, da so zaposleni, ki 

opravljajo ta dela, pod vplivom stresa, saj lahko delovanje stresorjev omejimo, 

zmanjšamo ali odpravimo. 

 Tako kot vsak posameznik tudi organizacija reagira na stres edinstveno.  

 Nenehno spreminjanje organizacije. Ker  se stresorji in zahteve spreminjajo, se morajo 

prilagajati tudi strategije in tehnike spoprijemanja z njimi.  

Problem stresa pri delu bi lahko omejili, če bi vodstvo razumelo vpliv boljših delovnih pogojev, 

ki bi vodili k boljšemu zdravju in večji produktivnosti. Takšno delovno okolje ščiti zaposlene 

pred boleznimi in uvaja pozitivne spremembe, ki koristijo zdravju (Stergar, 2005, v Meško, 

2011).  

Powell (1999) navaja 12 splošnih nasvetov za premagovanje poklicnega stresa. Prvi nasvet 

pravi, da naj ljudje pokažejo svoja čustva in jih ne zadržujejo zase. Drugi nasvet postavlja v 

ospredje družabno življenje, ki vključuje tudi hobije in prosti čas. Naslednji nasvet nas 

opominja, da z obveznostmi ne odlašamo. Kljub prepričanju, da bomo delo sami opravili 

najbolje, nas naslednji nasvet spodbuja, da dolžnosti prerazporedimo. Eden izmed pomembnih 

nasvetov pravi, da lahko brez slabe vesti rečemo »ne«. Pomembno je tudi, da si med delom 

privoščimo redne odmore, s katerimi si bomo nabrali energijo za soočanje z nadaljnjimi 

obveznostmi. Sedmi nasvet pravi, naj ne delamo nadur. Pomembneje je, da si delo dobro 

organiziramo in razvrstimo obveznosti po pomembnosti. Nadalje nam svetuje, da ne podležemo 

alkoholu, hrani, cigaretom in drugim oblikam zasvojenosti. Deveti nasvet je prav tako zelo 

pomemben, saj poudarja, da morata biti služba in dom ločena. Naslednji nasvet nam dovoljuje 

napake, saj ne rabimo biti vedno 100-odstotno uspešni. Z enajstim nasvetom nas spodbuja, da 
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v primeru težav poiščemo pomoč. Zadnji, dvanajsti nasvet, pa pravi, da je služba le služba in 

ne najpomembnejša stvar v našem življenju.  

Kyriacou (2011) pa se je osredotočil na zmanjševanje stresa pri učiteljih. Avtor meni, da lahko 

učitelj stres zmanjša na dva načina. Prvo možnost imenuje strategija neposrednega ukrepanja. 

Učitelj se mora potruditi, da se izogne stresni situaciji oziroma da stresno situacijo odpravi. To 

pa doseže z boljšim načrtovanjem, izboljšanjem svoje spretnosti ravnanja v zahtevnih situacijah 

in s pomočjo sodelavcev. Druga možnost pa so čustveno usmerjene strategije. Z njihovo 

pomočjo se učitelj umiri, saj spremeni svoj pogled na situacijo ali pa jo odmisli.  

 

2.6.2 Pristop k problemu stresa pri delu z vidika posameznika 

 

Če se hočemo uspešno spopasti s stresom moramo pridobiti sposobnosti, s katerimi bomo, ne 

glede na stresorje, ostali v mejah normalnega stresa in se torej čim bolj pogosto izognili 

negativnemu stresu (Looker in Gregson, 1993). Levovnik (2014) meni, da na obvladovanje 

stresa vplivajo naslednji dejavniki: starost posameznika, njegova osebnost, pretekle izkušnje, 

vrednote, prepričanja ter širše in ožje okolje, v katerem posameznik živi. Upoštevati pa moramo 

tudi njegovo življenjsko naravnanost, stabilnost in kakovost odnosov z bližnjimi osebami.  

S stresom se lahko soočimo na treh ravneh. Prva možnost je, da stresor zmanjšamo, se mu 

izognemo ali pa ga popolnoma izključimo. Druga možnost zahteva krepitev in razbremenitev 

organizma, medtem ko tretja možnost vključuje stresno reakcijo in prepoznavo 

najučinkovitejših in sprejemljivih metod za posameznika (Kramar, 2004, v Pastirk, 2012).  

Starc (2007) navaja, da je prvi korak v boju proti stresu identifikacija problema. Posameznik 

mora najprej spoznati, da je pod vplivom stresa in da bo potrebno nekaj v življenju spremeniti. 

Pomembno je, da razume, kako stres deluje in se ga nauči prepoznati. To pa lahko doseže na 

različne načine, od branja knjig o stresu, do posveta pri zdravniku. Bistveno je, da si 

posameznik želi spremeniti svoje življenje. Naslednji korak v boju proti stresu je identifikacija 

stresogenega dejavnika in izdelava načrta za boj.  

V boju s stresom so najbolj uspešni tisti posamezniki, ki so dovolj prožni in se znajo prilagoditi 

različnim okoliščinam. Zanje je značilno tudi, da imajo uravnoteženo življenje, si znajo vzeti 

čas zase, se ne prestrašijo različnih stresorjev, se učijo obvladovati stres in si poiščejo pomoč, 

če je to potrebno (Youngs, 2001). 

Ena izmed pomembnejših strategij spoprijemanja s stresom je posameznikova socialna 

podpora. Oseba, ki ima okoli sebe ljudi, s katerimi rada preživlja prosti čas in katerim lahko 

zaupa svoje težave, se bo veliko uspešneje soočala s stresom, kot oseba, ki takšne socialne 

podpore nima (Kyriacou, 2001, v Buckley, Abbott in Franey, 2017).   

Ljudje si moramo vzeti čas tudi za počitek. Posameznik se mora naučiti, da si tudi prosti čas 

organizira, če se sooča s pomanjkanjem le-tega. Seveda pa je poglavitnega pomena tudi spanje, 

ki je osnova za učinkovito okrevanje in delovanje (Starc, 2007).  

Učitelji učencem v primeru težav pri šolskem delu nemalokrat svetujejo, naj se bolje 

organizirajo. Specialni in rehabilitacijski pedagogi jim predstavijo različne načine za boljšo 

organizacijo. Sprašujem pa se, ali se tudi sami držijo teh priporočil. Življenje bi bilo veliko 

manj stresno, če bi si izdelali seznam prioritet in se ga potem zares držali.  

Na naše počutje ima velik vpliv tudi prehrana. Neustrezna prehrana, ki ni sestavljena iz 

beljakovin, ogljikovih hidratov, vitaminov in mineralov, lahko povzroča dodatne strese. 
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Neuravnotežena prehrana poruši kemične procese v telesu, telo se ne more upirati učinkom 

stresa in tako postane lažja tarča za številna obolenja (Youngs, 2001).  

Za ljudi, ki se soočajo s stresom, je značilno, da prej kot ostali sežejo po nezdravi hrani. 

Tovrstna tolažba pa slej kot prej pripelje do ponovnega stresa, saj se posameznik začne 

obremenjevati s spremembami zunanjega izgleda in počutja. Stres že sam po sebi ustvarja 

kemične spremembe v krvi, ki pa jih z napačno prehrano le še pospešujemo. Zaradi tega bi 

morali v takšnih primerih jesti zdravo in uravnoteženo prehrano (Lindemann, 1982). 

Zdrava prehrana ima mnoge blagodejne učinke na naše počutje, saj vpliva na razpoloženje, je 

vir energije, krepi mišice, pospešuje krvni obtok, krepi imunski sistem in nas varuje pred 

vsakdanjim stresom. (Powell, 1999). »Dobra in uravnotežena prehrana ne izboljša samo 

zdravstvenega stanja, ampak tudi kvaliteto življenja.« (Newhouse, 2000, str. 75) 

 

2.6.2.1 Telesna vadba 

 

Telesna vadba predstavlja mnogim ljudem pomemben del življenja. Pomembno je, da je telesna 

vadba redna, saj nas bo le tako zaščitila pred stresom in boleznimi. Posledično bodo negativne 

okoliščine v manjši meri vplivale na naše počutje in zdravje (Treven, 2005).  

Je ena izmed najbolj učinkovitih in preprostih načinov za soočanje s stresom. Če želimo telo 

ohranjati v ravnovesju, se moramo gibati. S pomočjo vadbe pa se prav tako uničujejo kemične 

snovi, ki so nastale med soočanjem s stresom. Koristni učinki telesne vadbe so naslednji: 

sproščanje endorfinov v krvni obtok, kar ima za posledico občutek dobre volje; manjša napetost 

mišic; razjasnitev razuma; razstrupljanje telesa; boljša splošna gibljivost in telesna drža; 

izboljša se prebava in presnova telesa; zmanjša se utrujenost in poveča energetska raven; manj 

težav z nespečnostjo; boljše spoprijemanje z vsakodnevnimi pritiski; boljša splošna telesna 

pripravljenost; boljši dotok krvi v možgane, kar spodbuja odstranjevanje odpadnih produktov, 

ter manjše tveganje pri osebah z zdravstvenimi težavami, ki jih je povzročil stres (Davis idr., 

2012).  

Telesna vadba je najboljša pot do dobrega počutja. Izboljša se samopodoba in sposobnost 

obvladovanja različnih situacij. Ker se bo s pomočjo vadbe izboljšalo tudi spanje, bo 

posameznik lažje premagoval težave. Vadba je tudi cenovno ugodna, saj s športnim 

udejstvovanjem v naravi nimamo nobenih stroškov, prav tako pa nam nudi tudi možnost za 

navezovanje novih stikov (Looker in Gregson, 1993).  

Posameznik lahko izbira med tremi vrstami telesne vadbe: aerobna ali vzdržljivostna telesna 

vadba (srčno-žilna), raztezna (za gibljivost) in vaje za mišično napetost oziroma mišično moč 

(rezistenčne vaje). Za uravnotežen program telesne vadbe in najboljše rezultate je potrebna 

kombinacija vseh treh vrst (Davis idr., 2012). 

Aerobna ali vzdržljivostna telesna vadba vključuje ponavljajoče vaje, ki se izvajajo v 

določenem ritmu. To so npr. tek, hitra hoja, plavanje, kolesarjenje in ples. Pri tej vadbi so 

obremenjene velike mišice telesa, kot so mišice rok in nog. Njen cilj pa je krepitev srčno-žilnega 

sistema in boljša splošna vzdržljivost (Davis idr., 2012). Aerobna vadba je najbolj priporočljiva 

za dvig splošne telesne forme (Powell, 1999). 

Vaje za raztezanje in mišično napetost se izvajajo z namenom večanja mišične moči in 

gibljivosti ter ohranjanja zdravih sklepov. Tovrstne vaje so zelo primerne za osebe, ki večji del 

dneva sedijo ali pa so slabše telesno pripravljene, saj so dobra priprava za nadaljnjo aerobno 
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vajo. Vaje raztezanja so sproščujoče, vztrajne in počasne, prav tako zanje ne potrebujemo 

posebne opreme ali prostora. Vaje za pridobitev mišičnega tonusa pa se izvajajo z večjim 

številom ponovitev ter z lastno telesno težo, z namenom povečanja mišičnega tonusa ciljih 

mišic. Primer takšnih vaj so npr. upogib trupa, počepi in sklece. Vaje za krepitev mišične moči 

pa vključujejo vaje z uporabo dodatnega bremena (Davis idr., 2012).  

 

2.6.2.2 Tehnike sproščanja 

 

Sproščanje ima veliko pozitivnih učinkov, saj poživlja organizem, povečuje budnost, izboljša 

koncentracijo, ustvarjalnost in spomin (Matej Tušak, Žibret, Maks Tušak, Masten in Dimec, 

2008). Vsak posameznik zase pa mora ugotoviti, kateri način oz. tehnika sproščanja mu najbolj 

odgovarja. Prav tako ljudje mislijo, da bo dovolj, če bodo sproščanje uporabili samo v stresnih 

situacijah. Vendar temu ni tako, saj se moramo tehnik sproščanja naučiti in jih utrjevati, kar pa 

ne gre v enem dnevu. Najboljše bi bilo, če bi se učenja tehnik sproščanja lotili v skupini oziroma 

pod vodstvom usposobljenega terapevta. Ker pa to velikokrat, tudi zaradi premalo ponudbe v 

bolj odročnih krajih, ni mogoče, se veliko ljudi zateče k branju knjig oziroma priročnikov 

(Kovač Vouk, 2011). 

Bistvo pri vseh tehnikah sproščanja je, da vse spretnosti in znanja, ki smo jih pridobili s 

sproščanjem, vnesemo v aktivno življenje. To pomeni, da se sproščanja poslužujemo tudi na 

delovnem mestu ter pri različnih obveznostih in ne le doma, ko si za to vzamemo čas (George, 

2001). 

 Dihanje 

Dihanje je osnovna potreba življenja, s katerim z vsakim vdihom pridobimo kisik in sprostimo 

ogljikov dioksid (Davis idr., 2012). Ko smo pod stresom, se spremeni tudi naš način dihanja, 

ki zaradi povečane potrebe po kisiku postane hitrejše in globlje. Namesto s trebušno prepono 

pričnemo dihati s prsnim košem, ki omogoči povečan dotok zraka v pljuča. Zgodi pa se tudi, 

da postane prsno dihanje prehitro in preplitvo, kar prav tako povzroči motnje v telesnem 

delovanju (Looker in Gregson, 1993).  

Cilj je spremeniti dihanje s prsnim košem, kakršno je značilno za stanje napetosti, v bolj polno, 

globoko dihanje s trebušno prepono. S takšnim dihanjem se poveča vsebnost kisika v možganih 

in mišicah, telo in um sta bolj povezana, večje je izločanje telesnih toksinov, izboljša se 

koncentracija, prav tako pa se stimulira parasimpatični živčni sistem. Posameznik lahko izbere 

zgoraj omenjeno dihanje s trebušno prepono, dihanje s podaljšanim izdihom, globoko dihanje, 

ritmično dihanje ali meditacijsko dihanje (Kovač Vouk, 2011). 

