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POVZETEK 

 

S stresom se pravzaprav srečujemo vsi in se mu ni moč izogniti. Tudi na delovnih 
mestih smo pogosto izpostavljeni različnim stresnim dejavnikom. Delo specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov je zahtevno, saj morajo pri svojem delu usklajevati 
številne stvari. Vpeti so v obravnavo in individualno delo z otroki, sodelovanje s 
starši, sodelavci, zunanjimi institucijami, upoštevati morajo zahteve vodstva vzgojno-
izobraževalne institucije ter se ves čas strokovno izpopolnjevati. Vse to jih postavlja 
pred dejavnike, ki nanje delujejo stresno. Ljudje smo različni in se različno odzivamo 
na stresorje ter tako doživljamo stres povsem individualno. Vsak posameznik lahko 
izbere svojo vrsto aktivnosti, s katero si preventivno pomaga pri stresu.  

Ključno vprašanje, na katero smo želeli z raziskavo v magistrskem delu odgovoriti, je 
bilo, ali se specialni in rehabilitacijski pedagogi vključujejo v športno-gibalne aktivnosti 
kot preventiva poklicnemu stresu in koliko jim le-to pomaga. 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 
metodo pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop. Raziskovali 
smo na neslučajnostnem vzorcu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (N=120).  
Anketni vprašalnik smo v elektronski obliki posredovali specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, v Republiki Sloveniji.  

Rezultati, ki smo jih z raziskavo pridobili, so pokazali, da so specialni in 
rehabilitacijski pedagogi izpostavljeni poklicnemu stresu, pri čemer ni statistično 
pomembnih razlik glede na delovno mesto, ki ga zasedajo. Ugotovili smo, da 
specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki so stari 35 let ali več, doživljajo več stresa v 
primerjavi z mlajšimi. Prav tako več stresa doživljajo tisti, ki imajo 7 let in več delovne 
dobe, v primerjavi s tistimi, ki jo imajo manj kot 7 let. Kot dejavnike poklicnega stresa 
so najpogosteje navajali: administrativno delo (»papirologijo«), sodelovanje s starši, 
obseg in količino dela. Raziskava je pokazala, da je delež tistih, ki se vključujejo v 
športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu in tistih, ki se ne, skoraj 
enak. Med tistimi, ki se vključujejo v športno-gibalne aktivnosti, je največji delež tistih, 
ki to počnejo 2-krat tedensko. Pogosteje se v športno-gibalne aktivnosti vključujejo 
tisti, ki imajo 7 let ali več delovne dobe, v primerjavi s tistimi, ki jo imajo manj kot 7 let. 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi najpogosteje izberejo vključevanje v športno-
gibalno aktivnost, hoja. Ugotovili smo, da 74,5 % sodelujočim v raziskavi vključevanje 
v športno-gibalne aktivnosti veliko oziroma zelo veliko pomaga pri premagovanju 
poklicnega stresa.  

 

KLJUČNE BESEDE: specialni in rehabilitacijski pedagogi, poklicni stres, športno-
gibalne aktivnosti, preventiva poklicnemu stresu 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Stress is something we all have to deal with and it cannot be avoided. We are often 
exposed to various stress factors at work as well. The work of special and 
rehabilitation pedagogues is demanding for they are required to coordinate various 
things when carrying out their tasks. They perform examinations of children and work 
with them individually, they cooperate with parents, colleagues, and external 
institutions; they must adhere to the requirements of management of the educational 
institution as well as they themselves continuously participate in professional 
development programs. All of this potentially exposes them to stress. People are 
different and respond to stress factors differently. Consequently, we deal with stress 
in a very individual manner. Every person can select their own type of activity as a 
stress prevention measure.  

A key question this master’s thesis research is attempting to answer is whether 
special and rehabilitation pedagogues participate in sports activities as a professional 
stress prevention measure and how helpful they find them. 

In this research we utilised descriptive and causal non-experimental methods of 
educational research, as well as a quantitative research approach. The research was 
conducted on a non-probability sample of special and rehabilitation pedagogues 
(N=120). An online questionnaire was distributed to special and rehabilitation 
pedagogues working in the field of education in the Republic of Slovenia.  

The research showed that special and rehabilitation pedagogues are exposed to 
professional stress, and that there are no statistically significant differences between 
various professional profiles. It has been established that special and rehabilitation 
pedagogues, aged 35 or over, experience greater stress levels compared to their 
younger colleagues. Additionally, stress levels are higher among those with seven 
years of work experience or more, compared to those with less than seven years of 
experience. Most commonly listed stress factors were administrative tasks 
(paperwork), cooperation with parents, and scope and quantity of work. The research 
showed that the share of people participating in sports activities as a form of 
professional stress prevention and those who do not is almost the same. Among 
those, who are physically active, most do so twice a week. People with more than 
seven years of work experience are physically active more often than those with less 
than seven years of work experience. The most commonly selected sports activity 
among special and rehabilitation pedagogues is walking. We found that 74.5 % of 
special and rehabilitation pedagogues benefited a lot or greatly from sports activity as 
a form of professional stress prevention. 

KEY WORDS: special and rehabilitation pedagogues, professional stress, sports 
activities, professional stress prevention 
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1. UVOD 
 

Ljudje se v zadnjih desetletjih srečujemo z ogromnim napredkom sodobne družbe, ki 
prinaša številne novosti in tehnološki napredek. Posledično vse to postavlja ljudi pred 
čedalje večje zahteve in pričakovanja sodobne družbe. Posameznik je soočen z 
nenehnimi spremembami, novimi nalogami in izzivi, ki lahko pri njem sprožajo stres. 

Stres nastaja kot posledica naših interakcij z okoljem, ki se ves čas spreminja, mi pa 
se mu moramo prilagoditi. Žal nihče ni povsem odporen proti stresu (Looker, 1993) in 
ga ne more izločiti iz življenja. Z njim se sreča prav vsakdo. Od posameznika pa je 
odvisno, kako se bo na stresorje odzval in kako bo obvladoval stres (Starc, 2007).  

Sama opažam, da ljudje ves čas nekam hitijo, vse opravljajo s strašansko naglico in 
ničesar več ne počnejo počasi in umirjeno. Velikokrat opazujem ljudi v toku življenja, 
starše, ki zjutraj nervozno pripeljejo in oddajajo svoje otroke v vzgojno-izobraževalne 
institucije in nato hitijo v službo, nestrpne voznike za volani, neučakane kupce na 
blagajni trgovin itd. Zdi se, kot da so vsak trenutek v stresu, čeprav se meni osebno 
zdi, da ga mnogokrat ustvarjajo sami. Od vsakega posameznika je namreč odvisno, 
kako živi iz dneva v dan in kako si stvari zastavi in zorganizira. Menim, da je stres, s 
katerim se srečujemo, velikokrat odvisen od posameznikove organizacije dnevnih 
aktivnosti, njegove pozitivne naravnanosti in osebnosti ter pozitivnega pogleda na 
življenje.  

Seveda pa se ljudje, kljub pozitivni naravnanosti in osebnosti, stresu velikokrat težko 
izognemo. Po mojem mnenju so predvsem delovna mesta, kjer delamo z ljudmi tista, 
ki človeka velikokrat soočajo s stresnimi situacijami. Specialni in rehabilitacijski 
pedagogi se srečujejo s številnimi stresnimi dejavniki, saj morajo sodelovati in 
komunicirati s kolegi, vodstvom šole, starši in učenci. Hkrati so omejeni z zakonskimi 
določili, nenehno se morajo izobraževati, pridobivati nova znanja, se prilagajati naravi 
dela, izbirati ustrezne pristope in načine dela z učenci s posebnimi potrebami itd.  
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Definicije stresa 
 

O stresu se v zadnjih desetletjih veliko govori, saj ob hitrem življenjskem tempu 
postaja vedno večji problem. Življenjski slog ljudi se je z leti spreminjal in danes 
živimo v času, ko se pritiski in zahteve tako poklicnega kot tudi zasebnega življenja 
povečujejo. Številni avtorji navajajo različne definicije stresa. 

M. Tomori (1990) navaja, da je stres dogajanje, ki ga pri človeku sproži vsaka 
sprememba, ki zmoti njegovo notranje ravnovesje. Stres aktivira posameznikove 
prilagoditvene moči in spodbudi njegove telesne in duševne sile. Na stres se vsak 
posameznik odziva v vsej svoji duševni, telesni in socialni celostnosti.   

Bernard in Krupat (1993, v Matej Tušak in Blatnik, 2017) opredelita stres kot 
kompleksen fenomen, ki vključuje tri komponente, in sicer: zunanje okoliščine, 
kognitivno oceno zunanjih okoliščin in notranji fiziološki odziv na predhodni 
komponenti.  

B. Youngs (2001) označi stres kot telesno reakcijo na aktivacijo obrambnih sistemov 
proti grožnji, ki jo zazna naše telo. Pravi, da je stres sklop telesnih, fizičnih, duševnih 
ter kemičnih reakcij na okoliščine, ki aktivirajo v posamezniku zmedenost, nejevoljo 
ter vzburjenost. Navedene reakcije imajo izvor v našem zaznavanju dogodka in 
odzivu nanj, zato stres lahko deluje pozitivno ali negativno.  