 Postopno mišično sproščanje po Jacobsonu 

S tehniko postopne mišične sprostitve lahko z malo vaje hitro zaznamo mišično napetost in se 

sprostimo. Ob sproščenem telesu pa se sprostijo tudi misli, zmanjša se srčni utrip in zniža krvni 

pritisk (Looker in Gregson, 1993). Metoda prav tako zniža refleks zdrznjenja, zmanjša potenje 

in hitrost dihanja (Davis idr., 2012). Izvorna Jacobsonova metoda vsebuje do 200 seans. Naloga 

posameznika je, da mišice najprej za nekaj sekund napne in potem napetost popusti. Tako lahko 

doseže stanje globoke sprostitve (Kovač Vouk, 2011).  

 Hitro mišično sproščanje 

Je zelo priročno v trenutkih, ko pričakujemo različne stresne dogodke, kot so izpit, nastop, 

sestanek itd. ter tudi po stresnih dogodkih. Naloga posameznika je, da s prsnim košem vdihne 
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skozi nos, zadrži zrak in sočasno, za 10−15 sekund, napne mišice celotnega telesa. Sledi 

počasno izdihovanje skozi priprte ustnice in sproščanje napetosti v mišicah. Dihanje umirimo 

in si vzamemo 20−30 sekund trajajočo pavzo. Vajo ponovimo 3−5 x (Kovač Vouk, 2011). 

 Vizualizacija 

Vizualizacija je tehnika, pri kateri uporabljamo svojo domišljijo, tako da ustvarjamo različne 

mentalne podobe (Ihan in Simonič Vidrih, 2005). V mislih si predstavljamo aktivnost, nastop, 

izpit oziroma dogodek, ki nam predstavlja stres. Z njeno pomočjo se lahko učimo novih 

spretnosti, si pomagamo pri učenju, izboljšamo koncentracijo, se pripravljamo na stresne 

dogodke itd. Poznamo disocirano in asocirano vizualizacijo. Pri prvi smo v perspektivi 

gledalca, medtem ko si pri drugi predstavljamo sebe v perspektivi, ki jo bomo dejansko imeli 

(Kovač Vouk, 2011). 

Vizualizacijo lahko uporabljamo za različne namene. Lahko jo uporabljamo za sprostitev, ko 

se podamo v domišljijo in izločimo za nas obremenjujoče stvari. Uporabimo jo lahko tudi za 

zastavljanje ciljev, saj se v primeru soočanja s svojimi cilji, le-ti zdijo bolj dosegljivi. Tovrstno 

ravnanje nam prinaša dodatno motivacijo. Pri vizualizaciji pa imata pomembno vlogo tudi 

simbolika in sugestija, ki ju lahko izkoristimo za izboljšanje našega počutja (George, 2001).  

 Samohipnoza 

Hipnoza izvira iz grške besede in pomeni spanje. Je zelo sproščujoča in podobna stanju spanca, 

le da se v tem stanju nikoli popolnoma ne prenehamo zavedati. Čeprav jo lahko izvajamo z 

odprtimi očmi, se običajno izvaja z zaprtimi očmi, saj se tako spodbudi zbranost in domišljija. 

S pomočjo hipnoze svoje misli in podobe doživljamo kot resnične. Je učinkovita metoda pri 

nespečnosti, glavobolu, tikih in tremorjih, kronični mišični napetosti, bolečini ter pri tesnobi. 

Izvajamo pa jo lahko tudi z namenom izboljšanja katerekoli subjektivne izkušnje, kot je hitro 

bitje srca ali hladne potne roke (Davis idr., 2012). 

Pri samohipnozi posameznik sam sebe pripelje v sproščeno stanje. V takšnem stanju je oseba 

bolj dojemljiva za sugestije, ki si jih je vnaprej pripravila (Matej Tušak idr., 2008). 

 Meditacija 

Je tehnika vzhodnjaškega izvora, pri kateri gre za poglabljanje in razširjanje duševnih 

sposobnosti (Newhouse, 2000). Meditacija omogoča popolno sprostitev človeka. Z njeno 

pomočjo obnovimo moč in vitalnost, vzpostavimo notranje ravnovesje in drugačen pogled na 

težave ter vsakdanje življenje. Izboljša se naša ustvarjalnost, učinkovitost in sposobnost 

koncentracije. Prav tako pa se skozi vadbo ne zavedamo bolečin in morebitnega neudobja 

(Treven, 2005).  

Meditiramo lahko na različne načine, eden izmed teh je osredotočenost in ponavljanje 

brezpomembne besede ali glasovnega sklopa v trajanju 20 minut. Med izvajanjem vaje se nam 

bodo po mislih podile najrazličnejše misli, ki jih lahko z vajo umirimo.  Pri tej vaji je leva 

polovica možganov ves čas zaposlena s ponavljanjem, zato nadzor prevzame desna polovica, 

ki skrbi za intuicijo, domišljijo in ustvarjalnost. Na tak način se zmanjša stres in poveča 

umirjenost. Nazadnje pa se pojavi še občutek popolne pomiritve (Ihan in Simonič Vidrih, 2005).  

Med meditacijo se dihanje in srčni utrip upočasnita, zmanjša se krvni pritisk. Vadeči so v stanju 

globoke sproščenosti, zato telo za svoje delovanje potrebuje manj kisika (Looker in Gregson, 

1993).  
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 Joga 

Izvira iz Indije in je najstarejši sistem osebnostnega razvoja, ki vključuje telo, um in duha. 

Namenjena je vzdrževanju ravnovesja med telesom in duhom. Sestavljena je iz gibanja, ki 

pripomore k boljšemu fizičnemu zdravju in iz dihalnih ter meditacijskih tehnik, ki pomirjajo 

duha (Treven, 2005). 

V Indiji joga pomeni določen način življenja, kjer je posameznik v harmoniji sam s seboj in s 

svojim okoljem. Lahko bi rekli, da je joga za ljudi v Indiji tudi filozofija, tradicija in vrsta 

medicine (Newhouse, 2000). 

 Avtogeni trening 

Ena izmed tehnik sproščanja je tudi avtogeni trening, ki je zaradi preprostega načina učenja 

tehnike in vsestranske uporabnosti primeren za vsakogar. Z njegovo pomočjo lahko 

vzpostavimo notranje ravnovesje, se borimo proti stresu, pridobimo potrebno energijo, 

zmanjšamo telesne težave, premagamo depresijo, motnje spanja, različne bojazni in strahove. 

Napredni vadeči pa lahko krepijo tudi osebnostno moč, izboljšajo delovno učinkovitost, 

povečajo ustvarjalnost in izpolnijo svoje cilje (Grasberger, 2016).  

Avtogeni trening izvira iz raziskav o hipnozi, uporabniki pa lahko z razmišljanjem o teži in 

toploti v svojem telesu ustvarijo stanje podobno hipnozi (Davis idr., 2012). Takšno stanje pa 

zahteva tudi povrnitev v normalno stanje zavesti, kar dosežemo s preklicem, s katerim se iz 

stanja globoke sproščenosti vrnemo v stanje budnosti. V stanju globoke sproščenosti lahko s 

pomočjo namenskih gesel komuniciramo z našo podzavestjo. Tako lahko sami sebi dajemo 

hipnotična navodila, ki se vtisnejo neposredno v podzavest. Ker pa se podzavest veliko bolje 

odziva na slike kot na besede, v stanju sproščenosti zavestno uporabimo žive notranje podobe, 

s katerimi se lahko osredotočimo na želeni cilj (Grasberger, 2016).  

Trening se prične z vajami, katerih namen je doseči stanje miru, težkosti in toplosti. Stanje miru 

povzroči sproščanje, težkost in toplost pa pri osebah povzročita rahlo odmaknjenost oziroma 

neke vrste trans, ki spominja na spanje. S pomočjo teh vaj telo postane težko, mišice se 

sprostijo, hkrati pa popusti napetost (Grasberger, 2016). 

 Dnevnik stresa 

V primeru, da posameznik meni, da je vse v njegovem življenju v najlepšem redu, a se kljub 

temu ne počuti dobro, ima težave z glavoboli in spanjem ter škodljivimi substancami, lahko 

poizkusi s pisanjem dnevnika. Le-tega moramo pisati vsak dan v trajanju vsaj enega meseca. Z 

analizo ugotovimo, kje in kakšne so težave ter kako lahko ukrepamo (Ihan in Simonič Vidrih, 

2005).  

 Postavljanje prioritet in obvladovanje časa 

Čas je najpomembnejše in najdragocenejše bogastvo, s katerim moramo znati upravljati. 

Pomembno je, da najdemo ravnotežje med delom in zabavo ter ga čim več porabimo za 

dejavnosti, ki nas veselijo in nam omogočajo doseganje zastavljenih ciljev (Powell, 1999). 

Dan je za vse ljudi enako dolg, kljub temu pa lahko določeni ljudje opravijo vso delo in si 

vzamejo čas še za razvedrilo, medtem ko nekateri ljudje niti za delo nimajo dovolj časa. 

Odgovor je v uspešnem obvladovanju časa, s katerim si strukturiramo življenje, tako da večino 

energije in časa usmerimo v za nas najpomembnejše stvari. Če želimo učinkovito obvladovati 

čas, moramo slediti naslednjim šestim korakom:  



34 
 

1. Razjasnitev vrednot. V prvem koraku se mora posameznik odločiti o tem, kaj je zanj 

najpomembnejše. Svojim prioritetam nameni večino svojega časa in energije. 

2. Določitev ciljev. V drugem koraku si posameznik določi realistične cilje, ki jih s svojimi 

sposobnostmi lahko doseže. Pomembno je, da posameznik pri določanju ciljev uporabi 

svoj seznam vrednot. 

3. Oblikovanje akcijskega načrta. V tretjem koraku poteka prepoznavanje korakov, ki so 

potrebni za doseganje zastavljenih ciljev. Z akcijskim načrtom posameznik natančno 

opredeli posamezne korake. Vsebovati mora domišljen in natančen cilj, opis vseh virov, 

ki jih bo posameznik potreboval in način, kako jih bo dosegel, korake v natančnem 

zaporedju, obliko spremljanja napredovanja, najverjetnejše razloge za odlašanje in 

načrt, kako se bo s temi razlogi spopadel, ter motivacijske nagrade.  

4. Ocena porabe časa. Ta korak posameznik uresniči, tako da vodi dnevnik porabe časa. 

Pomembno je, da oceno porabo časa za različne aktivnosti vpisuje čez dan in  ne zvečer.  

5. Brez odlašanja. V primeru, da posameznik odlaša z določeno aktivnostjo, je pomembno, 

da jo primerja s svojimi vrednotami. Prav tako mora preveriti, ali se izogiba aktivnosti, 

ki je povezana z njegovimi cilji. 

6. Organizacija časa. Zadnji korak je boljša samoorganizacija. Le-to lahko doseže, tako 

da: uporablja rokovnik, v katerega vpisuje vse obveznosti in dolžnosti; se prepriča, da 

njegov seznam dnevnih ciljev in koledar stremita k postavljenim dolgoročnim, 

srednjeročnim in kratkoročnim ciljem; da načrtuje aktivnosti v smislu večje 

učinkovitosti; da minimalizira čas za nepotrebne dejavnosti, kot je npr. gledanje 

televizorja; da zna reči ne; da si naredi seznam opravil med čakanjem; da si prihrani več 

kratkih obdobij za sproščanje; da na izvajanje prioritetne aktivnosti osredotoči vso svojo 

pozornost; da oblikuje podporno okolje za naše vrednote in cilje; da ne zapravlja časa 

za odločanje med enako privlačnimi ali nepomembnimi alternativami ter da se nagradi 

za izboljšanje svojega obvladovanja časa. 

(Davis idr., 2012; Looker in Gregson, 1993). 

 Trening asertivnosti 

Asertivnost pomeni postaviti se za svoje pravice, tako da ne zaničujemo pravic drugih ljudi. 

Glavni vir stresa so prav medosebni odnosi, na tem področju pa so asertivni posamezniki veliko 

bolj sproščeni, saj znajo spontano izraziti svoja osebna nagnjenja in interese, govoriti o sebi 

brez bahanja, sproščeno sprejemati komplimente, se odkrito in brez slabe vesti z nekom ne 

strinjati, prositi za pojasnilo in reči ne. S pomočjo treninga asertivnosti bodo posamezniki 

zmanjšali konflikte in ustvarjali močne podporne medosebne odnose (Davis idr., 2012). 
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3 EMPIRIČNI DEL  

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA  

 

Na področju poklicnega stresa je bilo nekaj raziskav že izvedenih: Slivar, 2008, 2009; Depolli 

Steiner, 2011; Godec, 2016; Lorger, 2009; Eržen, 2016; Jerman, 2005. Le-te so se osredotočale 

na poklicni stres določene skupine ljudi: specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, učiteljev, 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v mobilnih službah in v osnovni šoli s prilagojenim 

programom, zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo ter zaposlenih v vzgojno-

izobraževalnih in prevzgojnih zavodih. Ob pregledu literature nismo zasledili raziskav, ki bi 

primerjale dejavnike poklicnega stresa med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter 

učitelji v osnovni šoli, zato želimo v magistrskem delu bolj poglobljeno raziskati to področje.  

 

3.1.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

V raziskavi smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kateri dejavniki so za specialne in rehabilitacijske pedagoge ter učitelje v osnovni šoli 

obremenjujoči? 

2. Kako obremenjujoče je delovno okolje za specialne in rehabilitacijske pedagoge ter 

učitelje v osnovni šoli? 

3. Kako obremenjujoči so medosebni odnosi na delovnem mestu za specialne in 

rehabilitacijske pedagoge ter učitelje v osnovni šoli? 

4. Kako obremenjujoče je uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja za 

specialne in rehabilitacijske pedagoge ter učitelje v osnovni šoli? 

Osredotočili smo se na naslednje hipoteze: 

H1: Posamezniki, ki menijo, da so dokaj dobro in odlično poklicno usposobljeni, doživljajo 

svoj poklic kot manj ali sploh nestresen.  

H2: Specialni in rehabilitacijski pedagogi doživljajo delovno okolje kot bolj obremenjujoče v 

primerjavi z učitelji v osnovni šoli. 

H3: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, stari 41 let in več, dojemajo 

delovno okolje kot bolj obremenjujoče v primerjavi z mlajšimi od 41 let.  

H4: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, katerih tedenska učna 

obveza znaša več kot 25 ur, dojemajo delovno okolje kot bolj obremenjujoče v primerjavi s 

tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša 25 ur ali manj.  

H5: Med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli ni statistično 

pomembnih razlik glede na doživljanje medosebnih odnosov na delovnem mestu.  



36 
 

H6: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, mlajši od 41 let, dojemajo 

medosebne odnose na delovnem mestu kot bolj obremenjujoče v primerjavi s tistimi, ki so stari 

41 let in več.  

H7: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, katerih tedenska učna 

obveza znaša več kot 25 ur, dojemajo medosebne odnose na delovnem mestu kot bolj 

obremenjujoče v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša 25 ur ali manj.  

H8: Med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli ni statistično 

pomembnih razlik glede na uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja.  

H9: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, mlajši od 41 let, dojemajo 

uravnavanje poklicnih zahtev in družinskega življenja kot bolj obremenjujoče v primerjavi s 

tistimi, ki so stari 41 let in več.  

H10: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, katerih tedenska učna 

obveza znaša več kot 25 ur, dojemajo uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja kot 

bolj obremenjujoče v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša 25 ur ali manj.  

 

3.1.2 Raziskovalna metoda 

 

Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop.   

 

3.1.3 Raziskovalni vzorec  

 

Preučevana populacija so bili specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji, zaposleni v 

osnovnih šolah. Iz te populacije smo pridobili vzorec, ki je neslučajnostni. Anketni vprašalnik 

smo posredovali osnovnim šolam na Koroškem in v Velenju ter osnovnim šolam s prilagojenim 

programom na Koroškem in Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. 

Posredovali smo 60 vprašalnikov za učitelje na osnovnih šolah ter 41 vprašalnikov za specialne 

in rehabilitacijske pedagoge. 10 učiteljev na osnovni šoli ter 5 specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov ankete ni rešilo v celoti, prav tako pa je 6 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

zavrnilo izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Končni vzorec, ki smo ga analizirali, šteje 50 

učiteljev v osnovni šoli ter 30 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Vzorec je 

reprezentativen glede na izobrazbo, starost in tedensko učno obvezo.  

Tabela 1: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter 

učiteljev glede na spol 

Spol f f % 

Moški 9 11.3 

Ženski 71 88.8 

SKUPAJ 80 100.0 



37 
 

V raziskavi je sodelovalo 80 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter učiteljev v osnovni 

šoli. Od tega jih je bilo 9 oz. 11.3 % moškega spola in 71 oz. 88.8 % ženskega spola.  

Tabela 2: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter 

učiteljev glede na starost 

Starost f f % 

Od 18 do 30 let 11 13.8 

Od 31 do 40 let  26 32.5 

Od 41 do 50 let 18 22.5 

Od 51 do 65 let 25 31.3 

SKUPAJ 80 100.0 

 

Največ sodelujočih, 32.5 %, je starih od 31 do 40 let. Prav tako je ena tretjina sodelujočih (31.3 

%) starih od 51 do 65 let. Od 41 do 50 let je starih 22.5 % sodelujočih, od 18 do 30 let pa 13.8 

% sodelujočih. 

Tabela 3: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter 

učiteljev glede na izobrazbo 

Izobrazba f f % 

Učitelji 50 62.5 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi 30 37.5 

SKUPAJ 80 100.0 

 

V raziskavi je sodelovalo 50 učiteljev iz osnovne šole (62.5 %) ter 30 specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov (37.5 %).  

Tabela 4: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter 

učiteljev glede na delovno dobo   

Delovna doba f f % 

Od 0 do 3 let 13 16.3 

Od 4 do 10 let  15 18.8 

Od 11 do 20 let 24 30.0 

Od 21 do 30 let 11 13.8 

Nad 30 let 17 21.3 

SKUPAJ 80 100.0 

 

Največ sodelujočih (30 %) je zaposlenih od 11 do 20 let. Več kot 30 let je zaposlenih 21.3 % 

udeležencev v raziskavi, nekaj manj (18.8 %) je zaposlenih od 4 do 10 let, sledijo zaposleni z 

delovno dobo od 0 do 3 let (16.3 %) in nazadnje še zaposleni z delovno dobo od 21 do 30 let 

(13.8 %).  
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Tabela 5: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter 

učiteljev glede na delovno mesto 

Delovno mesto f f % 

Razredni učitelj 22 27.5 

Predmetni učitelj 28 35.0 

Specialni in rehabilitacijski pedagog za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči v večinski osnovni šoli 
15 18.8 

Specialni in rehabilitacijski pedagog v prilagojenem 

izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom 

5 6.3 

Specialni in rehabilitacijski pedagog v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja 
8 10.0 

Mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog 8 10.0 

Specialni in rehabilitacijski pedagog kot šolski svetovalni 

delavec 
2 2.5 

SKUPAJ 80 100.0 

 

Največ sodelujočih je zaposlenih na delovnem mestu predmetnega učitelja (35 %), sledijo 

razredni učitelji (27.5 %) ter specialni in rehabilitacijski pedagogi za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči v večinski osnovni šoli (18.8 %). Po 10 % je zaposlenih na delovnem mestu 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter 

na delovnem mestu mobilnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Na delovnem mestu 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom je 6.3 % sodelujočih, najmanj, 2.5 %, pa jih je zaposlenih na 

delovnem mestu specialnega in rehabilitacijskega pedagoga kot šolskega svetovalnega delavca.  

Tabela 6: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter 

učiteljev glede na tedensko učno obvezo 

Tedenska učna obveza (št. ur) f f % 

11 2 2.5 

16 2 2.5 

19 4 5.0 

20 4 5.0 

21 10 12.5 

22 24 30.0 

23 13 16.3 

24 6 7.5 

25 4 5.0 

26 1 1.3 

27 9 11.3 

28 1 1.3 

SKUPAJ  80 100.0  
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Največ udeležencev (30 %) ima tedensko učno obvezo v obsegu 22 ur. Sledijo zaposleni s 

tedensko učno obvezo v obsegu 23 ur (16.3 %), 21 ur (12.5 %) in 27 ur (11.3 %). Zaposleni z 

drugačno tedensko učno obvezo so zastopani v manjši meri.  

 

3.1.4 Postopki zbiranja podatkov 

 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili tehniko anketiranja z anketnim vprašalnikom, ki je 

vseboval vprašanja zaprtega in odprtega tipa ter ocenjevalne lestvice.  

Organizacija zbiranja podatkov 

Najprej smo ravnatelje osnovnih šol na Koroškem in v Velenju ter ravnatelje osnovnih šol s 

prilagojenim programom na Koroškem in Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 

Velenje prosili za sodelovanje ter jim posredovali kratka navodila, nato pa smo po pošti poslali 

anketne vprašalnike. Anketiranje je bilo izvedeno v času od 3. 4. 2018 do 24. 4. 2018.  

Vsebinsko-metodološke značilnosti inštrumentov 

Instrument zbiranja podatkov je anketni vprašalnik za specialne in rehabilitacijske pedagoge ter 

učitelje, zaposlene na osnovnih šolah. Del vprašanj in trditev je prevzetih ali prirejenih po 

orodju OPSA (Šprah in Dolenc, 2014). Za uporabo in preoblikovanje vprašanj in trditev smo 

dobili dovoljenje dr. Lilijane Šprah, ki je ena izmed avtoric. 

V prvem delu smo ugotavljali osnovne podatke anketirancev (spol, starost, izobrazba, delovno 

mesto, število let delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja, število ur tedenske učne 

obveze).  

V drugem delu smo ugotavljali, ali so pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih ter učiteljih 

v osnovni šoli prisotni znaki stresa, kako vplivajo na njihovo zmožnost opravljanja 

vsakodnevnih dejavnosti, kako so anketiranci zadovoljni s svojim zdravstvenim stanjem in 

počutjem, kako stresno je za njih opravljanje poklica ter kako dobro so po njihovem mnenju 

poklicno usposobljeni.  

V tretjem delu pa smo se s pomočjo ocenjevalnih lestvic osredotočili na specifične dejavnike 

poklicnega stresa ter na doživljanje delovnega okolja, medosebnih odnosov na delovnem mestu 

in na uravnavanje poklicnih zahtev ter zasebnega življenja zaposlenih.  

Merske karakteristike anketnega vprašalnika 

Vsebinsko veljavnost anketnega vprašalnika so preverili trije eksperti. Objektivnost anketnega 

vprašalnika smo zagotovili z natančnimi navodili in enopomenskimi specifičnimi vprašanji ter 

trditvami. Občutljivost je podana s petstopenjsko Likertovo lestvico. Notranjo konsistentnost 

oziroma zanesljivost konstrukta smo preverili s Cronbach alfa koeficientom.   
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Dejavniki 

poklicnega 

stresa 

Delovno  

okolje 

Medosebni  

odnosi 

Uravnavanje 

poklicnih 

zahtev in 

zasebnega 

življenja 

Dejavniki poklicnega stresa .88    

Delovno okolje 0.32** .76   

Medosebni odnosi 0.47*** 0.54*** .89  

Uravnavanje poklicnih zahtev 

in zasebnega življenja 
0.18 0.19 0.26* .79 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001; Cronbachov alfa koeficient notranje konsistentnosti je naveden v diagonalni 

liniji, v zasenčenih poljih 

 

Vrednosti Cronbachovega alfa koeficienta nakazujejo zadovoljivo notranjo konsistentnost 

konstruktov (α > 0.700). 

 

3.1.5 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Za opis ključnih značilnosti vseh zbranih 

podatkov smo uporabili deskriptivno in inferenčno statistiko. 

Za preverjanje postavljenih hipotez smo izvedli testiranje razlik med skupinama, in sicer smo 

uporabili t-test za neodvisne vzorce oziroma njegovo neparametrično različico. Obstoj 

statistično pomembnih razlik smo preverili pri stopnji tveganja p < 0.05. Pred preizkušanjem 

hipotez je bil izveden preizkus normalnosti porazdelitve (Shapiro-Wilkov test, ki je pokazal, da 

le porazdelitev izvedene spremenljivke medosebni odnosi statistično značilno odstopa od 

normalne. Pomeni, da smo pri preverjanju hipotez, v katerih nastopa spremenljivka medosebni 

odnosi kot odvisna spremenljivka, uporabili neparametrične statistične metode (Mann-Whitney 

preizkus). Poleg obstoja statistično pomembnih razlik med preučevanimi skupinami smo 

preverili še velikost učinka neodvisne spremenljivke na odvisno. V primeru, ko porazdelitev 

odvisne spremenljivke ne odstopa statistično pomembno od normalne, smo za prikaz velikosti 

učinka izračunali Cohenov d-koeficient; v primeru, ko pa je porazdelitev odvisne spremenljivke 

statistično pomembno odstopala od normalne, smo na podlagi standardizirane U-statistike 

izračunali koeficient r, da bi ponazorili velikost učinka odvisne na neodvisno spremenljivko.  
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3.2 Rezultati in interpretacija 

 

3.2.1 Opisne statistične značilnosti spremenljivk 

 

Zanimalo nas je, ali so pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih ter učiteljih v osnovni šoli 

prisotni znaki stresa.  

Tabela 7: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter 

učiteljev glede na pogostost pojavljanja simptomov 

Simptomi f f % 

Občutek preobremenjenosti in utrujenosti 37 46.3 

Pomanjkanje energije in izčrpanost 36 45.0 

Glavobol 28 35.0 

Tesnoba, nemir, napetost, zaskrbljenost 22 27.5 

Nespečnost, težave s spanjem 20 25.0 

Nezadovoljstvo, pretirana občutljivost 17 21.3 

Slaba telesna odpornost 14 17.5 

Bolečine v želodcu, krči, driska, zaprtje 12 15.0 

Povečano znojenje, suha usta 12 15.0 

Razbijanje srca, bolečine v prsih ali pri srcu 12 15.0 

Težave z zbranostjo, pozabljivost 12 15.0 

Razdražljivost, jeza, napadalnost 11 13.8 

Nič od navedenega 9 11.3 

Pomanjkanje volje ter zanimanja za delo in konjičke 8 10.0 

Potrtost, občutek nemoči in obupa 8 10.0 

Težave v odnosih z ljudmi in v komunikaciji 6 7.5 

Občutek napetosti v mišicah 5 6.3 

Slabost, omotičnost 3 3.8 

Izguba teka 2 2.5 

Povečano uživanje alkoholnih pijač oz. tobačnih izdelkov 1 1.3 

Škrtanje z zobmi 1 1.3 

Povečana uporaba protibolečinskih zdravil oz. pomirjeval 

ali uspaval 
1 1.3 

 

Skoraj polovica zaposlenih (46.3 %) se počuti preobremenjene in utrujene, prav tako se jih 

veliko (45.0 %) sooča s pomanjkanjem energije in izčrpanostjo. Sledi glavobol (35.0 %), 

tesnoba, nemir, napetost, zaskrbljenost (27.0 %), nespečnost, težave s spanjem (25.0 %) in 

nezadovoljstvo ter pretirana občutljivost (21.3 %). Ostali znaki stresa so pri zaposlenih prisotni 

v manjši meri. Kljub temu da je stres prisoten pri vedno več ljudeh, pa 11.3 % zaposlenih pri 

sebi ne opaža navedenih znakov stresa.  