Schmidt (2001, v Matej Tušak in Masten, 2008) opredeli stres kot pripravo telesa na 
posebne obremenitve. Greenberger in Baron (2000, v Matej Tušak in Masten, 2008) 
pa opredelita stres kot zapleten vzorec čustvenih stanj in psihičnih odzivov ter misli, 
ki so s tem povezane in nastanejo kot posledica na neke zunanje zahteve, stresorje.  

Ihan in Simončič Vidrih (2005, v Matej Tušak in Masten, 2008) opredelita stres kot 
izredno močno čustveno stanje. Navajata, da je stres ena od funkcij organizma, ki 
služijo njegovi boljši prilagoditvi na spremembe. V primeru, ko je posameznik 
ogrožen, se v telesu sproži stresni odziv oziroma stresna reakcija.   

Matej Tušak in Masten (2008) navajata, da gre pri stresu za hude življenjske 
preizkušnje, s katerimi se človek srečuje tekom življenja. Stres razumeta kot 
posledico osebnega dojemanja in doživljanja dogodkov, s katerimi se človek sreča v 
okolju. Kako človek doživlja dogodke, pa je odvisno od posameznikovih nazorov in 
prepričanj.  

Slivar (2013) navaja, da je stres stanje porušenega ravnotežja organizma, ki se 
pojavi ob soočanju posameznika z ogrožajočimi dejavniki v sebi ali okolju, ki jih ne 
zmore obvladati oziroma se jim prilagoditi. Stres povzročajo različni dejavniki, ki jih 
imenujemo stresorji. Vsak posameznik se na stresorje odziva individualno.    
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Matej Tušak in P. Blatnik (2017) navajata, da je stres posledica dojemanja in 
doživljanja pojavov, ki nas spremljajo v našem okolju. Za večino ljudi predstavljajo 
izvor stresa nove, neznane okoliščine, s katerimi se poprej še niso srečali. Od 
posameznikovih nazorov in prepričanj je v veliki meri odvisen način zaznavanja teh 
okoliščin. Stopnja in vrsta stresa je odvisna od posameznikovega subjektivnega 
dojemanja situacije. Stres tako običajno nastaja na podlagi posameznikovih 
subjektivnih zaznav, nekatere okoliščine pa so tudi neodvisne od posameznikove 
presoje ter so objektivni vzroki stresa. To so hude življenjske preizkušnje (npr. smrt 
partnerja, otroka, invalidnost ipd.), s katerimi se posameznik sreča.  

Raziskovalci definirajo stres v skladu s svojimi dognanji, zato je definicij stresa veliko. 
V novejših definicijah skušajo raziskovalci združiti biološke, psihološke in socialne 
poglede na stres v enotno definicijo. V skladu z novejšimi definicijami je stres najlažje 
razložiti kot sindrom reakcij, ki so razvidne v posameznikovem vedenju ter 
emocionalnemu doživljanju, in ki nastanejo kot posledica različnih dejavnikov, ki 
zahtevajo od posameznika spremembe in prilagajanje. Le-te pa posameznik doživlja 
kot stresne dejavnike (Matej Tušak in Blatnik, 2017).  

Stres opredeljuje veliko definicij. Skupno jim je to, da opredelijo stres, kot nekaj kar 
ga povzroči nek sprožilec, ter da so posledice stresa psihološke in fiziološke narave.  

 

2.2 Učinki stresa 
 

Vsak človek razume stres drugače, saj ljudje doživljamo situacije, na različne načine. 
Za nekoga je lahko nekaj pozitivno in prijetno, za drugega slabo in negativno (Matej 
Tušak in Blatnik, 2017). Gre za povsem individualno izkušnjo. Običajno gledamo na 
stres z negativno predpostavko, a novejši avtorji navajajo tudi pozitivne učinke stresa 
(McGonigal, 2017). Ljudje smo si namreč med seboj različni in drugače dojemamo 
stvari, ki se nam dogajajo, zato tudi na stresne dogodke gledamo z različnih zornih 
kotov. Dejstvo je, da se stresnih dogodkov iz življenja ne da izbrisati, na nas pa je, 
kako se bomo z njimi soočali (Youngs, 2001). Pri doživljanju stresa je tako zelo 
pomembno, kako razumemo in doživljamo zahteve, ki se postavljajo pred nas, kako 
ocenjujemo svoje zmožnosti za obvladovanje zahtev, kako se s stresom spopademo 
in kako o njem razmišljamo (Matej Tušak in Blatnik, 2017). 

Kadar posameznik stres doživlja kot napetost, neprijetnost oziroma se mu pri tem 
pojavljajo negativna čustva, takrat govorimo o negativnem, slabem stresu. V situaciji, 
ko posameznik doživlja stres kot izziv oziroma se mu ob tem pojavljajo pozitivna 
čustva, pa govorimo o pozitivnem, dobrem stresu (McGonigal, 2017).  

V življenju se srečujemo tako z negativnim kot s pozitivnim stresom. Matej Tušak in 
Masten (2008) navajata, da je glavna razlika med zdravim in škodljivim stresom ta, 
da se pri zdravem stresu posameznik neki spremembi zelo hitro prilagodi, pri 
škodljivem stresu pa je ta prilagoditev zelo težka ali povsem nemogoča.  
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V svojem življenju opažam, da smo običajno bolj pozorni na negativni stres in ga prej 
opazimo kakor pozitivnega.  

 

2.2.1 Negativni učinki stresa 

 

Običajno ljudje stres doživljajo kot negativno, neprijetno izkušnjo, do katere je prišlo, 
ker je posameznik preobremenjen, naveličan, zdolgočasen, ali je predolgo vztrajal v 
neki poziciji, ki je ni zmogel nadzorovati in obvladati (Matej Tušak in Masten, 2008). 
Ob negativnem stresu se pojavi stanje porušenega ravnovesja organizma, ker 
posameznik ne zmore obvladati ali se prilagoditi ogrožajočim dejavnikom v sebi ali 
okolju (Slivar, 2013).  

Negativne učinke stresa imenujemo distres, negativne dejavnike stresa pa distresorji. 
O distresu ali slabem stresu govorimo, ko so zahteve za posameznika tako velike, da 
presegajo njegove sposobnosti, da bi se soočil z njimi. Posledice stresa so lahko 
različne psihofizične motnje ali psihosomatske bolezni (Matej Tušak in Blatnik, 2017). 
Negativen stres vpliva na posameznikovo počutje, vedenje in njegovo funkcioniranje 
(Treven, 2005). Posameznik ga zaznava kot neprijetnost, ob kateri se mu pojavljajo 
neprijetna čustva, kot so strah, jeza, krivda itd. Človek, ki je pod vplivom negativnega 
stresa, je manj komunikativen in odprt, zapira se vase. Pri njem se pojavi težnja po 
osamitvi, počitku, izolaciji (Matej Tušak in Masten, 2008).  

 

2.2.2 Pozitivni učinki stresa 

 

Stres, ki ne presega meje povprečja, ki ga zmoremo obvladovati, lahko pozitivno 
učinkuje na nas. Poveča nam lahko pozornost ter izboljša motivacijo, posledično pa 
na podlagi tega bolje izvajamo naloge (Matej Tušak in Blatnik, 2017). Takšen 
pozitiven stres imenujejo eustres, pozitivni stres ali prijazni stres. Tovrstni stres nam 
pomaga osebnostno rasti in se učiti. Zaradi stresa in ustreznega spoprijemanja z njim 
lahko gradimo sebe, tako da smo bolj močni, uspešni in pametni (McGonigal, 2017). 
Posledično pridobivamo tudi večjo samozavest, saj občutimo pozitivne izide soočanja 
s stresom (Matej Tušak in Blatnik, 2017).  

Pozitivne dejavnike stresa označujemo kot eustresorje. Ti so na primer: uspeh, slava, 
zmaga ipd.  

Pri pozitivnem stresu dobimo občutek, da obvladujemo stvari, naloge in izzive, ki so 
postavljeni pred nas (Looker in Gregson, 1993). Ljudje ponavadi opišejo pozitivni 
stres kot prijetno, vznemirljivo, spodbudno ter navdušujoče občutenje. To je običajno 
tedaj, ko se čutijo zmožne obvladovati zahteve, ki se pred njih postavijo, zaupajo 
sami vase in imajo lastno prepričanje, da bodo situacije zmogli premagati. Takšni 
posamezniki običajno zlahka dosegajo zastavljene cilje, saj se v njih prebudi želja po 
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novih izzivih in nalogah (Matej Tušak in Masten, 2008). Poveča se njihova delovna 
motivacija, ustvarjalnost in delavnost (Treven, 2005).  

 

2.3 Stresorji 
 

Sam pojem »stresor« je leta 1982 opredelil avtor Selye (1982, v Matej Tušak in 
Blatnik, 2017) z namenom razlikovanja med stresorjem oziroma vzrokom stresa in 
stresom v smislu stanja oziroma posledice delovanja stresorja.  