Posledično nas je zanimalo, ali prisotni znaki stresa vplivajo na njihovo zmožnost opravljanja 

vsakodnevnih dejavnosti.  
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Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev odgovorov: vpliv (izbranih) pojavov na zmožnost opravljanja vsakodnevnih 

dejavnosti (na delovnem mestu in zunaj njega) 

Vpliv (izbranih) pojavov na zmožnost opravljanja 

vsakodnevnih dejavnosti (na delovnem mestu in zunaj 

njega) 

f f % 

Sploh ne vpliva/-jo 1 1.4 

Malo vpliva/-jo 33 46.5 

Srednje vpliva/-jo 22 31.0 

Precej vpliva/-jo 14 19.7 

Zelo vpliva/-jo 1 1.4 

SKUPAJ 71 100.0 

M 2.73 

SD 0.844 

 

Skoraj polovica anketiranih (47.9 %) meni, da jih pojavi le malo ali sploh ne ovirajo pri 

vsakodnevnih opravilih. Nekaj več kot petina anketiranih (21.1 %) pa navaja, da jih ovirajo pri 

vsakodnevnih opravilih.  

Rezultati niso presenetljivi, saj menimo, da se v hitrem tempu življenja sploh ne oziramo na 

slabo počutje in morebitne zdravstvene težave. V mislih imamo velikokrat samo seznam 

opravil, ki jih skušamo opraviti v določenem času. Velikokrat se ustavimo šele, ko je naše 

zdravje resno ogroženo.    

Ugotavljali smo tudi, ali so specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli 

zadovoljni s svojim sedanjim zdravstvenim stanjem in počutjem.   

Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev odgovorov 

Zadovoljstvo s sedanjim zdravstvenim stanjem in 

počutjem 
f f % 

Zelo nezadovoljen/-a 1 1.3 

Nezadovoljen/-a 10 12.5 

Niti zadovoljen/-a niti nezadovoljen/-a 22 27.5 

Zadovoljen/-a 40 50.0 

Zelo zadovoljen/-a 7 8.8 

SKUPAJ 80 100.0 

M 3.53 

SD 0.871 

 

58.8 % anketiranih je s svojim sedanjim zdravstvenim stanjem in počutjem zadovoljnih ali zelo 

zadovoljnih. Nezadovoljni ali zelo nezadovoljni so v manjšini (13.8 %).  

Rezultati niso presenetljivi, saj je skoraj polovica sodelujočih mnenja, da stres ne vpliva na 

njihovo življenje. Iz tega sklepamo, da so s svojim zdravstvenim stanjem in počutjem trenutno 

zadovoljni.  
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Nadalje nas je zanimalo, kako stresno je za njih opravljanje poklica.  

Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev odgovorov 

Stresnost opravljanja poklica f f % 

Sploh ni stresno 2 2.5 

Malo stresno 28 35.0 

Se ne morem opredeliti 8 10.0 

Precej stresno 39 48.8 

Zelo stresno  3 3.8 

SKUPAJ 80 100.0 

M 3.16 

SD 1.037 

 

Ugotovili smo, da je za več kot polovico sodelujočih (52.6 %) opravljanje poklica precej stresno 

ali zelo stresno. Ena tretjina sodelujočih (35.0 %) dojema svoj poklic kot malo stresen, 10 % 

sodelujočih pa se pri tem vprašanju ni moglo opredeliti.   

Rezultati niso presenetljivi, saj menimo, da so zaposleni v šolstvu vedno bolj obremenjeni. 

Soočajo se z veliko količino administrativnega dela, časovnimi roki ter med drugim tudi z 

vedno bolj obsežnimi učnimi načrti.  

Zanimalo nas je tudi, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli 

ocenjujejo svojo poklicno usposobljenost. 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev odgovorov 

Poklicna usposobljenost f f % 

Dokaj dobro usposobljen 63 80.8 

Odlično usposobljen 15 19.2 

SKUPAJ 78 100.0 

M 4.19 

SD 0.397 

 

Iz tabele lahko razberemo, da kar 80.8 % vprašanih meni, da so dokaj dobro usposobljeni. Da 

so odlično usposobljeni, pa je mnenja 19.2 % vprašanih. Nihče izmed vprašanih zase ne meni, 

da sploh ni usposobljen, da je slabo usposobljen ali pa se ne more opredeliti.  

Rezultati niso presenetljivi, saj menim, da fakultete zagotovijo dobro osnovno znanje. To 

znanje vsi zaposleni nadgrajujejo, tako z izmenjavo izkušenj s kolegi kot z dodatnimi 

izobraževanji.  
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3.2.2 Dejavniki poklicnega stresa 

 

S pomočjo 5-stopenjske lestvice, pri čemer pomeni: 1 − sploh ni obremenjujoč, 2 – malo 

obremenjujoč, 3 – srednje obremenjujoč, 4 – precej obremenjujoč in 5 – zelo obremenjujoč, 

smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri so različni dejavniki poklicnega stresa obremenjujoči za 

specialne in rehabilitacijske pedagoge ter učitelje v osnovni šoli. 

Tabela 12: Deskriptivne statistike dejavnikov poklicnega stresa 

Dejavnik poklicnega stresa f 
1  

(f %) 

2  

(f %) 

3  

(f %) 

4  

(f %) 

5  

(f %) 
M SD 

Nezainteresiran odnos učencev do dela 80 1.3 16.3 25.0 36.3 21.3 3.60 1.04 

Administrativno delo 80 7.5 11.3 21.3 33.8 26.3 3.60 1.21 

Nediscipliniranost učencev 80 3.8 20.0 17.5 37.5 21.3 3.53 1.15 

Časovni pritiski 80 3.8 18.8 25.0 36.3 16.3 3.43 1.09 

Nevljudnost učencev 80 2.5 20.0 26.3 35.0 16.3 3.43 1.06 

Hrup 78 16.7 9.0 29.5 15.4 29.5 3.32 1.42 

Delovna preobremenjenost 79 3.8 22.8 29.1 29.1 15.2 3.29 1.10 

Nizek status učiteljskega poklica 78 14.1 17.9 28.2 21.8 17.9 3.12 1.30 

Ocenjevanje znanja 77 16.9 15.6 27.3 26.0 14.3 3.05 1.30 

Odnosi s starši 80 10.0 23.8 31.3 22.5 12.5 3.04 1.17 

Preobsežni razredi 76 19.7 21.1 19.7 22.4 17.1 2.96 1.39 

Delo z učenci s posebnimi potrebami 80 27.5 17.5 23.8 20.0 11.3 2.70 1.36 

Odnosi z učenci 80 21.3 32.5 32.5 11.3 2.5 2.41 1.03 

Odnosi z vodstvom 80 32.5 25.0 21.3 12.5 8.8 2.40 1.30 

Nadomeščanje kolegov 79 35.4 27.8 20.3 15.2 1.3 2.19 1.12 

Odnosi s sodelavci 80 37.5 23.8 30.0 6.3 2.5 2.13 1.07 

 

Sodelujoči v raziskavi kot najbolj obremenjujoče dojemajo nezainteresiran odnos učencev do 

dela (M = 3.60) in administrativno delo (M = 3.60), saj je ti dve postavki kot precej oziroma 

zelo obremenjujoči ocenila več kot polovica anketiranih. Prav tako je več kot polovica 

anketiranih kot precej oziroma zelo obremenjujoče ocenila postavko nediscipliniranost učencev 

(M = 3.53), časovni pritiski (M = 3.43) in nevljudnost učencev (M = 3.43). Nekoliko manj 

obremenjujoči so hrup (M = 3.32), delovna preobremenjenost (M = 3.29), nizek status 

učiteljskega poklica (M = 3.12), ocenjevanje znanja (M = 3.05) in odnosi s starši (M = 3.04). 

Ostali dejavniki so za sodelujoče manj obremenjujoči, pri čemer kot najmanj obremenjujoče 

dojemajo odnose s sodelavci (M = 2.13).  

Rezultati nas ne presenečajo. Verjamemo, da se večina specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov odloči za ta poklic, ker želi s svojim delom vplivati na znanje otrok in jih pripraviti 

na nadaljnje življenje. Prav tako zaposleni vložijo veliko časa in truda v pripravo na pouk, zato 

ni presenetljivo, če jih obremenjuje dejstvo, da učenci niso zainteresirani za delo. Soočajo pa 

se tudi z veliko količino administrativnega dela, ki je po našem mnenju obremenjujoče 

predvsem zaradi strahu pred morebitno inšpekcijo.  
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Slivar (2008) navaja, da je nezainteresiran odnos učencev do dela že vrsto let v mnogih študijah 

eden izmed glavnih virov stresa. Razlog za to je na eni strani učiteljev trud, ki ga vlagajo v 

poučevanje in na drugi strani majhne možnosti za izboljšanje stanja. Tudi Katja Depolli Steiner 

(2011) je v svoji raziskavi, ki jo je izvedla leta 2005 na 14 slovenskih osnovnih šolah ugotovila, 

da je eden izmed treh najpomembnejših stresogenih faktorjev motiviranost učencev.  

Postavke, s katerimi smo merili, kako obremenjujoče so za posameznike, smo združili v 

konstrukt dejavniki poklicnega stresa. Deskriptivne statistike sestavljene spremenljivke so 

predstavljene v tabeli 13. Predhodno smo ugotovili že, da konstrukt dosega zadovoljivo 

zanesljivost (α = 0.88).  

Sestavljena spremenljivka dejavniki poklicnega stresa je rahlo levo asimetrična in sploščena.  

Tabela 13: Deskriptivne statistike konstrukta dejavniki poklicnega stresa 

Spremenljivka  M SD Ka Ks Min Maks 

Dejavniki poklicnega stresa 2.98 0.75 −0.22 −0.40 1.19 4.56 

 

S pomočjo naslednjih trditev, za katere so se morali specialni in rehabilitacijski pedagogi ter 

učitelji v osnovni šoli opredeliti na 5-stopenjski lestvici od 1 – sploh se ne strinjam/nikoli ne 

velja zame, 2 – malo se strinjam/redko velja zame, 3 – srednje se strinjam/občasno velja zame, 

4 – precej se strinjam/pogosto velja zame, 5 – zelo se strinjam/skoraj vedno velja zame, smo 

želeli ugotoviti, v kolikšni meri veljajo za sodelujoče oziroma za njihovo delovno okolje, 

medosebne odnose na delovnem mestu in za uravnavanje poklicnih zahtev ter zasebnega 

življenja.   

Tabela 14: Deskriptivne statistike spremenljivk sklopa delovno okolje 

 Trditve f 
1  

(f %) 

2  

(f %) 

3  

(f %) 

4  

(f %) 

5  

(f %) 
M SD 

Na delovnem mestu sem izpostavljen/-

a prevelikemu hrupu. 
80 20.0 11.3 32.5 17.5 18.8 3.04 1.36 

Pri delu je drža mojega telesa dalj časa 

prisiljena (sedenje, stanje). 
80 23.8 18.8 21.3 20.0 16.3 2.86 1.41 

Na delovnem mestu se srečujem z 

nepredvidenimi problemi. 
80 15.0 27.5 28.8 21.3 7.5 2.79 1.17 

Med prostimi urami nimam prostora, 

kjer bi se lahko v miru pripravljal/-a na 

delo. 

80 38.8 8.8 11.3 18.8 22.5 2.78 1.65 

Na delovnem mestu se soočam s 

pomanjkanjem prostora, ki bi bil 

primeren za izvajanje različnih 

dejavnosti z učenci. 

80 22.5 23.8 25.0 18.8 10.0 2.70 1.29 
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Na delovnem mestu se soočam s 

pomanjkljivo ali nedelujočo 

tehnologijo. 

80 27.5 25.0 26.3 17.5 3.8 2.45 1.18 

Na delovnem mestu sem izpostavljen/-

a prevelikemu številu učencev v 

razredu. 

80 37.5 20.0 21.3 11.3 10.0 2.36 1.35 

V moji delovni organizaciji je malo 

komunikacije oz. zaupanja med 

vodstvom in zaposlenimi. 

80 37.5 17.5 27.5 6.3 11.3 2.36 1.34 

Na delovnem mestu se soočam s 

pomanjkanjem učnih gradiv. 
80 33.8 25.0 23.8 13.8 3.8 2.29 1.18 

Moj delodajalec izvaja premalo 

ukrepov na področju skrbi za zdravje 

in varnost. 

80 52.5 31.3 11.3 3.8 1.3 1.70 0.91 

Na delovnem mestu sem izpostavljen/-

a neustrezni temperaturi v prostoru. 
80 57.5 25.0 8.8 8.8 0.0 1.69 0.96 

V delovnem okolju med delom vidim 

pretresljive ali neprijetne prizore. 
80 53.8 27.5 16.3 2.5 0.0 1.68 0.84 

Pri mojem delu je velika verjetnost za 

nastanek nesreče, poškodbe pri delu. 
80 62.5 25.0 5.0 1.3 6.3 1.64 1.08 

Na tem delovnem mestu sem že imel/-

a nesrečo oz. poškodbo. 
80 80.0 7.5 3.8 2.5 6.3 1.48 1.11 

Na tem delovnem mestu sem bil/-a že 

priča resni delovni nesreči oz. 

poškodbi sodelavca. 

80 80.0 11.3 5.0 0.0 3.8 1.36 0.89 

Pri delu dvigujem težka bremena. 80 81.3 8.8 5.0 2.5 2.5 1.36 0.89 

 

Rezultati kažejo, da je hrup v največji meri (M = 3.04) prisoten dejavnik v delovnem okolju. 

Veliko sodelujočih (M = 2.86) je tudi mnenja, da je pri delu drža njihovega telesa dalj časa 

prisiljena (sedenje, stanje) in da se na delovnem mestu srečujejo z nepredvidenimi problemi (M 

= 2.79). Sledi pomanjkanje prostora, kjer bi se zaposleni med prostimi urami lahko v miru 

pripravljali na delo (M = 2.78) in pomanjkanje prostora, ki bi bil primeren za izvajanje različnih 

dejavnosti z učenci (M = 2.70), soočanje s pomanjkljivo ali nedelujočo tehnologijo (M = 2.45), 

izpostavljenost prevelikemu številu učencev v razredu (M = 2.36), malo komunikacije oz. 

zaupanja med vodstvom in zaposlenimi (M = 2.36) in pomanjkanje učnih gradiv (M = 2.29). 

Ostali odgovori so po povprečni vrednosti zastopani v manjši meri. 

Rezultati niso presenetljivi, saj ima hrup številne negativne učinke tako na duševno kot na 

telesno zdravje. Prav tako učitelji pridobijo več pozornosti s strani učencev, če med učno uro 
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stojijo. Poklic učitelja je zagotovo eden izmed tistih, ki zahtevajo visoko mero prilagodljivosti, 

kar pa lahko marsikateremu zaposlenemu predstavlja težavo. Mnogi se tudi srečujejo s 

pomanjkanjem prostora, kjer bi se lahko v miru pripravljali na šolsko delo. Po našem mnenju 

je to težava, ki bi jo bilo potrebno nujno rešiti, če želimo, da bodo učitelji opravili svoj 8-urni 

delavnik v šoli. Tako bi učitelji lahko opravili svoje obveznosti v službi in bi se izven 

službenega časa lahko posvetili ostalim stvarem.  

Trditve, s katerimi smo merili, v kolikšni meri veljajo za posameznike oziroma za njihovo 

delovno okolje, smo združili v konstrukt delovno okolje. Deskriptivne statistike sestavljene 

spremenljivke so predstavljene v tabeli 15. Predhodno smo ugotovili že, da konstrukt dosega 

zadovoljivo zanesljivost (α = 0.76). 

Sestavljena spremenljivka delovno okolje je rahlo desno asimetrična in sploščena. 

Tabela 15: Deskriptivne statistike konstrukta delovno okolje 

Spremenljivka  M SD Ka Ks Min Maks 

Delovno okolje 2.14 0.57 0.16 −0.28 1.00 3.47 

 

Tabela 16: Deskriptivne statistike spremenljivk sklopa medosebni odnosi 

 Trditve f 
1  

(f %) 

2  

(f %) 

3  

(f %) 

4  

(f %) 

5  

(f %) 
M SD 

V delovnem okolju se počutim 

sprejetega. 
80 3.8 5.0 17.5 28.8 45.0 4.06 1.08 

Imam občutek, da pripadam delovnemu 

okolju. 
80 2.5 5.0 22.5 26.3 43.8 4.04 1.05 

Na delovnem mestu imam malo stikov z 

drugimi zaposlenimi. 
79 46.8 20.3 19.0 11.4 2.5 2.03 1.17 

V moji delovni organizaciji je med 

sodelavci veliko tekmovalnosti. 
80 32.5 38.8 23.8 3.8 1.3 2.03 0.91 

V moji delovni organizaciji prihaja do 

zlorabe moči nadrejenih. 
80 60.0 16.3 7.5 7.5 8.8 1.89 1.33 

Z nadrejenimi imam napet in konflikten 

odnos. 
80 67.5 15.0 5.0 8.8 3.8 1.66 1.15 

Soočam se z zakonskimi in družinskimi 

težavami. 
80 55.0 31.3 8.8 3.8 1.3 1.65 0.89 

S svojimi sodelavci imam napet in 

konflikten odnos. 
80 60.0 35.0 5.0 0.0 0.0 1.45 0.59 

V moji delovni organizaciji je prisotno 

nasilje, nadlegovanje na delovnem 

mestu. 

79 79.7 11.4 5.1 0.0 3.8 1.37 0.89 
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Z učenci imam napet in konflikten 

odnos. 
80 82.5 17.5 0.0 0.0 0.0 1.18 0.38 

 

Iz tabele lahko razberemo, da se največ anketirancev (M = 4.06) čuti sprejete v delovnem okolju 

in imajo občutek, da pripadajo delovnemu okolju (M = 4.04). V manjši meri velja za anketirance 

trditev, da imajo na delovnem mestu malo stikov z drugimi zaposlenimi (M = 2.03), da je med 

sodelavci veliko tekmovalnosti (M = 2.03) in da v njihovi delovni organizaciji prihaja do 

zlorabe moči nadrejenih (M = 1.89). Trditev, da imajo z učenci napet in konflikten odnos, velja 

za anketirance v najmanjši meri (M = 1.18).  

Rezultati niso presenetljivi, saj menimo, da se kljub vedno bolj pogosti tekmovalnosti med 

zaposlenimi, le-ti še vedno zavedajo pomena dobrih medsebojnih odnosov na delovnem mestu.  

Ker imata spremenljivki »V delovnem okolju se počutim sprejetega.« in »Imam občutek, da 

pripadam delovnemu okolju.« nasprotno vrednotenje kot preostale spremenljivke, namreč pri 

omenjenih spremenljivkah višja ocena postavke pomeni boljše medosebne odnose, medtem ko 

pri preostalih trditvah višja ocena postavke pomeni slabše medosebne odnose. Spremenljivki 

smo zato pred oblikovanjem konstrukta medosebni odnosi rekodirali. 

Trditve, s katerimi smo merili, v kolikšni meri veljajo za posameznike oziroma za njihove 

medosebne odnose na delovnem mestu smo združili v konstrukt medosebni odnosi. 

Deskriptivne statistike sestavljene spremenljivke so predstavljene v tabeli 17. Predhodno smo 

ugotovili že, da konstrukt dosega zadovoljivo zanesljivost (α = 0.89).  

Sestavljena spremenljivka medosebni odnosi je rahlo desno asimetrična in sploščena. 

Tabela 17: Deskriptivne statistike konstrukta medosebni odnosi 

Spremenljivka  M SD Ka Ks Min Maks 

Medosebni odnosi 1.78 0.72 0.91 −0.07 1.00 3.70 

 

Tabela 18: Deskriptivne statistike spremenljivk sklopa uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja 

 Trditve f 
1  

(f %) 

2  

(f %) 

3  

(f %) 

4  

(f %) 

5  

(f %) 
M SD 

Službeno delo opravljam doma. 79 3.8 7.6 15.2 32.9 40.5 3.99 1.10 

Ne vzamem si dovolj časa zase. 80 10.0 16.3 26.3 22.5 25.0 3.36 1.30 

Primanjkuje mi časa za prostočasne 

dejavnosti. 
80 17.5 20.0 30.0 23.8 8.8 2.86 1.22 

Primanjkuje mi časa za druženje s 

prijatelji in sorodniki. 
80 21.3 25.0 27.5 21.3 5.0 2.64 1.18 

Pritiske in stres, ki izvirajo iz področja 

dela, prenašam v zasebno življenje. 
80 18.8 30.0 31.3 18.8 1.3 2.54 1.04 
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Doma se težko učinkovito organiziram 

in pripravljam za delo. 
80 41.3 26.3 18.8 11.3 2.5 2.08 1.13 

Družina me malo podpira v zvezi z 

delovnimi obveznostmi. 
80 57.5 15.0 12.5 12.5 2.5 1.88 1.19 

Na delovnem mestu imam majhno 

podporo v zvezi s svojimi družinskimi 

obveznostmi. 

80 62.5 12.5 20.0 5.0 0.0 1.68 0.96 

Pritiske in stres, ki izvirajo iz zasebnega 

življenja, prenašam na področje dela. 
80 55.0 35.0 10.0 0.0 0.0 1.55 0.67 

Med delovnim časom načrtujem in 

urejam nekatere zasebne zadeve ali 

opravljam dejavnosti, ki niso povezane 

s službo (telefoniranje, nakupovanje, 

izobraževanje, obiski …). 

80 65.0 26.3 6.3 1.3 1.3 1.48 0.78 

Bojim se zaprositi za skrajšan delovni 

čas zaradi starševstva. 
80 87.5 6.3 3.8 1.3 1.3 1.23 0.69 

Bojim se, da bi v primeru načrtovanja 

družine (zanositev) izgubil/-a službo. 
80 92.5 1.3 3.8 2.5 0.0 1.16 0.60 

 

Anketiranci so se v največji meri (M = 3.99) odločili za trditev, ki pravi, da službeno delo 

opravljajo doma. Nekoliko manj je zastopan odgovor, da si vzamejo premalo časa zase (M = 

3.36). Sledi pomanjkanje časa za prostočasne dejavnosti (M = 2.86) ter za druženje s sorodniki 

in prijatelji (M = 2.64). V relativno veliki meri (M = 2.54) je zastopana tudi trditev, ki navaja, 

da prenašajo pritiske in stres s področja dela v zasebno življenje.  

Rezultati nas ne presenečajo, saj specialni in rehabilitacijski pedagogi zaradi pomanjkanja 

prostora, kjer bi se lahko v miru pripravljali na šolsko delo in zaradi možnosti nadomeščanj ter 

ostalih zadolžitev, šolskega dela ne morejo opraviti v službi. Tako zaposlenim ne preostane kaj 

drugega, kot da svoje delo opravijo doma. Posledično imajo premalo časa zase in svoje bližnje.  

Trditve, s katerimi smo merili, v kolikšni meri veljajo za posameznike oziroma za njihovo 

uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja, smo združili v konstrukt uravnavanje 

poklicnih zahtev in zasebnega življenja. Deskriptivne statistike sestavljene spremenljivke so 

predstavljene v tabeli 19. Predhodno smo ugotovili že, da konstrukt dosega zadovoljivo 

zanesljivost (α = 0.79). 

Sestavljena spremenljivka uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja je popolnoma 

simetrična in sploščena.  
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Tabela 19: Deskriptivne statistike konstrukta uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja 

Spremenljivka  M SD Ka Ks Min Maks 

Uravnavanje poklicnih zahtev in 

zasebnega življenja 
2.16 0.54 0.00 −0.78 1.15 3.23 

 

Na sliki 1 je prikazana stopnja izraženosti posameznega konstrukta glede na število izraženih 

simptomov/pojavov pri posameznikih. Razvidno je, da z naraščanjem doživljanja delovnega 

okolja, medosebnih odnosov, uravnavanja poklicnih zahtev in zasebnega življenja ter 

dejavnikov poklicnega stresa kot obremenjujočih narašča tudi število izraženih 

simptomov/pojavov.  

 

Slika 1: Povezanost števila pojavov in spremenljivk dejavniki poklicnega stresa, delovno okolje, medosebni 

odnosi, uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja 

 

3.2.3 Preverjanje hipotez 

 

H1: Posamezniki, ki menijo, da so dokaj dobro in odlično poklicno usposobljeni, doživljajo svoj 

poklic kot manj ali sploh nestresen. 

Ker nihče izmed anketiranih ni odgovoril a) Sploh nisem usposobljen, b) Slabo usposobljen in 

c) Se ne morem opredeliti, smo preverjali razlike med anketiranci, ki so odgovorili d) Dokaj 

dobro usposobljen in e) Odlično usposobljen. 
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Tabela 20: Povezanost med poklicno usposobljenostjo in doživljanjem stresnosti poklica (preizkus: t-test za 

neodvisne vzorce) 

Poklicna usposobljenost N M SD t p d 

Dokaj dobro usposobljen 63 3.03 1.05 
−2.38 0.03 −0.64 

Odlično usposobljen 15 3.67 0.90 

 

Razlike v doživljanju stresnosti poklica med skupinama dokaj dobro usposobljenih in odlično 

usposobljenih posameznikov so statistično značilne (t = −2.38, p = 0.03). Posamezniki, ki se 

čutijo odlično usposobljene (M = 3.67) v večji meri doživljajo svoj poklic kot stresen, kot tisti, 

ki se čutijo dokaj dobro usposobljene (M = 3.03). Vrednost Cohenovega d-koeficienta nakazuje 

srednje velik učinek poklicne usposobljenosti na doživljanje stresnosti poklica. 

Hipoteze ne moremo niti potrditi niti ovreči, saj nihče izmed anketiranih zase ne meni, da je 

slabo usposobljen ali da sploh ni usposobljen. Prav tako nihče ni mnenja, da se do svoje 

poklicne usposobljenosti ne more opredeliti.  

Kljub temu nas rezultat preseneča, saj smo menili, da bodo zaposleni, ki se čutijo odlično 

usposobljene, v manjši meri doživljali stres, kot tisti, ki menijo, da niso odlično usposobljeni. 

Predpostavljali smo, da so posamezniki, ki menijo, da so odlično usposobljeni, na šolsko delo 

bolje pripravljeni, imajo več delovnih izkušenj in zato več izkušenj s samim spoprijemanjem s 

stresom. Lahko pa pogledamo tudi z druge strani. Zaposleni, ki menijo, da so odlično 

usposobljeni, po našem mnenju vložijo več svojega časa in truda v delo, prav tako pa se morda 

bolj osredotočajo na podrobnosti in si nalagajo preveč obremenitev, zaradi česar v večji meri 

doživljajo stres.  

 

H2: Specialni in rehabilitacijski pedagogi doživljajo delovno okolje kot bolj obremenjujoče v 

primerjavi z učitelji v osnovni šoli. 

Tabela 21: Razlike v doživljanju delovnega okolja med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v 

osnovni šoli (preizkus: t-test za neodvisne vzorce) 

Izobrazba N M SD t p d 

Učitelji 50 2.25 0.54 
2.29 0.03 0.53 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi 30 1.96 0.57 

 

Razlike v doživljanju delovnega okolja med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter 

učitelji v osnovni šoli so statistično značilne (t = 2.29, p = 0.03). Učitelji v osnovni šoli 

doživljajo svoje delovno okolje kot bolj obremenjujoče (M = 2.25) v primerjavi s specialnimi 

in rehabilitacijskimi pedagogi (M = 1.96). Vrednost Cohenovega d-koeficienta nakazuje 

srednje velik učinek izobrazbe na doživljanje delovnega okolja.  