Vse, kar za posameznika predstavlja neko obremenitev, zahtevo ali izziv (Selič, 
1999) in kar začasno zamaje posameznikovo ravnovesje, je stresor (Dernovšek , 
2006). To so različni dogodki, osebe, predmeti ali pogoji, ki jih posameznik zaznava 
kot škodljive oziroma ogrožajoče (Dernovšek, 2006; Selič, 1999). Od posameznikove 
individualne presoje je torej odvisno, ali bo nek dogodek iz okolja prešel v stresno 
reakcijo oziroma v t. i. stresor, prav tako je od posameznikove interpretacije stresorja 
odvisno tudi, kako intenzivno se bo na stresor odzval (Matej Tušak in Blatnik, 2017).  

Tudi sama opažam, da je od posameznika odvisno, kako se bo na nek stresor 
odzval. Vidim, da nekateri odreagirajo na enake situacije povsem drugače. Nekateri 
se močno razburijo, drugi sprejmejo stvari mirno, brez pretiranega stresa.  

 

2.3.1 Vrste stresorjev 
 

Stresorje lahko razdelimo v več različnih vrst. Najpogostejša delitev je delitev na: 
fiziološke, psihogene in kognitivne stresorje.  

Med fiziološke stresorje uvrščamo:  

– pomanjkanje spanca  
– ponavljajoč in močan hrup 
– vročino, mraz, bolečino 
– izčrpanost, utrujenost 
– telesne poškodbe itd. 

Kot psihogene stresorje uvrščamo neprijetne, ogrožajoče notranje dražljaje. Ti so 
lahko realni ali v naprej predvideni in imajo neprijetne posledice za človeka.  

Kognitivni stresorji so vezani na posameznikove miselne napore, ki presegajo raven 
povprečne zmogljivosti (Matej Tušak in Blatnik, 2017).  

Lazarus in Kohen (1977, v Matej Tušak in Blatnik, 2017) opredelita tri skupine 
stresorjev, in sicer:  
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– Kataklizmični stresorji: so stresorji, ki se pojavijo kot nepredvidljivi dogodki in 
se zgodijo hkrati večjim skupinam ljudi. Imajo zelo močen vpliv na ljudi in 
terjajo veliko moči za obvladovanje.  
 

– Osebni stresorji: so stresorji, ki vplivajo na posameznika in so lahko predvidljivi 
ali nepredvidljivi, običajno jih merimo z lestvicami življenjskih dogodkov. Za 
njihovo obvladovanje je potrebno veliko moči.   
 

– Stresorji »ozadja«: gre za stresorje, ki niso veliki, ampak majhni, na videz 
nepomembni, ki pa so ves čas prisotni in povzročajo kronično vznemirjenje,    
t. i. negativni stres.  

Girdano in Everly (1979, v Selič, 1999) razdelita najpomembnejše vzroke stresa v tri 
skupine, in sicer: 

– psihosocialne 

Psihosocialni vzroki se navezujejo na nekatere procese, ki so vezani na: 
posameznikovo potrebo po prilagajanju v spremenljivih pogojih; občutenje frustracij 
ob nezmožnosti doseči hoteni cilj; preobremenjenost, pretirano vzburjenje ali izrazito 
nadpovprečne zahteve; premalo dražljajev.     

– bioekološke 

Bioekološki vzroki se po njunem mnenju prepletajo z individualnimi posameznikovimi 
značilnostmi, kot so: bioritem posameznika, prehranjevanje, vzdražni pragovi.  

– osebnostne 

Pod osebnostnimi vzroki označujeta posameznikovo individualno dovzetnost za 
stres. Navajata, da so posamezniki, ki so bolj anksiozni in imajo nižje 
samovrednotenje, bolj dovzetni za stres.  

Nekateri avtorji ločijo mikrostresorje in makrostresorje.  

– mikrostresorji 

Mikrostresorji oziroma male neprijetnosti so množica majhnih stresorjev, ki se 
vsakodnevno ponavljajo in jih velikokrat niti ne zaznavamo. V kolikor jih primerjamo z 
večjimi življenjskimi dogodki (npr. smrt partnerja ipd.), se nam zdijo nepomembni, 
vendar pa imajo večji vpliv na zdravstvene, bolezenske težave. V šolskem prostoru 
učinkujejo na učitelje številni mikrostresorji (hrup, svetloba, neustrezne prostorske 
razmere …) (Slivar, 2013). 

– makrostresorji 

Makrostresorji oziroma velike neprijetnosti so veliki stresorji. To so večji življenjski 
dogodki (npr. smrt partnerja, otroka, huda prometna nesreča ipd.), ki zelo pretresejo 
posameznikovo življenje in močno vplivajo nanj (Musek, 2010).  
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2.3.2 Skupine stresorjev na delovnem mestu 
 

Kreitner in Kinick (2004, v Domenis in Zadel, 2012) opredelita različne skupine 
stresorjev na delovnem mestu. V prvo skupino uvrščata potencialne stresorje, ki so 
vključeni v nivo posameznika in v nivo skupine. Stresorji, ki so vključeni v nivo 
posameznika so na primer: zahteve dela, preveč oziroma premalo dela, monotono 
delo, nejasnost vlog, konfliktnost vlog, varnost zaposlitve … Stresorji vključeni v nivo 
skupine pa so na primer: skupinska dinamika, vodenje, nadlegovanje … V naslednjo 
skupino uvrščata t. i. organizacijski nivo, to so stresorji z vidika organizacije. Sem 
sodijo: kultura organizacije, struktura, tehnologija in uvajanje sprememb v delovno 
okolje. V zadnji skupini opredelita druge stresorje. To so stresorji, ki jih povzročajo 
dejavniki izven delovne organizacije, na primer: družina, socialno-ekonomski status, 
vročina, gneča, onesnaženost zraka, čas, ki ga porabijo za pot na delo … 

Strokovnjaki ugotavljajo, da preplet psiholoških in socialnih dejavnikov skupaj s 
tehnologijo in vsebino dela predstavlja tveganje za zdravje in biopsihosocialno 
počutje posameznikov (Johanson in Gardeli, 1988, v Domenis in Zadel, 2012). 

 

2.4 Individualno doživljanje stresa 
 

V svojem življenju opažam, da ljudje zelo različno doživljamo enake oziroma 
podobne situacije. Opažam, da nekdo neko situacijo doživlja povsem umirjeno in ne 
preveč problematično, nekdo drug pa vidi v situaciji velik problem in je ob tem zelo 
vznemirjen. To si običajno skušam interpretirati z razlago, da smo si ljudje pač 
različni in gledamo na stvari drugače.  

V literaturi zasledimo opredelitve, iz katerih razberemo, da med ljudmi prihaja do 
individualnih razlik pri zaznavanju in obvladovanju stresa.  

»Stres je posledica dojemanja in doživljanja pojavov, ki nas spremljajo v našem 
okolju« (Jerman, 2005, str. 474). Vsak posameznik po svoje doživlja in dojema stvari, 
ki ga spremljajo skozi življenje. Na nekoga delujejo stresno, na drugega ne. 

Dejavniki stresa in doživljanje stresa so za ljudi različno težki oziroma različno težko 
rešljivi (Dernovšek, 2006). M. Z. Dernovšek (2006) navaja, da na to vplivajo: 
posameznikova osebnost in izkušnje, ki jih ima, koliko energije ima posameznik, 
okoliščine, v katerih se stresni dejavniki pojavljajo, širše in ožje okolje, v katerem 
človek živi.  

Starc (2007) pravi, da gre pri stresu za nespecifičen odziv vsakega posameznika, ki 
ga v telesu človeka prikliče nek stresni dejavnik, ko posameznik le tega oceni za 
stresnega.  

M. Tomori (1990) navaja, da je odzivnost na stres odvisna od značajskih potez 
posameznika. Dinamičen, prilagodljiv in vase siguren posameznik je veliko bolj 
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življenjsko prilagodljiv in odporen na stres. Tisti ljudje, ki so bolj pasivni, omahljivi, pa 
običajno doživljajo stres v večji meri kot prejšnji. Na doživljanje stresa vplivajo tudi 
pretekle izkušnje. Nove in neznane izkušnje predstavljajo bistveno večji stres kot 
tiste, ki smo jih že doživeli. 

S. Treven (2005) navaja, da si pri razumevanju individualnih razlik, pri zaznavanju in 
obvladovanju stresa, lahko pomagamo z razlago sledečih elementov:  

1. Individualna samopercepcija in moč 

Individualna samopercepcija pomeni zaznavanje samega sebe, ki je lahko pozitivna 
ali negativna, ter vpliva na človekovo zmožnost pri spoprijemanju in obvladovanju 
stresnih življenjskih situacij. V sklop samopercepcije sodi tudi samospoštovanje, 
posameznikovo mnenje o samem sebi. Tisti, ki imajo dobro samospoštovanje, imajo 
tudi dobro samopercepcijo. Običajno se ti ljudje bolje spoprijemajo s stresom kot tisti, 
ki imajo slabo samopercepcijo (Treven, 2005). 

Moč posameznikove osebnosti pomeni zmožnost nadzora posameznika nad 
njegovim življenjem. Ljudje, ki so zelo močni, dobro poznajo svoje osebne vrednote, 
cilje ter zaupajo v svoje sposobnosti. Takšne osebe se dobro soočajo s stresom 
(Nowack, 1986, v Treven, 2005). 