Na osnovi teh rezultatov drugo hipotezo zavrnemo.  
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Rezultati so presenetljivi, saj smo menili, da bodo specialni in rehabilitacijski pedagogi 

doživljali delovno okolje kot bolj obremenjujoče v primerjavi z učitelji v osnovni šoli.  Menimo, 

da se specialni in rehabilitacijski pedagogi med poukom v večji meri soočajo z različnimi 

nepredvidenimi problemi, dvigujejo težka bremena, so priča pretresljivim ali neprijetnim 

prizorom, v večji meri so izpostavljeni nevarnostim itd. Rezultate lahko povežemo z dejstvom, 

da so specialni in rehabilitacijski pedagogi že v času študija seznanjeni z večjo verjetnostjo teh  

dejavnikov in jih zato ne doživljajo kot stresne.   

Prav tako Slivar (2011) navaja, da za učitelja predstavlja pomemben vzrok stresa razred, v 

katerem je lahko tudi do 32 učencev. Vsak izmed njih je edinstvena osebnost z različnimi 

pričakovanji, problemi, nagnjenji in tudi odpori. Vse to pa zahteva učiteljevo pozornost. 

Menimo, da je z velikim številom učencev povezan tudi velik hrup, kateremu so posledično v 

večji meri izpostavljeni učitelji v osnovni šoli.  

 

H3: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, stari 41 let in več, dojemajo 

delovno okolje kot bolj obremenjujoče v primerjavi z mlajšimi od 41 let. 

Tabela 22: Razlike v doživljanju delovnega okolja med posamezniki, ki so stari 41 let in več v primerjavi s 

posamezniki, mlajšimi od 41 let (preizkus: t-test za neodvisne vzorce) 

Starost N M SD t p d 

Manj kot 41 let 37 2.10 0.58 
−0.71 0.48 −0.16 

41 let ali več 43 2.19 0.56 

 

Razlike v doživljanju delovnega okolja med posamezniki, ki so stari 41 let in več ter tistimi, ki 

so mlajši od 41 let niso statistično značilne (t = −0.71, p = 0.48). Vrednost Cohenovega d-

koeficienta nakazuje zelo majhen učinek starosti na doživljanje delovnega okolja. 

Kot je razvidno iz tabele 22, posamezniki, ki so stari 41 let ali več, v povprečju ocenjujejo svoje 

delovno okolje kot nekoliko bolj obremenjujoče v primerjavi z mlajšimi posamezniki, vendar 

so razlike med skupinama mlajših in starejših posameznikov premajhne, da bi jih lahko 

posplošili na celotno populacijo. O populacijskih razlikah v dojemanju delovnega okolja med 

mlajšimi in starejšimi specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli tako 

ne moremo trditi ničesar. 

Na osnovi teh rezultatov tretje hipoteze ne moremo niti potrditi niti ovreči.  

Rezultati so presenetljivi, saj menimo da so starejši ljudje v izrazito večji meri bolj občutljivi 

na zvok, temperaturo in dlje časa prisiljeno telesno držo. Zato smo menili, da bodo starejši 

posamezniki v večji meri doživljali delovno okolje kot obremenjujoče. 

Nasprotno našemu predpostavljanju pa so ugotovili raziskovalci (Yagil, 1998; Zdešar, 2007, v 

Depolli Steiner, 2011), ki menijo, da neizkušeni učitelji v primerjavi s svojimi izkušenimi 

kolegi doživljajo višjo stopnjo stresa. Menimo, da so razlog lahko prevelika pričakovanja 

mlajših učiteljev ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede delovnega okolja. V 
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primerjavi z njimi pa so starejši zaposleni na razmere že navajeni. Prav tako imajo več izkušenj 

in se zato lažje spoprijemajo z dejavniki stresa na delovnem okolju.  

 

H4: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, katerih tedenska učna 

obveza znaša več kot 25 ur, dojemajo delovno okolje kot bolj obremenjujoče v primerjavi s 

tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša 25 ur ali manj. 

Tabela 23: Razlike v doživljanju delovnega okolja med posamezniki, katerih tedenska učna obveza znaša več kot 

25 ur v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša 25 ur ali manj (preizkus: t-test za neodvisne 

vzorce). 

Tedenska učna obveznost N M SD t p d 

25 ur ali manj 69 2.18 0.57 
1.50 0.14 0.48 

Več kot 25 ur 11 1.91 0.52 

 

Razlike v doživljanju delovnega okolja med tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša več kot 

25 ur, in tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša 25 ur ali manj niso statistično značilne (t 

= 0.57, p = 0.14). Vrednost Cohenovega d-koeficienta sicer nakazuje majhen do srednje velik 

učinek tedenske učne obveze na doživljanje delovnega okolja. 

Kljub temu da so iz tabele 23 razvidne razlike v doživljanju delovnega okolja med specialnimi 

in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli glede na njihovo tedensko učno obvezo, 

in sicer delovno okolje kot nekoliko bolj obremenjujoče ocenjujejo posamezniki z manjšo 

tedensko učno obvezo, pa o statistično značilnih razlikah med njimi ne moremo govoriti. O 

populacijskih razlikah v dojemanju delovnega okolja med specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi ter učitelji v osnovni šoli glede na tedensko učno obvezo tako ne moremo trditi 

ničesar. 

Na osnovi teh rezultatov četrte hipoteze ne moremo niti potrditi niti ovreči.  

Raziskovalci (npr. Al-Mohannadi in Capel, 2007; Borg in Riding, 1991; Boyle idr., 1995; 

Brown idr., 2002; Chaplain, 2008; Jin idr., 2007; Ko idr., 2000; Kyriacou in Sutcliffe, 1978; 

Manthei idr., 1996, v Depolli Steiner, 2011) so ugotovili, da učiteljem poleg časovnih pritiskov 

predstavlja stres tudi kvantitativna delovna preobremenjenost. Prav tako so raziskovalci 

mnenja, da je poleg prevelike količine administrativnega dela v razredu preveliko število 

učencev. Ugotovili so še, da imajo premalo časa za individualno delo in za prostočasne 

dejavnosti. Tudi mi smo pričakovali, da bodo delovno okolje kot bolj obremenjujoče dojemali 

zaposleni, katerih tedenska učna obveza znaša več kot 25 ur. Razlog je prevelika obremenitev, 

zaradi katere bolj stresno dojemajo tudi druge dejavnike.  
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H5: Med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli ni statistično 

pomembnih razlik glede na doživljanje medosebnih odnosov na delovnem mestu. 

Tabela 24: Razlike v doživljanju medosebnih odnosov med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji 

v osnovni šoli (preizkus: Mann-Whitney U-preizkus) 

Izobrazba N M SD U p r 

Učitelji 50 1.95 0.78 
1014  0.01 −0.29 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi 30 1.50 0.52 

 

Med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli obstajajo statistično 

značilne razlike (U = 1014, p = 0.01) v doživljanju medosebnih odnosov na delovnem mestu. 

Učitelji v osnovni šoli doživljajo medosebne odnose kot statistično značilno bolj obremenjujoče 

v primerjavi s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. Vrednost koeficienta r nakazuje 

majhen učinek izobrazbe na doživljanje medosebnih odnosov na delovnem mestu. 

Na osnovi teh rezultatov zavrnemo tudi peto hipotezo.  

Zaposlenim lahko sodelavci predstavljajo čustveno in strokovno oporo. Po drugi strani pa imajo 

lahko sodelavci, ki so sami pod vplivom stresa, nanje negativen vpliv. Pomemben dejavnik v 

mreži socialnih interakcij je tudi ravnatelj oziroma vodstvo šole. Prav tako sta lahko prisotni 

dve vlogi ravnatelja. Le-ta lahko ustvarja pogoje, ki so za zaposlene spodbudni in s pomočjo 

katerih so nagrajeni za svoje profesionalno delo, lahko pa je samo administrativni vodja, ki se 

ne čuti odgovornega za dogajanje na šoli. Pri svojem delu učitelji vzpostavljajo tudi tesne 

odnose z učenci. V primeru, da so ti odnosi kakovostni, bo to nagrada za zaposlene, v 

nasprotnem primeru pa predstavljajo odnosi vir čustvene izčrpanosti in neugodnih izkušenj 

(Slivar, 2011). 

Menimo, da so rezultati posledica v večini manjšega števila zaposlenih na osnovnih šolah s 

prilagojenim programom. Posledično so med njimi boljši odnosi, saj se med seboj bolje 

poznajo, več sodelujejo in si tudi pomagajo oziroma svetujejo. Menimo namreč, da je na 

osnovnih šolah s prilagojenim programom v večji meri prisotna vedenjska in druga 

problematika, ki zahteva timsko delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter sodelovanja 

z vodstvom. Na osnovnih šolah pa je po našem mnenju prisotne več tekmovalnosti in manj 

komunikacije med zaposlenimi. 
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H6: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, mlajši od 41 let, dojemajo 

medosebne odnose na delovnem mestu kot bolj obremenjujoče v primerjavi s tistimi, ki so stari 

41 let in več. 

Tabela 25: Razlike v doživljanju medosebnih odnosov med posamezniki, ki so stari 41 let in več v primerjavi s 

posamezniki, mlajšimi od 41 let (preizkus: Mann-Whitney U-preizkus). 

Starost N M SD U p r 

Manj kot 41 let 37 1.59 0.59 
585.00 0.04 0.23 

41 let ali več 43 1.94 0.79 

 

Med posamezniki obstajajo statistično značilne razlike (U = 585, p = 0.04) v doživljanju 

medosebnih odnosov na delovnem mestu glede na njihovo starost. Starejši posamezniki 

doživljajo medosebne odnose kot statistično značilno bolj obremenjujoče v primerjavi z 

mlajšimi posamezniki. Vrednost r-koeficienta nakazuje majhen učinek starosti na doživljanje 

medosebnih odnosov na delovnem mestu. 

Na osnovi teh rezultatov šesto hipotezo zavrnemo. 

Nekateri učitelji doživljajo stres tudi zaradi odnosa z vodstvom. Za zaposlene je posebej 

obremenjujoče, če čutijo, da se vodstvo ne ozira na njihovo mnenje o spremembah. Za 

zaposlene je namreč zelo pomemben občutek, da sodelavci cenijo njihova prizadevanja in da 

jih spoštujejo. V nasprotnem primeru postanejo nesrečni (Kyriacou, 2011). 

Rezultate lahko povežemo tudi z rezultati Jermana (2005), ki je ugotovil, da se strokovni delavci 

z manj let delovne dobe z nadrejenimi bolje razumejo. Ti zaposleni imajo z drugače mislečimi 

zaposlenimi manj konfliktov. Prav tako menijo, da jih nadrejeni in sodelavci cenijo ter 

upoštevajo.  

Menimo, da so rezultati posledica večje prilagodljivosti mlajših zaposlenih, in da se starejši 

zaposleni v manjši meri prilagajajo na uvajanje novosti, ki jih morda predlagajo mlajši 

zaposleni, ki imajo najverjetneje drugačen pogled tako na poučevanje kot na življenje samo. 

Prav tako se starejši zaposleni po našem mnenju v manjši meri prilagajajo svojim sodelavcem 

in vodstvu.  
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H7: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, katerih tedenska učna 

obveza znaša več kot 25 ur, dojemajo medosebne odnose na delovnem mestu kot bolj 

obremenjujoče v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša 25 ur ali manj. 

Tabela 26: Razlike v doživljanju medosebnih odnosov med posamezniki, katerih tedenska učna obveza znaša 

več kot 25 ur v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša 25 ur ali manj (preizkus: Mann-Whitney 

U-preizkus). 

Tedenska učna obveznost N M SD U p r 

25 ur ali manj 69 1.83 0.73 
484.50 0.14 −0.16 

Več kot 25 ur 11 1.50 0.59 

 

Razlike med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli v doživljanju 

medosebnih odnosov na delovnem mestu glede na njihovo tedensko učno obvezo niso 

statistično značilne (U = 484.5, p = 0.14). Vrednost r-koeficienta nakazuje zelo majhen učinek 

tedenske učne obveze na doživljanje medosebnih odnosov na delovnem mestu. 

Kot je razvidno iz tabele 26, se sicer nakazuje, da posamezniki s tedensko učno obvezo 25 ur 

ali manj v povprečju doživljajo medosebne odnose na delovnem mestu kot nekoliko bolj 

obremenjujoče v primerjavi s posamezniki s tedensko učno obvezo, večjo od 25 ur, vendar so 

razlike med skupinama premajhne, da bi jih lahko posplošili na celotno populacijo. O 

populacijskih razlikah v doživljanju medosebnih odnosov na delovnem mestu glede na 

tedensko učno obvezo tako ne moremo trditi ničesar. 

Na osnovi rezultatov sedme hipoteze ne moremo niti potrditi niti ovreči. 

Rezultati so presenetljivi, saj menimo, da zaradi večje obremenitve doživljajo kot bolj stresne 

tudi medosebne odnose. V primeru preobremenjenosti so zaposleni po našem mnenju bolj 

razdražljivi in zato bolj dovzetni za razne konflikte z učenci, sodelavci in vodstvom.  

 

H8: Med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli ni statistično 

pomembnih razlik glede na uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja. 

Tabela 27: Razlike v uravnavanju poklicnih zahtev in zasebnega življenja med specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi ter učitelji v osnovni šoli (preizkus: t-test za neodvisne vzorce). 

Izobrazba N M SD t p d 

Učitelji 50 2.23 0.55 
1.70 0.09 0.39 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi  30 2.03 0.50 

 

Razlike v uravnavanju poklicnih zahtev in zasebnega življenja med specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli niso statistično značilne (t = 1.70, p = 

0.09). Vrednost Cohenovega d-koeficienta nakazuje majhen učinek izobrazbe na uravnavanje 

poklicnih zahtev in zasebnega življenja.  
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Na osnovi predstavljenih rezultatov osmo hipotezo potrdimo.  

Menimo, da je količina dela pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih ter učiteljih v osnovni 

šoli enaka. Tako smo mnenja, da vsem ostane veliko službenega dela za popoldanski oziroma 

večerni čas, kar zagotovo vpliva na življenje in delovanje družine.  