2. Mesto nadzora 

Ljudje imajo glede dogodkov v življenju različna prepričanja. Nekateri so prepričani, 
da si sami kujejo usodo, drugi, da so dogodki v življenju odvisni od sreče ali naključij. 
Tisti, ki menijo, da si sami kujejo usodo, imajo notranje mesto nadzora. Drugi, ki 
menijo, da so vsi dogodki v življenju odvisni od sreče ali naključja, pa imajo zunanje 
mesto nadzora. Tisti, ki imajo notranje mesto nadzora, verjamejo, da lahko, kadar 
zaznajo nek stresor, prevzamejo nadzor nad dogajanjem in na ta način vplivajo na 
pojavljanje stresa ter posledice le-tega. Tisti, ki imajo zunanje mesto nadzora, pa se  
ob pojavu stresnih dogodkov oziroma ob zaznavanju stresorjev prepustijo situaciji, jo 
ne skušajo obvladovati in se tako prepustijo vplivu stresa. Ob tem se počutijo 
nemočne ter stres doživljajo pogosteje kot tisti, ki imajo notranje mesto nadzora 
(Treven, 2005).   

3. Vedenjska vzorca tipa A in tipa B 

Za ljudi tipa A je značilno, da so tekmovalni, močne osebnosti, delo opravijo hitro in 
so usmerjeni k aktivnemu delovanju. Ljudje tipa B se lotijo dela počasi, niso 
tekmovalni, pogosto zamujajo in namenjajo več pozornosti, kakovosti kot hitrosti pri 
delu. Raziskovalca (Friedman in Rosenman, v Treven, 2005) sta ugotovila, da so 
imele osebe tipa A pogostejše psihične težave kot osebe tipa B.   

4. Negativna naravnanost 

Ljudje, ki so negativno naravnani in že v naprej negativno gledajo na dogodke, 
pogosteje doživljajo stres kot osebe, ki so pozitivno naravnane.  
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5. Sposobnost  

Posameznikova sposobnost prilagajanja življenjskim situacijam je odvisna od tega ali 
so fleksibilne ali toge osebnosti. Ljudje, ki so bolj fleksibilni, so bolj odprti ter dovzetni 
za razumevanje drugih in se lažje prilagodijo spremembam. Takšni ljudje pogosto 
prevzemajo nase veliko opravil, ki privede do preobremenjenosti in stresa. Ljudje s 
togo osebnostjo so bolj zaprti in manj dovzetni za razumevanje drugih. Velikokrat se 
na stresorje, četudi jih zaznajo, ne odzovejo. Ti ljudje doživljajo manj stresa kot 
osebe s fleksibilno osebnostjo (Treven, 2005).  

 

2.5 Znamenja stresa in vpliv na naše telo 
 

Stres je sestavni del življenja vsakega posameznika in se mu praktično ni moč 
izogniti. Kljub temu da je življenje pod pritiski in stresom lahko zelo naporno, je po 
drugi strani ravno to tisti dejavnik, ki človeka aktivira, da je dejaven in v neprestanem 
stiku s svetom okrog sebe ter s samim seboj. Brez vedno novih izzivov in preizkušenj 
bi bilo življenje pravzaprav precej pusto (Tomori, 1990). 

Znaki oziroma simptomi reakcije na nek stres se pojavijo običajno v nekaj minutah po 
samem stresnem dogodku (Dernovšek, 2006). B. Youngs (2001) navaja, da se začne 
negativni, slabi stres, običajno kazati s t. i. opozorilnimi znaki, ki se lahko kažejo na 
treh ravneh, in sicer na fizični, čustveni in vedenjski ravni.  

M. Z. Dernovšek (2006) navaja, da se simptomi stresa pri posamezniku pojavljajo v 
štirih sklopih: misli oziroma mišljenja, vedenja, telesa in čustev. Sklopi simptomov 
stresa se med seboj prepletajo ter med seboj vplivajo drug na drugega. Pri ljudeh 
lahko v stresnih situacijah zaznamo stanje osuplosti, zbeganosti. Njihova pozornost 
se običajno zmanjša in človek postane malce zmeden ter dobi občutek, kakor da ni 
čisto pri zavesti in da ne zmore povsem dojemati dogajanja okrog sebe. Pri tem 
pojavu gre za splošno vzburjenost živčnega sistema (Dernovšek, 2006).  

 

2.5.1 Odziv telesa ob stresnih situacijah 

 

Telo ob zaznavi stresorja aktivira hipotalamus, ki sproži kemični alarm. Na to se 
živčni sistem odzove na način, da pospeši izločanje stresnih hormonov (adrenalina, 
noradrenalina, kortizola, glukagona in adrenokortikotropnega hormona). Gre za 
psihofiziološko reakcijo, ki jo imenujemo stresni odgovor in je priprava na fizične in 
psihične izzive (Slivar, 2013).  

Stresni odgovor  vključuje (Quick, Quick, Nelson & Hurrell, 2003, v Slivar, 2013): 

– povečan utrip srca in pritok krvi v mišice ter možgane, 
– dvig sladkorja in maščobne kisline v krvi, 



10 

 

– povečano budnost organizma, 
– upočasnitev presnovnega ter reproduktivnega sistema in zaviranje aktivnosti 

imunskega sistema.  

Stresni odgovor aktivira posameznikove zmožnosti za spoprijemanje s stresorji in 
skuša obvarovati organizem pred nevarnostjo. Kadar se pojavlja prepogosto, traja 
dlje časa, ali je zelo močan, takrat ima lahko škodljive posledice, kar se kaže v 
pretiranem stresnem odgovoru, ki negativno vpliva na posameznika (prav tam).  

 

2.5.2 Vpliv stresa na zdravje 
 

Pri varovanju zdravja, ki bi bilo lahko oslabljeno zaradi stresa, je pomembno, da se 
naučimo dovolj zgodaj prepoznati opozorilne znake stresa in da ustrezno ukrepamo.  

V primeru, da stres traja dlje časa, če gre za t. i. podaljšano stanje stresa, se to lahko 
odraža v psihofizioloških motnjah ter psihosomatskih boleznih. Stres, ki je 
kontinuiran, namreč močno obremeni organizem ter moti njegovo presnovo in 
psihofizično uravnoteženost, s tem pa ga izčrpava. Mnogi znaki se pogosto pokažejo 
šele, ko so posamezniku že močno načeli zdravje ali celo povzročili smrt (Matej 
Tušak in Masten, 2008). 

Tudi Lindemann (1977, v Matej Tušak in Masten, 2008) navaja, da človek zboli zaradi 
stresa v primeru, ko njegov splošni prilagoditveni sindrom zaradi izčrpanosti odpove.  

Braham (1994, v Matej Tušak in Masten, 2008) pravi, da v 75 % pride do bolezni 
zaradi kroničnega stresa. Leta 2003 je WHO organizacija opredelila stres kot eno 
izmed večjih nevarnosti, ki ogroža zdravje (Zeyer, 2004 v Matej Tušak in Masten, 
2008).  

Fizični, telesni, znaki stresa so (Matej Tušak in Masten, 2008): 

– glavobol 
– slabost in omotica 
– bolečine v prsih, srcu 
– bolečine v vratu in hrbtu (npr. križu) 
– povečano potenje 
– hitrejši ritem srca 
– zadihanost 
– pogosto obolevanje (npr. prehladi) 
– bolečine v želodcu in težave s prebavo 
– upad učinkovitosti, zmogljivosti, slabotnost 
– pretirana izguba telesne teže 

Čustveni znaki stresa so (Matej Tušak in Masten, 2008): 

– živčnost, razdraženost, vznemirjenost 
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– negativne misli 
– odsotnost energije 
– depresivnost 
– izbruhi jeze, nerazumljenost 
– otožnost 
– nizko samospoštovanje 

Vedenjski znaki stresa so (Matej Tušak in Masten, 2008): 

– pretirano kritiziranje drugih 
– znižana spolna sla 
– težave govornega izražanja 
– pomanjkanje interesa 
– težave s spanjem 
– pomanjkanje apetita 
– umikanje vase, izogibanje socialnih kontaktov 
– težave pri odločanju 

S. Treven (2005) odzive na stres oziroma posledice stresa razdeli v tri skupine, in 
sicer: 

1. Fiziološke posledice: 
– različne bolezni srca 
– težave s hrbtenico 
– rana na želodcu 
– glavobol 
– rak 
– kožne bolezni 
– zvišan krvni pritisk 

 
2. Psihične posledice: 
– težave v družini 
– motnje spanja 
– težave s spolno slo 
– depresija 
– fobije 
– nočne more 
– sindrom izgorevanja 

 
3. Vedenjske posledice: 
– pretirano kajenje 
– težnja po alkoholu 
– odvisnost od drog 
– dovzetnost za nesreče 
– motnje hranjenja 
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Slivar (2013) navaja, da so posledice stresa vidne na različnih področjih. Ta so:  

– zdravstveno stanje posameznika; 
– vedenje in čustveni znaki (prehranjevalne navade, nižje samospoštovanje, 

večje poseganje po alkoholu, cigaretah, kavi, motnje spanja itd.); 
– odnosi s sodelavci (zapiranje vase, agresija, nezmožnost sodelovanja, 

nezmožnost sprejemanja kritike, nemotiviranost, zavračanje pomoči pri delu 
itd.); 

– dejavnosti pri delu (nezadovoljstvo z delom, težave s koncentracijo, 
neustrezno razporejanje nalog, nizka stopnja učinkovitosti pri delu itd.). 

Travers in Cooper (1998, v Slivar, 2013) razdelita simptome stresa v tri skupine:  

– emocionalno izražanje: anksioznost, depresivnost, nezadovoljstvo, strah, 
razne frustracije, negativno samovrednotenje; 

– vedenjsko izražanje: težave prehranjevanja, kajenje, pogosto uživanje 
alkohola, drog, nasilnost, spalne motnje, menjavanje poklica; 

– fiziološko izražanje: psihosomatski znaki, utrujenost, izčrpanost, bolezni srca 
in ožilja. 
 

S. K. Depolli (1999, v Slivar, 2013) na podlagi raziskav navaja, da se kot posledica 
stresa pri osnovnošolskih učiteljih v Sloveniji najpogosteje kažejo naslednji simptomi: 

– utrujenost, pomanjkanje energije 
– izčrpanost 
– nezmožnost prenehanja razmišlja o dogodkih ali problemih preteklega dne 
– občutek prevelike odgovornosti 
– nezmožnost zavrniti neko prošnjo 
– pretirana razdražljivost 
– nezmožnost, da bi se zvečer sprostili 
– potlačena, zadušena jeza 
– močna napetost 
– težave s spanjem 
– redno prebujanje ponoči ali zgodaj zjutraj 

 

2.6 Značilnosti dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov  
 
Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je zahtevno, saj od njega zahteva 
številna znanja, sodelovanje s kolegi in vodstvom vzgojno-izobraževalnih institucij, 
prilagajanje individualnim značilnostim in potrebam oseb, s katerimi dela in še mnogo 
drugega.  
M. Kukanja Gabrijelčič (2017, v Kermauner in Plazar, 2019) pravi, da zahtevajo 
spremenjene družbene razmere od učitelja nove pristope, znanja ter veščine. Pri delu 
se srečujejo z učenci, ki imajo raznolike sposobnosti, raznolike posebne potrebe ter 
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multikulturne razlike. Pravi, da mora biti učitelj za delo z otroki s posebnimi potrebami 
visoko usposobljen ter mora znati poiskati njihova močna področja in potenciale.  
 
Pri delu z osebami s posebnimi potrebami uporablja individualiziran pristop. Galeša 
(1993) navaja, da izhajamo pri individualiziranem pristopu iz otrokovih razvojnih 
potreb. Glede na otrokove razvojne potrebe se namreč odločimo, kaj in koliko bomo 
delali na določenem področju.  
 
»Naloga specialnega pedagoga (defektologa) je skupaj s sodelavci na šoli in izven 
narediti takšen individualiziran program, za vsakega otroka s posebnimi potrebami, ki 
bo pomagal učencu, da si pridobi pozitivne izkušnje, razvije zaupanje, uspešnost, 
sodelovanje z vrstniki …, da napreduje na vseh štirih razvojnih področjih: 
komunikacija, socio-emocionalni in spoznavni razvoj ter znanje« (Galeša 1995, str. 
265). Obenem Galeša (1995) poudarja, da je pomembno tudi sodelovanje s starši, ki 
jim mora znati specialni pedagog prisluhniti, jim pomagati, da bodo v pomoč otroku 
ter da bodo skupaj našli načine za delo z otrokom. Tudi E. Novljan (2004) pravi, da je 
cilj pogovorov in sodelovanja s starši uskladiti in doreči vsebine dela ter pričakovanja.   
 
E. Novljan (2004) navaja, da so specialni in rehabilitacijski pedagogi usposobljeni za 
specialno pedagoško delo. Obenem poznajo različne didaktične materiale in igrače, 
metode dela, imajo diagnostično znanje ter znajo primerjati otrokov razvoj z razvojem 
povprečnega otroka.  
 
Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (2009, 1. člen) opredeli, da je 
»specialni in rehabilitacijski pedagog strokovnjak, 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 nadaljevanju osebami s posebnimi potrebami) v vseh življenjskih 
obdobjih.« Specialni in rehabilitacijski pedagog ima cilj, pomagati vsakemu 
posamezniku, da maksimalno razvije svoje dane potenciale oziroma da mu pomaga 
poiskati kompenzacijske mehanizme, z namenom, da se usposobi za čim bolj 
samostojno poklicno in socialno življenje. Ob tem mora specialni in rehabilitacijski 
pedagog vedno delati v dobro osebe s posebnimi potrebami, ter upoštevati vse 
pravne norme in standardne, ki varujejo otrokove in človekove pravice ter 
dostojanstvo (Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 2009).  
 
Glede opredelitve dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 17. člen Etičnega 
kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (2009) navaja: »Delo specialnega 
in rehabilitacijskega pedagoga je praviloma sodelovalno. V sodelovanju z drugimi 
(učitelji, vzgojitelji, starši in drugimi dejavniki in posamezniki) naj deluje timsko, 
usklajuje naj svoja ravnanja glede na cilje in usmeritve oseb s posebnimi potrebami. 
Pri tem naj bo lojalen, toleranten in spoštljiv do vseh, s katerimi sodeluje.« 
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2.7 Poklicni stres 
 

»Kadar stres nastane zaradi negativnih dejavnikov značilnih za določen poklic, 
govorimo o poklicnem stresu« (Slivar, 2013, str. 9). Menim, da smo se pri opravljanju 
dela verjetno že vsi srečali s poklicnim stresom. Na nas vplivajo številni negativni 
stresni dejavniki, ki jih nekateri lažje prenašamo, drugi težje.  

Glasser (1995, v Domenis in Zadel 2012) navaja, da stres na delovnem mestu 
povzročajo zahteve, ki obremenijo ali presežejo osebne prilagoditvene vire.  

Selič (1999) opredeljuje poklicni stres z vidika različnih dejavnikov, in sicer: 
delovnega položaja, pomanjkanja kontrole pri delu, ponavljajočih se opravil, 
nevarnosti in stresorjev okolja. Na delovnem mestu se torej prepletajo številni 
dejavniki, ki povzročajo negativni stres. Selič (1999) prav tako navaja, da sodobne 
raziskave poklicni stres opredeljujejo kot sestavljen proces v smislu medsebojno 
povezanih več procesov, ki so vezani na konkretno delovno situacijo. Ti procesi so: 
zahteve oziroma naloge, ki jih mora posameznik izpolnjevati; načini na katere 
izpolnjuje te zahteve; strategije, s katerimi obvladuje stresne obremenitve; uspešne 
ter nezadostne strategije in možnosti za izboljšave.  

Matej Tušak in Masten (2008) navajata, da se človek pri delu srečuje z različnimi 
stresorji, ki lahko nanj vplivajo pozitivno ali negativno. Običajno govorimo o 
dejavnikih, ki v posamezniku prebudijo negativna čustva. To se zgodi takrat, ko stvari 
niso takšne kot bi si jih človek želel. Na posameznikovo počutje, razpoloženje in 
obvladovanje stresa, lahko vplivajo povsem na videz neopazni dejavniki, kot so: 
svetloba, hrup, kvaliteta zraka, sam prostor itd. Vsak posameznik se skuša s 
stresorji, ki nanj vplivajo, spoprijeti in zmanjšati stresni učinek.  

Raziskava Fundacije za delovne in življenjske pogoje (2005, v Matej Tušak in Blatnik, 
2017) je pokazala, da približno četrtina prebivalcev Evropske unije, ki so zaposleni, 
meni, da je njihovo zdravje ogroženo zaradi poklicnega stresa (Parent-Thirion, 
Fernández-Macías, Hurley, in Vemeylen, 2007). V Sloveniji, po raziskavah Evropske 
unije (IRI, 2012, v Matej Tušak in Blatnik, 2017), 45,6 % zaposlenih doživlja stres na 
delovnem mestu. Stres sodi glede na ugotovitve raziskave Evropske komisije (2014, 
Eurobarometer, v Matej Tušak in Blatnik, 2017) na prvo mesto (skupaj s kostno 
mišičnimi težavami) tveganj za varnost in zdravje pri delu. Problematika poklicnega 
stresa se je v zadnjih desetih letih močno povečala (Šprah, 2012, v Matej Tušak in 
Blatnik, 2017) in postaja pogost dejavnik za izostanek z delovnega mesta (Matej 
Tušak in Blatnik, 2017), saj vodi v številne zdravstvene tegobe in bolezni ter upad 
posameznikovih storilnostnih zmožnosti (Dolenc, 2012). 

 

 

  



15 

 

2.7.1 Dejavniki poklicnega stresa 

 

Okolje, v katerem delamo, močno vpliva na nas s svojimi značilnostmi tako na naše 
počutje kot tudi na zmožnost obvladovanja stresa. Običajno pride do kombinacije 
različnih stresnih dejavnikov, ki se pojavljajo na delovnem mestu in ki pri 
posamezniku povzročajo stres (Matej Tušak in Masten, 2008).  