Podobno je ugotovil tudi Kyriacou (2011), ki meni, da je učiteljeva količina tedenskega dela 

pogosto zelo velika. Poleg dela v razredu pa spada med učiteljeve naloge še priprava na pouk, 

ocenjevanje, zapisovanje ter organizacijske in administrativne naloge. Ker je vsega dela preveč, 

morajo za službo delati še popoldne in zvečer ter ob koncu tedna.  

 

H9: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, mlajši od 41 let, dojemajo 

uravnavanje poklicnih zahtev in družinskega življenja kot bolj obremenjujoče v primerjavi s 

tistimi, ki so stari 41 let in več. 

Tabela 28: Razlike v uravnavanju poklicnih zahtev in zasebnega življenja med posamezniki, ki so stari 41 let in 

več v primerjavi s posamezniki, mlajšimi od 41 let (preizkus: t-test za neodvisne vzorce). 

Starost N M SD t p d 

Manj kot 41 let 37 2.22 0.52 
0.93 0.36 0.21 

41 let ali več 43 2.10 0.55 

 

Razlike v uravnavanju poklicnih zahtev in zasebnega življenja posameznikov glede na njihovo 

starost niso statistično značilne (t = 0.93, p = 0.36). Vrednost Cohenovega d-koeficienta 

nakazuje majhen učinek starosti na uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja.  

Iz tabele 28 je razvidno, da mlajši posamezniki uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega 

življenja dojemajo kot nekoliko bolj obremenjujoče v primerjavi s starejšimi posamezniki, 

vendar so razlike med njimi premajhne, da bi jih lahko posplošili na celotno populacijo. O 

populacijskih razlikah v dojemanju uravnavanja poklicnih zahtev in zasebnega življenja glede 

na starost tako ne moremo trditi ničesar.  

Na osnovi predstavljenih rezultatov devete hipoteze ne moremo niti potrditi niti ovreči.  

Rezultati so presenetljivi, saj smo menili, da bodo mlajši zaposleni kot veliko bolj 

obremenjujoče doživljali uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja. Razlog so mlajši 

otroci, ki potrebujejo več našega časa. Prav tako v mlajših letih tudi partner pričakuje več  

skupnega preživljanja časa, kar pa zaradi opravljanja službenih obveznosti ni vedno izvedljivo.  
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H10: Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, katerih tedenska učna 

obveza znaša več kot 25 ur, dojemajo uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja kot 

bolj obremenjujoče v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša 25 ur ali manj.  

Tabela 29: Razlike v uravnavanju poklicnih zahtev in zasebnega življenja med posamezniki, katerih tedenska 

učna obveza znaša več kot 25 ur v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša 25 ur ali manj 

(preizkus: t-test za neodvisne vzorce). 

Tedenska učna obveznost N M SD t p d 

25 ur ali manj 69 2.18 0.53 
0.85 0.40 0.28 

Več kot 25 ur 11 2.03 0.62 

 

Razlike v uravnavanju poklicnih zahtev in zasebnega življenja med posamezniki glede na 

njihovo tedensko učno obvezo niso statistično značilne (t = 0.85, p = 0.28). Vrednost 

Cohenovega d-koeficienta nakazuje majhen učinek tedenske učne obveze na uravnavanje 

poklicnih zahtev in zasebnega življenja.  

Iz tabele 29 je razvidno, da posamezniki z manjšo tedensko učno obvezo uravnavanje poklicnih 

zahtev in zasebnega življenja dojemajo kot nekoliko bolj obremenjujoče v primerjavi s tistimi 

posamezniki, ki imajo večjo delovno obvezo, vendar so razlike med njimi premajhne, da bi jih 

lahko posplošili na celotno populacijo. O populacijskih razlikah v dojemanju uravnavanja 

poklicnih zahtev in zasebnega življenja glede na tedensko učno obvezo tako ne moremo trditi 

ničesar. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov tudi desete hipoteze ne moremo niti potrditi niti ovreči.   

Rezultati so presenetljivi, saj smo menili, da bodo zaposleni z večjo tedensko učno obvezo 

dojemali uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega življenja kot bolj obremenjujoče. Sklepali 

smo, da imajo posamezniki z večjo tedensko učno obvezo več službenega dela, katerega 

opravljajo tudi doma, zaradi česar jim preostane manj časa zase ali za druženje s svojo družino.  
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3.3 SKLEP 

 

Prav vsak poklic je lahko stresen, seveda pa je od vsakega posameznika odvisno, ali je neka 

situacija zanj stresna ali ne. Na dejavnike poklicnega stresa se namreč odzivamo različno. Tako 

lahko nekateri zaposleni kot zelo obremenjujoče dojemajo hrup, nekaterih pa to sploh ne moti 

in se obremenjujejo predvsem z medosebnimi odnosi na delovnem mestu. Zaradi teh razlik nas 

je zanimalo predvsem, kateri so tisti dejavniki, ki so za specialne in rehabilitacijske pedagoge 

ter učitelje v osnovni šoli obremenjujoči.  

V prvem delu vprašalnika smo pridobivali osnovne podatke anketirancev. V drugem delu pa 

nas je zanimalo, ali so pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih ter učiteljih v osnovni šoli 

prisotni znaki stresa ter kako tovrstni znaki vplivajo na njihovo zmožnost opravljanja 

vsakodnevnih dejavnosti. Ugotovili smo, da se veliko zaposlenih sooča z občutkom 

preobremenjenosti in utrujenosti ter pomanjkanjem energije in izčrpanostjo. Kljub pogosto 

prisotnim simptomom pa je skoraj polovica zaposlenih mnenja, da ti simptomi ne vplivajo na 

njihovo zmožnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti (na delovnem mestu in zunaj njega). 

Prav tako nas je v tem delu vprašalnika zanimalo, kako zadovoljni so s svojim zdravstvenim 

stanjem in počutjem ter njihova ocena stresnosti poklica in svoje poklicne usposobljenosti. 

Ugotovili smo, da je več kot polovica zaposlenih s svojim sedanjim zdravstvenim stanjem in 

počutjem zadovoljna ali zelo zadovoljna. Podatki so zaskrbljujoči, saj menimo, da se zaposleni 

v tem času še ne zavedajo vpliva prisotnih simptomov na njihovo zdravje in počutje. Kar pa ne 

pomeni, da v prihodnosti tega ne bodo občutili. Opravljanje svojega poklica je kot precej ali 

zelo stresno ocenila več kot polovica sodelujočih v raziskavi. Tudi Slivar (2011) je ugotovil, da 

se v današnjem času nenehno povečujejo izobraževalni standardi, tehnologija in znanje se hitro 

širita, večja je tudi potreba po vseživljenjskem učenju. Poleg omenjenih pritiskov pa se 

zaposleni v šolstvu soočajo še z različnimi neugodnimi dejavniki delovnega okolja, 

neustreznim načinom vodenja, težavami, povezanimi z motiviranjem učencev, vedno več 

nasilja  med učenci in nad učitelji itd. Vse to se odraža kot poklicni stres pri učiteljih, ki vedno 

bolj narašča in ogroža zdravje zaposlenih. Večina vprašanih pa je svojo poklicno usposobljenost 

ocenila kot dokaj dobro. Tudi mi smo mnenja, da so pri poklicni usposobljenosti vedno možne 

izboljšave, ki so zaposlenim v šolstvu na voljo preko različnih izobraževanj. Seveda pa tukaj 

nastopi problem financiranja. Menimo, da so se zaposleni pripravljeni dodatno izobraževati, 

sploh če to pomeni, da bodo bolj kompetentni pri opravljanju svojega poklica. Problem pa je, 

ker je veliko dodatnih izobraževanj zaradi trenutnih finančnih razmer šolam cenovno 

nedostopnih ali pa lahko izobraževanje omogočijo le enemu izmed zaposlenih.  

V tretjem delu vprašalnika nas je zanimalo, kateri so tisti dejavniki poklicnega stresa, ki na 

specialne in rehabilitacijske pedagoge in učitelje v osnovni šoli delujejo obremenjujoče. 

Ugotovili smo, da so za zaposlene najbolj obremenjujoči naslednji dejavniki poklicnega stresa: 

nezainteresiran odnos učencev do dela, administrativno delo, nediscipliniranost učencev, 

časovni pritiski in nevljudnost učencev. Te dejavnike je več kot polovica sodelujočih v raziskavi 

ocenila kot precej oziroma zelo obremenjujoče. V tem delu vprašalnika smo se osredotočili tudi 

na doživljanje delovnega okolja, medosebnih odnosov na delovnem mestu ter na uravnavanje 

poklicnih zahtev in zasebnega življenja zaposlenih. Ugotovili smo, da je na delovnem okolju 
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hrup v največji meri prisoten dejavnik poklicnega stresa. Na področju medosebnih odnosov 

smo ugotovili, da se največ anketirancev v delovnem okolju počuti sprejete in da imajo občutek, 

da pripadajo delovnemu okolju. V manjši meri velja trditev, da je med zaposlenimi veliko 

tekmovalnosti, da imajo zaposleni na delovnem mestu malo stikov z drugimi zaposlenimi in da 

se soočajo z zlorabo moči nadrejenih. Na področju uravnavanja poklicnih zahtev in zasebnega 

življenja pa smo ugotovili, da anketiranci v največji meri opravljajo službeno delo doma. Prav 

tako visoko ocenjena je trditev, da si vzamejo premalo časa zase. Rezultate lahko primerjam z 

rezultati številnih tujih raziskav (Al-Mohannadi in Capel, 2007; Antoniou, Polychroni in 

Vlachakis, 2006; Borg in Riding, 1993; Boyle, Borg, Falzon in Baglioni, 1995; Brown, Ralph 

in Brember, 2002; Golaszewski in Duquette, 1984; Gordon, 2002; Jin, Yeung, Tang in Low, 

2007; Ko, Chan, Ali in Boey, 2000; Kyriacou in Sutcliffe, 1978; Milstein, Manthei, Gilmore, 

Tuck in Adair, 1996, v Depolli Steiner, 2011). Tudi ti raziskovalci so ugotovili, da velik del 

učiteljevega stresa izvira iz nediscipliniranosti učencev, hrupa učencev, pomanjkljive vljudnosti 

in nezainteresiranega odnosa do dela. Enako so ugotovili tudi slovenski avtorji (Depolli, 1992, 

2002; Glavač, 1999; Horvat, 2001; Kofjač, 2005; Rostohar, 2002, Slivar, 2003, 2009; Zdešar, 

2007, v Depolli Steiner, 2011). Raziskovalci (AL-Mohannadi in Capel, 2007; Borg in Riding, 

1991; Boyle idr., 1995; Brown idr., 2002; Chaplain, 2008; Jin idr., 2007; Ko idr., 2000; 

Kyriacou in Sutcliffe, 1978; Manthei idr., 1996, Litt in Turk, 1985, v Depolli Steiner, 2011) so, 

podobno kot mi, ugotovili, da sta za zaposlene obremenjujoči predvsem delovna 

preobremenjenost in časovni pritiski. Njihove ugotovitve pa se skladajo z našimi tudi glede 

medosebnih odnosov. Ugotovili so namreč, da jim pomemben izvor stresa predstavljajo odnosi 

s sodelavci, vodstvom in starši.  

V nadaljevanju smo preverjali hipoteze, ki smo si jih zastavili. V naši raziskavi potrdimo samo 

osmo hipotezo, ki pravi, da med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni 

šoli ni statistično pomembnih razlik glede na uravnavanje poklicnih zahtev in zasebnega 

življenja. Ugotovili smo tudi majhen učinek izobrazbe na uravnavanje poklicnih zahtev in 

zasebnega življenja.   

Drugo hipotezo, ki pravi, da specialni in rehabilitacijski pedagogi doživljajo delovno okolje kot 

bolj obremenjujoče v primerjavi z učitelji v osnovni šoli, na podlagi pridobljenih rezultatov, 

zavrnemo. Ugotovili smo, da so razlike v doživljanju delovnega okolja med specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli statistično značilne, saj učitelji v 

primerjavi s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi svoje delovno okolje doživljajo kot bolj 

obremenjujoče. Ugotovili smo tudi srednje velik učinek izobrazbe na doživljanje delovnega 

okolja.  

Zavrnemo tudi peto hipotezo, ki pravi, da med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter 

učitelji v osnovni šoli ni statistično pomembnih razlik glede na doživljanje medosebnih odnosov 

na delovnem mestu. Ugotovili smo, da so med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter 

učitelji v osnovni šoli v doživljanju medosebnih odnosov na delovnem mestu statistično 

značilne razlike, saj učitelji v osnovni šoli statistično značilno bolj obremenjujoče doživljajo 

medosebne odnose  kot pa specialni in rehabilitacijski pedagogi. Ugotovili smo tudi majhen 

učinek izobrazbe na doživljanje medosebnih odnosov na delovnem mestu.  
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Prav tako zavrnemo tudi šesto hipotezo, ki pravi, da specialni in rehabilitacijski pedagogi ter 

učitelji v osnovni šoli, mlajši od 41 let, dojemajo medosebne odnose na delovnem mestu kot 

bolj obremenjujoče  v primerjavi s tistimi, ki so stari 41 let in več. Ugotovili smo, da so med 

posamezniki statistično značilne razlike v doživljanju medosebnih odnosov na delovnem mestu 

glede na njihovo starost, saj starejši posamezniki v primerjavi z mlajšimi doživljajo medosebne 

odnose kot statistično bolj obremenjujoče. Prav tako smo ugotovili majhen učinek starosti na 

doživljanje medosebnih odnosov na delovnem mestu. Podobno, kot smo predpostavljali, sta 

ugotovili tudi Yagil (1998, v Depolli Steiner, 2011) in Zdešar (2007, v Depolli Steiner, 2011). 

Ugotovili sta, da neizkušeni učitelji v primerjavi s svojimi bolj izkušenimi kolegi doživljajo 

višjo stopnjo stresa. 