Dejavniki poklicnega stresa so različni (Looker & Gregson, 1989, v Matej Tušak in 
Masten, 2008): 

– preobremenjenost z delom, 
– pomanjkanje časa zaradi prekratkih rokov za izvedbo del, 
– premalo priložnosti, kjer bi se posameznik lahko izkazal in nezadovoljstvo 

povezano s tem, 
– nejasna vloga ter pomen samega delovnega mesta, 
– spreminjanje delovnih metod, 
– slabo obveščanje znotraj organizacije, vezano na pregled dogajanja in 

občutek pripadnosti organizaciji. 

Selič (1999) navaja, da na poklicni stres vplivajo naslednji dejavniki: 

– delovni položaj 
– pomanjkanje kontrole 
– ponavljajoča se opravila 
– odgovornost za druge 
– konfliktnost vlog 
– nevarnost 
– stresorji okolja 

Battison (1999, v Matej Tušak in Masten, 2008) opredeli sledeče vire stresa na 
delovnem mestu:  

– samo naravo dela (delovne pogoje) 
– nezadovoljstvo z lastno kariero 
– organizacijsko strukturo 
– medsebojno komuniciranje  

Nabor dejavnikov poklicnega stresa je, kakor lahko razberemo iz opredelitev, zelo 
širok in raznolik. Od posameznika je odvisno, kako bo dejavnike doživljal in ali bo 
zaradi njih v stresu. 
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2.8 Poklicni stres zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
 

Sodobna družba se srečuje z zelo hitrim razvojem na področju znanja in sodobne 
tehnologije. Skupaj z razvojem na teh področjih se je spremenil tudi vidik učencev v 
odnosu do informacij, znanj in kulture. Pojavlja se potreba po čedalje večjem naboru 
znanj, veščin in inovacijah. Vse to vpliva tudi na vzgojno-izobraževalni sistem, kjer se 
ves čas spreminjajo in povečujejo izobrazbeni standardi, pojavlja se potreba po 
vseživljenjskem učenju, interdisciplinarnem pristopu poučevanja in pridobivanju čim 
večjega števila kompetenc. Vse te spremembe in potrebe se kažejo v obliki večjega 
pritiska družbe na vzgojno-izobraževalni sistem in neposredno na učitelje (Slivar, 
2013). Tudi Galton in MacBeth (2008) navajata, da se povečuje pritisk na učitelje, ki 
so pod čedalje večjim stresom, saj postaja učenje čedalje bolj pomembno in 
prioritetno. Seveda pa mora učitelj za doseganje vsega tega imeti ustrezno 
psihološko in pedagoško znanje ter mora delo opravljati na zelo visoki strokovni ravni 
(Slivar, 2013).  

Vsi omenjeni pritiski se kažejo kot poklicni stres pri učiteljskem kadru (Slivar, 2013). 
Tudi B. Youngs (2001) navaja, da je stres v vzgoji in izobraževanju ves čas prisoten. 
Strokovni delavci so podvrženi veliki količini dela, ob sočasnem sodelovanju s kolegi, 
starši in delu z učenci. Stres tako postaja del vsakdana in pomeni na nek način 
poklicno tveganje, s katerim se strokovni delavci srečujejo. 

Po mojem mnenju, ki je sicer subjektivno, in izkušnjah sodijo poklici zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju, vključno s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, med 
stresne poklice. Osebno se mi namreč zdi, da so najbolj stresni predvsem poklici, 
kjer delamo z drugimi ljudmi. Seveda lahko prav vsak zase trdi, da je njegovo delo 
najbolj stresno.   

Slivar (2013) pravi, da so učitelji podvrženi tudi različnim psihofizičnim obremenitvam, 
kot so: 

– aktivno angažiranje celotne osebnosti tekom pouka, 
– visoka stopnja pozornosti med poukom, 
– visoka emocionalna obremenjenost ter emocionalne reakcije, ki jih ne more 

izraziti povsem sproščeno, 
– hrup v okolju. 

Resman (1990, v Slivar, 2013) navaja, da je učitelj znotraj šolskega sistema 
postavljen v tri različne ravni, s katerimi je določen njegov položaj in vloga. Te ravni 
so: 

– učitelj kot uslužbenec 
– učitelj kot strokovnjak 
– učitelj kot oseba in osebnost  

Slivar (2013) pravi, da ravni med seboj ni mogoče ločevati, saj so med seboj 
prepletene in vedno prisotne. Vse ravni naj bi delovale čim bolj usklajeno zaradi 
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zadovoljevanja učiteljevih osebnih in tudi družbenih potreb. Kadar delovanje ravni ni 
medsebojno usklajeno, se pri učitelju pojavi razdvojenost.    
 
Zaposleni v vzgoji in izobraževanju različno doživljajo ogrožajoče dejavnike in se 
nanje različno odzivajo. Kako dojemajo stvari je odvisno od (Slivar, 2013): 

– učiteljevega prepričanja ter njegove samopodobe kot učitelja, 
– pomembnosti spoprijemanja z neko okoliščino ter pomembnost posledic za 

učitelja, 
– uspešnosti izida spoprijemanja z neko okoliščino.  

 

2.8.1 Model poklicnega stresa pri učiteljih 
 

Kyriacou in Sutcliffe (1978, v Slivar, 2013) sta proučevala poklicni stres učiteljev in 
sta leta 1976 izdelala najbolj uveljavljen model poklicnega stresa pri učiteljih, ki ima 
osem komponent. Te so: 

1. potencialni poklicni stresorji: so psihološki in fizični stresorji, ki se nahajajo v 
učiteljev delovnem okolju in ki lahko na podlagi posameznikove individualne 
presoje, ko jih le-ta zazna kot ogrožajoče, za njegovo dobro počutje ali 
samospoštovanje postanejo aktualni stresorji;  

2. ocenjevanje: pri ocenjevanju gre za posameznikovo individualno zaznavanje 
in ocenjevanje poklicnih stresorjev, ki so ogrožajoči za njegovo dobro počutje 
ali samospoštovanje;   

3. aktualni stresorji: gre za potencialne poklicne stresorje, ki jih je učitelj zaznal in 
ocenil kot ogrožajoče za njegovo dobro počutje ali samospoštovanje; 

4. mehanizmi spoprijemanja: gre za posameznikove mehanizme, s katerimi 
skuša zmanjšati zaznane ogrožajoče stresorje;  

5. učiteljev stres: gre za negativen čustven odgovor posameznika, ki se kaže na 
fiziološkem, psihološkem in vedenjskem počutju;  

6. kronični simptomi: gre za negativne emocije, ki so prisotne dlje časa ter se 
kažejo v obliki zelo odstopajočih fizioloških, psiholoških in vedenjskih reakcij; 

7. značilnosti posameznega učitelja: gre za posameznikove individualne 
lastnosti, ki vplivajo na spoprijemanje z zahtevami njegovega delovnega 
okolja;  

8. potencialni stresorji, ki niso povezani s poklicem/delom: gre za tiste negativne 
dejavnike izven delovnega mesta, ki povzročajo stres, npr. bolezen, družinske 
krize ipd.   

Njun model skuša razložiti model poklicnega stresa pri učiteljih. Model skuša pojasniti 
doživljanje tako prevelikih zahtev kot tudi premajhnih. Učitelji namreč doživljajo stres 
tudi tedaj, ko delovne zahteve niso prevelike. Učitelj lahko na primer, ker mu vodstvo 
šole ni dodelilo razredništva nekega razreda, zazna to kot grožnjo njegovemu 
samospoštovanju in ob tem doživi stres. Enako velja za pojavljanje stresa, v primeru, 
ko dobi neko nalogo, ki je pod njegovim intelektualnim potencialom. Tudi to lahko 
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posameznik oceni kot grožnjo njegovi samopodobi. Samo ocenjevanje zahtev, ki se 
postavljajo pred učitelja, je odvisno od učiteljevih individualnih značilnosti in tega, 
kako zahteve zaznava. Pri tem je pomembnejša zaznava učiteljevih lastnih 
sposobnosti za spoprijemanje kakor dejansko prisotne sposobnosti za spoprijemanje. 
Po njunem modelu se posamezni mehanizmi spoprijemanja aktivirajo, ko 
posameznik zazna aktualne stresorje kot ogrožajoče. Ti mehanizmi so podvrženi 
individualni presoji posameznika ter ob enem vplivajo tudi na učiteljev proces 
ocenjevanja (Kyriacou in Sutcliffe, 1978, v Slivar, 2013).  

Iz tega modela je razvidno, da je stres opredeljen kot izkušnja negativnih emocij 
(napetost, frustracije …), ki so posledica specifičnih vidikov učiteljevega dela 
(Kyriacou, 1998, v Slivar, 2013).   

 

2.8.2 Dejavniki poklicnega stresa zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
 

V šolskem prostoru se pojavljajo številni dejavniki poklicnega stresa. Med njih 
uvrščamo tudi značilnosti delovnega okolja kot so: hrup, temperatura, svetloba, 
vonjave idr. Vse te značilnosti, ki jih posameznik zaznava, lahko slabo vplivajo na 
posameznikovo telesno in duševno zdravje. Med navedenimi je hrup stalni 
spremljevalec dogajanja v šoli (Selič, 1999). Raziskave (Cooper, Dewe & O'driscoll, 
2001, v Slivar, 2013) kažejo, da ponavljajoč, intenziven hrup nad 80 decibelov 
povzroča fizično obremenitev, napetost in zmanjšanje tolerance za druge stresorje 
ter negativno vpliva na motivacijo za delo. Rudow (1999, v Slivar, 2013) je ugotovil, 
da hrup v šoli tekom odmorov, dosega vrednost do 93 decibelov, kar pomeni, da sodi 
hrup med precejšen stresni dejavnik.  

Pri delu se učitelji srečujejo tudi s pomanjkanjem ustreznih delovnih pogojev, manjka 
jim prostorov za izvajanje različnih dejavnosti, prostorov za zasebnost, primanjkujejo 
jim učna gradiva in sodobna tehnologija za poučevanje. Hkrati pa jih omejujejo še 
institucionalni in zakonodajni okviri, kot so različni pravilniki, standardi in normativi, 
interna pravila idr. Podvrženi so tudi različnim pričakovanjem in vpeti v sodelovanje s 
starši, vodstvom, kolegi in drugimi (Slivar, 2013).  

Kot stresor se pojavlja tudi neobremenjenost ali preobremenjenost s količino dela. 
Raziskava (Cooper, Dewe & O'driscoll, 2001, v Slivar, 2013) je pokazala, da je 
pomemben vir preobremenjenosti, če mora učitelj opraviti neko delo v določenem 
časovnem roku.    

Velik stresor je tudi narava dela z učenci s posebnimi potrebami, ki zahteva od 
učitelja posebne metode in strategije dela, nenehno usposabljanje, 
interdisciplinarnost in timsko delo (Beattie, Jordan in Algozzine, 2006, v Košir, 
Licardo, Tement in Habe, 2014). Hkrati se mora učitelj prilagajati vsakemu 
posameznemu učencu in upoštevati njegove posebnosti (Kavkler in Magajna, 2008). 
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2.8.3 Raziskave o poklicnem stresu pri učiteljih ter specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogih 
 

Raziskave (Greenglass, Fiksenbaum & Burke, 1995, v Slivar, 2013) kažejo, da se v 
mnogih zahodnih državah stres pri učiteljih povečuje. Pri tem se sicer pojavlja težava 
pri oceni obsega stresa, ker ni neke splošne objektivne mere, ki bi merila stres, 
ampak se za to uporabljajo različni vprašalniki (Slivar, 2013). Tudi K. Depolli Steiner 
(2008) navaja, da raziskovalci pri proučevanju stresa med učitelji uporabljajo 
večinoma samoocenjevalne lestvice in vprašalnike.  

Raziskave kažejo, da se poklic učitelja uvršča med najstresnejše poklice (Gold & 
Roth, 1993, v Slivar, 2013). Tudi obširna študija (Johnson, Coper, Cartwright, 
Donald, Taylor & Millet, 2005, v Slivar, 2009) je pokazala, da sodi učiteljski poklic 
med stresne poklice, kar se je odrazilo tudi na lestvici glede slabega telesnega 
zdravja in slabega psihičnega počutja. Obenem raziskave (Austin, 1981; ILO, 1981, v 
Slivar, 2013) kažejo, da imajo učitelji zelo dolg delavnik (od 46 do 52 ur tedensko), 
saj pogosto opravljajo delo še doma. V povezavi z dolžino delavnika raziskava 
(Cooper, Dewe & O'Driscoll, 2001, v Slivar, 2013) navaja, da ljudje, ki delajo 48 ur ali 
več tedensko, kažejo več bolezenskih znakov kot tisti, ki delajo manj.  

Hembling in Gilliland (1981, v Slivar, 2013) sta v raziskavi ugotovila, da učitelji in 
ravnatelji v osnovnih in srednjih šolah doživljajo stres tekom šolskega leta v ciklih, in 
sicer ob pričetku in koncu šolskega leta ter ob ocenjevalnih konferencah.  

Raziskava o stresu pri slovenskih osnovnošolskih učiteljih (Depolli 1999, v Slivar 
2013), je s pomočjo vprašalnika pokazala na sedem faktorjev, ki vplivajo na stres pri 
učiteljih. Ti so: 

– preobremenjenost z delom: premalo časa, kratki časovni roki glede na obseg 
delovnih obveznosti, 

– nediscipliniranost učencev, 
– zahtevana samostojnost pri izvedbi učnega procesa, 
– zahtevana kompleksnost dela, 
– pomanjkljiva socialna podpora, 
– nezadovoljstvo s poklicnim statusom, 
– kognitivni, emocionalni in vedenjski primanjkljaji. 

Raziskava o poklicnem stresu pri slovenskih učiteljih in vzgojiteljih (Slivar, 2009)  je 
pokazala, da je skoraj polovica učiteljev (45,2 %) zaradi dogajanja na šoli pod 
močnim oziroma izjemnim stresom, pri tem so ženske pod večjim stresom kot moški. 
Vendar velja opozoriti, da je bila raziskava narejena proti koncu šolskega leta, ko so 
učitelji pod večjimi pritiski. Kot dejavnike stresa so najpogosteje navajali: sodelovanje 
s starši, vedenje učencev, organizacijo in vodenje šole, število učencev v razredu ter 
dodatno delo. Raziskava je pokazala tudi, da imajo pri oceni stresnosti poklica veliko 
vlogo, specifične značilnosti učiteljskega poklica. Te so: angažiranost celotne 
osebnosti, čustvena obremenjenost, zapleten odnos učenec – učitelj, visoka stopnja 
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koncentracije, spremenjena vloga učitelja in delo, ki poteka v hrupu. Pri tem je 
raziskava pokazala tudi, da so učitelji, ki ocenjujejo stopnjo stresnosti pri sebi višje, 
tudi v slabšem psihičnem stanju, posledično manj uživajo pri vsakodnevnih 
aktivnostih, se težje osredotočijo na tisto, kar počnejo in imajo težave pri 
spoprijemanju s problemi (Slivar, 2009).  

Raziskava (Košir idr., 2014) je pokazala, da se z naraščajočo starostjo pri učiteljih, ki 
delajo z učenci s posebnimi potrebami, stopnja stresa zmanjšuje, vendar je varianca 
zelo majhna. Hkrati je bilo ugotovljeno, da je višja delovna obremenitev povezana z 
možnostjo pojava stresa in da specifične značilnosti delovnega mesta vezane na 
delo z učenci s posebnimi potrebami statistično pomembno prispevajo k doživljanju 
stresa in izgorelosti pri učiteljih. 

A. Drobnič Vidic (2014) navaja, da podatki Evropske agencije za varnost in zdravje 
pri delu iz leta 2005 kažejo, da je bila najvišja stopnja stresa ugotovljena pri 
zaposlenih med 40 in 54 letom starosti, najmanjša pa med mladimi.  

V raziskavi (Goljuf, 2017), v sklopu diplomskega dela, je 56 % specialnih pedagogov 
ocenilo, da doživljajo stres pogosto oziroma vsakodnevno. Med dejavniki, ki jim 
povzročajo stres, so najpogosteje navajali administrativna dela, delo s starši ter 
priprave za izvajanje prilagoditev za učence z individualiziranim programom. 
Raziskava je pokazala tudi, da je najpogostejša aktivnost, ki jo specialni pedagogi 
izberejo kot sprostitveno dejavnost za stres, sprehod v naravi.  

Raziskava, ki jo je v sklopu magistrskega dela opravila V. Turičnik (2018) med učitelji 
ter specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi je pokazala, da se 46,3 % zaposlenih 
počuti preobremenjene in utrujene. 52,6 % sodelujočih je navedlo, da je opravljanje 
poklica za njih stresno ali zelo stresno. Kot najbolj obremenjujoče pri delu so 
sodelujoči v raziskavi navedli nezainteresiran odnos učencev do dela in 
administrativno delo. Več kot polovica jih je kot obremenjujoče dejavnike navedla 
tudi: nediscipliniranost učencev, časovne pritiske in nevljudnost učencev. V 
doživljanju okolja kot obremenjujočega so se pokazale minimalne razlike med tistimi, 
ki so stari 41 let ali več, ki doživljajo delovno okolje nekoliko bolj obremenjujoče, v 
primerjavi z mlajšimi od 41 let, vendar so statistične razlike tako majhne, da jih ne 
moremo posplošiti. V raziskavi se je pokazalo tudi, da učitelji ter specialni in 
rehabilitacijski pedagogi, ki imajo več kot 25 ur tedenske učne obveze ocenjujejo 
delovno okolje nekoliko manj obremenjujoče kot tisti, ki imajo manj kot 25 ur učne 
obveze, vendar pa je razlika tako majhna, da o statistično značilnih razlikah ne 
moremo govoriti.    
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2.9 Načini spoprijemanja s stresom 
 

Stres je naš vsakodnevni spremljevalec. Pomembno je, da se naučimo pravočasno 
prepoznati negativne znake stresa ter da najdemo ustrezne načine zmanjševanja in 
odpravljanja le tega (Youngs, 2001). Tudi M. Cergol Lipnik (2012) navaja, da je 
pomembno predvsem, da se pravočasno lotimo preventivnih dejavnosti, s katerimi 
preprečujemo negativen vpliv stresa.  

Ljudje se spoprijemamo s stresom na različne načine. Kakšen način bo posameznik 
izbral, je odvisno od njega samega. Ob spremljanju ljudi tekom življenja se mi zdi, da 
nekateri posamezniki izberejo zelo uporabne in uspešne načine, drugi pa ne.    