Naslednjih hipotez: H1 (Posamezniki, ki menijo, da so dokaj dobro in odlično poklicno 

usposobljeni, doživljajo svoj poklic kot manj ali sploh nestresen.), H3 (Specialni in 

rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, stari 41 let in več, dojemajo delovno okolje 

kot bolj obremenjujoče v primerjavi z mlajšimi od 41 let.), H4 (Specialni in rehabilitacijski 

pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, katerih tedenska učna obveza znaša več kot 25 ur, dojemajo 

delovno okolje kot bolj obremenjujoče v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveza 

znaša 25 ur ali manj.), H7 (Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, 

katerih tedenska učna obveza znaša več kot 25 ur, dojemajo medosebne odnose na delovnem 

mestu kot bolj obremenjujoče v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveza znaša 25 ur 

ali manj.), H9 (Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, mlajši od 41 let, 

dojemajo uravnavanje poklicnih zahtev in družinskega življenja kot bolj obremenjujoče v 

primerjavi s tistimi, ki so stari 41 let in več.) in H10 (Specialni in rehabilitacijski pedagogi ter 

učitelji v osnovni šoli, katerih tedenska učna obveza znaša več kot 25 ur, dojemajo uravnavanje 

poklicnih zahtev in zasebnega življenja kot bolj obremenjujoče v primerjavi s tistimi, katerih 

tedenska učna obveza znaša 25 ur ali manj.) ne moremo niti potrditi niti ovreči. Za te hipoteze 

imamo premalo dokazov in tako ne moremo trditi ničesar.  

Sklepni del zaključujemo z nekaj pomanjkljivostmi raziskave in predlogi, s katerimi bi lahko 

raziskavo nadaljevali in s katerimi bi tudi vodstva šol in udeleženci dobili kakovostnejše 

rezultate.  Ena izmed glavnih pomanjkljivosti je ta, da je vzorec premajhen. Prav tako smo 

raziskavo usmerili samo na eno regijo ter eno mestno občino. Dobro bi bilo dobro, če bi 

raziskavo usmerili na celotno Slovenijo in ne le na Koroško ter Velenje. V raziskavi smo 

uporabili v glavnem vprašanja zaprtega tipa, zaradi česar sodelujoči v raziskavi niso imeli 

možnosti izražanja svojega mnenja. Ker na doživljanje stresa vplivajo osebnostne lastnosti, bi 

bilo dobro, če bi vključili še spremenljivko osebnost.  Koristno pa bi bilo tudi vedenje, kako se 

posamezniki s stresom spopadajo ter ali se preventivno poslužujejo kakšnih strategij 

spoprijemanja s stresom.  

Menimo, da je za kakovostno življenje pomembno, da se posameznik uspešno sooča z dejavniki 

poklicnega stresa. Poleg našega dojemanja dejavnikov je pomembno, da posameznik dela na 

sebi, saj se bo le tako lahko uspešneje soočal z različnimi pogoji na delovnem mestu, z 

različnimi medosebnimi odnosi, prav tako pa bo na ta način bolj uspešen pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja. 
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5 PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljen/-a! 

Sem Vesna Turičnik, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani. V svojem magistrskem delu, z naslovom Dejavniki poklicnega stresa – primerjalna 

študija med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli želim 

podrobneje raziskati, kateri so tisti dejavniki, ki na vas delujejo obremenjujoče in predvsem 

ugotoviti razliko med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji v osnovni šoli, glede 

dejavnikov poklicnega stresa. Vprašalnik je anonimen, odgovore pa bom uporabila izključno v 

raziskovalne namene svojega magistrskega dela. Prosim vas, da odgovorite na vsa vprašanja  in 

da so vaši odgovori iskreni.  

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje in vam želim vse dobro. 

 

1. Spol: 

a) Ženski 

b) Moški 

 

2. Starost: 

a) Od 18 do 30 let 

b) Od 31 do 40 let 

c) Od 41 do 50 let 

d) Od 51 do 65 let 

e) Več kot 65 let 

 

3. Izobrazba:  

a) Učitelj v osnovni šoli 

b) Specialni in rehabilitacijski pedagog 

 

4. Delovno mesto (v primeru poučevanja v več programih obkrožite več odgovorov):  

a) Razredni učitelj 

b) Predmetni učitelj 

c) Specialni in rehabilitacijski pedagog za izvajanje dodatne strokovne pomoči v večinski 

osnovni šoli 

d) Specialni in rehabilitacijski pedagog v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom 

e) Specialni in rehabilitacijski pedagog v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 

f) Mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog 

g) Specialni in rehabilitacijski pedagog kot šolski svetovalni delavec 



 
 

5. Število let delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja: 

a) 0−3 leta 

b) 4−10 let  

c) 11−20 let 

d) 21−30 let 

e) Nad 30 let 

 

6. Moja tedenska učna obveza znaša: __________ur na teden 

 

7. Ali opažate, da se vam pogosto pojavlja oz. je že dlje časa prisoten pri vas kakšen od 

naštetih pojavov? (S križcem označite vse ustrezne odgovore, ki veljajo za vas):  

X Pojavi X Pojavi 

 Glavobol  Izguba teka 

 Bolečine v želodcu, krči, driska, 

zaprtje 

 Občutek preobremenjenosti in 

utrujenosti 

 Povečano znojenje, suha usta  Težave v odnosih z ljudmi in v 

komunikaciji 

 Pomanjkanje volje ter zanimanja za 

delo in konjičke 

 Slabost, omotičnost 

 Nespečnost, težave s spanjem  Potrtost, občutek nemoči in obupa 

 Občutek napetosti v mišicah  Škrtanje z zobmi 

 Razbijanje srca, bolečine v prsih ali 

pri srcu 

 Tesnoba, nemir, napetost, 

zaskrbljenost 

 Slaba telesna odpornost  Težave z zbranostjo, pozabljivost 

 Nezadovoljstvo, pretirana 

občutljivost 

 Pomanjkanje energije in izčrpanost 

 Razdražljivost, jeza, napadalnost  Povečana uporaba protibolečinskih 

zdravil oz. pomirjeval ali uspaval 

 Povečano uživanje alkoholnih pijač 

oz. tobačnih izdelkov 

 Nič od navedenega 

 

7.1 Če ste označili enega ali več pojavov, ocenite, v kolikšni meri vpliva/-jo na vašo 

zmožnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti (na delovnem mestu in zunaj njega)? 

a) Sploh ne vpliva/-jo. 

b) Malo vpliva/-jo. 

c) Srednje vpliva/-jo. 

d) Precej vpliva/-jo. 

e) Zelo vpliva/-jo. 

 

 

 



 
 

8. Kako zadovoljni ste s svojim sedanjim zdravstvenim stanjem in počutjem? 

a) Zelo nezadovoljen/-a 

b) Nezadovoljen/-a 

c) Niti zadovoljen/-a niti nezadovoljen/-a 

d) Zadovoljen/-a 

e) Zelo zadovoljen/-a 

 

9. Kako stresno je za vas opravljanje vašega poklica?  

a) Sploh ni stresno 

b) Malo stresno 

c) Se ne morem opredeliti 

d) Precej stresno 

e) Zelo stresno  

 

10. Kako dobro ste poklicno usposobljeni? Ocenite trditev glede na to, v kolikšni meri 

velja za vas.   

a) Sploh nisem usposobljen. 

b) Slabo usposobljen. 

c) Se ne morem opredeliti. 

d) Dokaj dobro usposobljen. 

e) Odlično usposobljen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. V tabeli so navedeni različni dejavniki poklicnega stresa. Vsak dejavnik ocenite glede 

na to, v kolikšni meri je za vas obremenjujoč. Pri tem pomeni: 

1 – Sploh ni obremenjujoč 

2 – Malo obremenjujoč 

3 – Srednje obremenjujoč 

4 – Precej obremenjujoč 

5 – Zelo obremenjujoč 

 

Dejavnik poklicnega stresa 1 2 3 4 5 

1. Administrativno delo      

2. Nizek status učiteljskega poklica      

3. Ocenjevanje znanja      

4. Nediscipliniranost učencev      

5. Nevljudnost učencev      

6. Nezainteresiran odnos učencev do dela      

7. Časovni pritiski      

8. Delovna preobremenjenost      

9. Preobsežni razredi      

10. Hrup      

11. Odnosi s starši      

12. Odnosi z učenci      

13. Odnosi s sodelavci      

14. Odnosi z vodstvom      

15. Nadomeščanje kolegov      

16. Delo z učenci s posebnimi potrebami      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. V tabeli so navedene različne trditve, ki se nanašajo na delovno okolje. Vsako trditev 

ocenite glede na to, v kolikšni meri velja za vas oziroma vaše delovno okolje. Pri tem 

pomeni: 

1 – Sploh se ne strinjam/nikoli ne velja zame. 

2 – Malo se strinjam/redko velja zame. 

3 – Srednje se strinjam/občasno velja zame. 

4 – Precej se strinjam/pogosto velja zame. 

5 – Zelo se strinjam/skoraj vedno velja zame. 

 

Trditve 1 2 3 4 5 

1. Na delovnem mestu sem izpostavljen/-a 

prevelikemu hrupu. 

     

2. Na delovnem mestu sem izpostavljen/-a 

neustrezni temperaturi v prostoru. 

     

3. Pri delu je drža mojega telesa dalj časa 

prisiljena (sedenje, stanje). 

     

4. Na tem delovnem mestu sem bil/-a že priča 

resni delovni nesreči oz. poškodbi sodelavca. 

     

5. Moj delodajalec izvaja premalo ukrepov na 

področju skrbi za zdravje in varnost. 

     

6. Pri mojem delu je velika verjetnost za 

nastanek nesreče, poškodbe pri delu.  

     

7. Pri delu dvigujem težka bremena.      

8. V delovnem okolju med delom vidim 

pretresljive ali neprijetne prizore.  

     

9. Na tem delovnem mestu sem že imel/-a 

nesrečo oz. poškodbo. 

     

10. Na delovnem mestu sem izpostavljen/-a 

prevelikemu številu učencev v razredu. 

     

11. Med prostimi urami nimam prostora, kjer bi 

se lahko v miru pripravljal/-a na delo. 

     

12. Na delovnem mestu se soočam s 

pomanjkanjem učnih gradiv. 

     

13. Na delovnem mestu se soočam s 

pomanjkljivo ali nedelujočo tehnologijo. 

     

14. Na delovnem mestu se soočam s 

pomanjkanjem prostora, ki bi bil primeren za 

izvajanje različnih dejavnosti z učenci. 

     

15. Na delovnem mestu se srečujem z 

nepredvidenimi problemi. 

     

 

 



 
 

13. V tabeli so navedene različne trditve, ki se nanašajo na medosebne odnose na 

delovnem mestu. Vsako trditev ocenite glede na to, v kolikšni meri velja za vas oziroma 

za vaše medosebne odnose. Pri tem pomeni: 

1 – Sploh se ne strinjam/nikoli ne velja zame. 

2 – Malo se strinjam/redko velja zame. 

3 – Srednje se strinjam/občasno velja zame. 

4 – Precej se strinjam/pogosto velja zame. 

5 – Zelo se strinjam/skoraj vedno velja zame. 

 

 1 2 3 4 5 

1. V moji delovni organizaciji je malo 

komunikacije oz. zaupanja med vodstvom in 

zaposlenimi. 

     

2. S svojimi sodelavci imam napet in 

konflikten odnos. 

     

3. V moji delovni organizaciji je med sodelavci 

veliko tekmovalnosti. 

     

4. Z nadrejenimi imam napet in konflikten 

odnos.  

     

5. Na delovnem mestu imam malo stikov z 

drugimi zaposlenimi. 

     

6. V moji delovni organizaciji prihaja do 

zlorabe moči nadrejenih.  

     

7. V moji delovni organizaciji je prisotno 

nasilje, nadlegovanje na delovnem mestu. 

     

8. Z učenci imam napet in konflikten odnos.       

8. V delovnem okolju se počutim sprejetega.       

9. Imam občutek, da pripadam delovnemu 

okolju.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14. V tabeli so navedene različne trditve, ki se nanašajo na uravnavanje vaših poklicnih 

zahtev in zasebnega življenja. Vsako trditev ocenite glede na to, v kolikšni meri velja za 

vas. Pri tem pomeni: 

1 – Sploh se ne strinjam/nikoli ne velja zame. 

2 – Malo se strinjam/redko velja zame. 

3 – Srednje se strinjam/občasno velja zame. 

4 – Precej se strinjam/pogosto velja zame. 

5 – Zelo se strinjam/skoraj vedno velja zame. 

 

 1 2 3 4 5 

1. Soočam se z zakonskimi in družinskimi 

težavami. 

     

2. Pritiske in stres, ki izvirajo iz področja dela, 

prenašam v zasebno življenje. 

     

3. Pritiske in stres, ki izvirajo iz zasebnega 

življenja, prenašam na področje dela. 

     

4. Službeno delo opravljam doma.      

5. Doma se težko učinkovito organiziram in 

pripravljam za delo. 

     

6. Družina me malo podpira v zvezi z 

delovnimi obveznostmi. 

     

7. Bojim se, da bi v primeru načrtovanja 

družine (zanositev) izgubil/-a službo.  

     

8. Na delovnem mestu imam majhno podporo v 

zvezi s svojimi družinskimi obveznostmi. 

     

9. Primanjkuje mi časa za prostočasne 

dejavnosti. 

     

10. Primanjkuje mi časa za druženje s prijatelji 

in sorodniki. 

     

11. Ne vzamem si dovolj časa zase.       

12. Bojim se zaprositi za skrajšan delovni čas 

zaradi starševstva.  

     

13. Med delovnim časom načrtujem in urejam 

nekatere zasebne zadeve ali opravljam 

dejavnosti, ki niso povezane s službo 

(telefoniranje, nakupovanje, izobraževanje, 

obiski …).  

     

 

 