Samo spoprijemanje s stresom avtorji opredeljujejo kot aktivni proces, katerega 
namen je, da posameznik obvladuje in zmanjšuje notranje oziroma zunanje zahteve, 
ki nastanejo zaradi nekega stresnega dogodka (Lazarus in Folkman, 1984, v Dolenc, 
2012).  

Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen in Wadsworth (2011, v Dolenc, 2012, 
str. 108) opredelijo spoprijemanje s stresom kot »zavestno in namerno vlaganje 
napora s ciljem regulacije čustev, mišljenja, vedenja in fizioloških znakov ter okolice 
glede na stresno dogajanje«. Pri tem navajajo, da so regulacijski procesi odvisni od 
biološkega, spoznavnega, socialnega in čustvenega razvoja posameznika. 
Posameznikove tehnike spoprijemanja s stresom se spreminjajo vzporedno s 
posameznikovim spreminjanjem spoznavnega funkcioniranja. Na tehnike 
spoprijemanja s stresom pa vplivajo tudi življenjske okoliščine ter različne socialne 
spodbude (Williams in McGillicuddy-De Lisi, 2000, v Dolenc, 2012). 

A. Mikuš Kos (1993, v Slivar, 2013) navaja, da spadajo med značilnosti 
posameznika, ki vplivajo na stresni odziv in njegovo soočanje s stresom: čustvena 
stabilnost posameznika, samospoštovanje, kompetentnost, samoučinkovitost, 
osebna čvrstost, lokus kontrole, funkcija jaza, sposobnost obvladovanja težav, 
prilagodljivost, socialne veščine ter druge veščine posameznika.  

Battison (1999, v Matej Tušak in Masten, 2008) govori o štirih pristopih pri 
spoprijemanju s stresom, in sicer: 

– spreminjanje razmer: gre za neke konkretne spremembe, s katerimi se 
izboljšajo razmere; 

– izboljševanje zmožnosti za obvladovanje stresa: učenje različnih spretnosti 
(npr. samopotrjevanje, sprostitvene tehnike); 

– spreminjanje zaznavanja položaja: posameznika usmerja k drugačnemu 
zaznavanju pritiskov, ki se pojavljajo, z namenom, da v njih ne bi videl grožnje, 
temveč izzive; 

– spreminjanje vedenja: za to potrebujemo veliko časa, saj gre pri tem za 
spreminjanje posameznikovih dnevnih navad, upočasnitev življenjskega ritma 
ipd.  
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Slivar (2013) navaja, da naj bi bili načini spoprijemanja s stresom usmerjeni v tri ravni 
in sicer v stresorje, odgovore na stres in v različne posledice delovanja stresa.  

Frydenberg (2008, v Dolenc, 2012) navaja, da gre pri spoprijemanju s stresom za 
večplastno tvorbo, ki je sestavljena iz treh temeljnih delov: vedenja, motivacije in 
stališč posameznika. Pravi, da gre pri spoprijemanju s stresom za različna ravnanja, 
ki so lahko v vlogi prilagoditve, obvladovanja, obrambe ali realističnega obvladovanja 
problemov.  

Musek (1993, v Slivar, 2013) navaja tri skupine, v katere lahko združimo dejavnike, ki 
vplivajo na spoprijemanje s stresom. Te so: 

1. osebnostne lastnosti: čustvena stabilnost; nagnjenost k depresiji in naučena 
nemoč; občutenje nadzora in kompetentnosti; naučeni slogi soočanja s 
stresom in obrambnega reagiranja; empatija; altruizem; značilnosti 
medsebojnega obnašanja v smislu odprtosti, zaupanja, iskanja podpore pri 
drugih; sposobnosti, znanja in veščine; zdravstveno stanje;  

2. prehodne osebne značilnosti: razpoloženja; čustvena stanja; vloge; možnost 
ventiliranja in izpovedovanja negativnih občutij; ocene in presoje položaja, ki je 
obremenilen;  

3. situacijski in drugi zunanji znaki: socialna podpora; viri za obvladovanje stresa 
(npr. sredstva, rezerve – materialne možnosti ipd.); stopnja empatije in 
altruizma pri drugih ljudeh.   

S. Treven (2005) navaja, da je za obvladovanje poklicnega stresa in v povezavi z 
opravljanjem poklicnih nalog pomembno ustrezno upravljanje s časom. 

Ferner (1995, v Treven, 2005) pravi, da je treba v izogib stresu, prevzeti nadzor nad 
lastnimi aktivnostmi in se držati nekaterih pravil.  
Med pravili navaja, da je potrebno:  

– določiti prioritete in se jih strogo držati; 
– drugim ljudem ne smemo dovoliti, da nas ovirajo; 
– naučiti se prenesti odgovornost na druge. 
Po Fernerjevem (Ferner, 1995, v Treven, 2005) mnenju je torej potrebno določiti, 
katere dejavnosti so za nas pomembnejše in katere so tiste, ki lahko počakajo. Pri 
tem naj bodo dejavnosti takšne, da lahko z njimi dosegamo cilje. Po njegovem 
mnenju moramo znati drugim sodelavcem prijazno pojasniti, zakaj smo izbrali 
določeno dejavnost kot prioritetno in ne smemo dovoliti, da nas drugi pri tem ovirajo. 
Pri delu se moramo naučiti posamezne naloge, ki smo jih sicer nameravali opraviti 
sami, v časovni stiski prenesti na sodelavce. Pri tem moramo paziti na to, da so te 
naloge pripravljeni in sposobni prevzeti. S tem si omogočimo, da se posvetimo 
aktivnostim, ki so za nas v tistem trenutku pomembne in prioritetne. 
 
Učitelji si pri delu pogosto pomagajo s čustveno in strokovno podporo pri svojih 
službenih kolegih. Vzpostavljena socialna mreža kolegov jim omogoča, da se 
pogovorijo o vsakodnevnih problemih, težavah in stresu. Vendar pa imajo lahko pri 



23 

 

tem kolegi, ki so sami pod velikim stresom negativen, škodljiv, učinek na ostale 
kolege (Slivar, 2013).  

Vsak posameznik mora odkriti, kateri način spoprijemanja s stresom je zanj najbolj 
ustrezen (Youngs, 2001). Za nekoga je lahko neka aktivnost spodbuda, sprostitev in 
razvedrilo, za drugega nov, dodaten stres in obremenitev (Tomori, 1990). 

 

2.9.1 Individualne strategije spoprijemanja s stresom 

 

S. Treven (2005) navaja, da so strategije, ki se kažejo kot uspešne pri obvladovanju 
stresa, redna fizična aktivnost, meditacija in drugi načini sproščanja, zdrav življenjski 
stil ter ustrezno upravljanje s časom. Tušak in P. Blatnik (2017) izpostavljata tudi 
različne relaksacijske tehnike, miselne oziroma kognitivne tehnike idr. Kratki opisi 
posameznih strategij so predstavljeni v nadaljevanju.    

1. Fizične aktivnosti 

Med fizične aktivnosti uvrščamo vse športno-gibalne aktivnosti kot so: različne 
telesne vadbe, tek, hoja, aerobika, plavanje, jahanje, kolesarjenje itd. Če želimo 
doseči, da nam fizične aktivnosti služijo kot pomoč pri obvladovanju stresa potem 
mora biti vadba redna (2–3krat tedensko) (Treven, 2005). Lechner (2015) navaja, da 
sodi med fizičnimi aktivnostmi, hoja med enostavnejše in priljubljene načine 
rekreacije, saj jo človek najlažje vključi v svoje dnevne aktivnosti. Navaja, da hojo 
uvrščamo med rekreacijo, ki je primerna praktično za vse.   

2. Relaksacijske tehnike 

Pri relaksacijskih tehnikah gre za sproščanje, s pomočjo katerega zmanjšujemo 
aktivnost simpatičnega živčevja. To človeku omogoča, da se spočije in si nabere 
nove moči, saj ima relaksacija veliko blagodejnih in pozitivnih učinkov nanj.  

Poznamo različne relaksacijske tehnike, npr.: dihalne tehnike, meditacija, avtogeni 
trening, biofeedback metoda, Jacobsonova progresivna metoda, tehnika vizualizacije 
in sistematizacije idr. Nekatere so opisane v nadaljevanju.   

2.1 Dihalne tehnike 

Vse tehnike sproščanja so med drugim sestavljene tudi iz pravilnega dihanja, ki naj bi 
bilo globoko in sproščujoče. Vaje pravilnega ter sproščujočega globokega dihanja 
nam omogočajo, da se znebimo nelagodja, neugodnega počutja ter slabega stresa 
(Matej Tušak in Masten, 2008).    

2.2 Meditacija 

Meditacija je način, s katerim si lahko olajšamo številne bolezni, ki so povezane s 
stresom. Le-ta namreč omogoča človeku, da se popolnoma sprosti, obnovi moč in 
vitalnost telesa ter vzpostavi ponovno ravnotežje organizma. Hkrati pripomore k 
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zmanjšanju emocionalnih in duševnih težav. Z meditacijo se poveča tudi 
ustvarjalnost, zmožnost koncentracije in učinkovitost posameznika (Treven, 2005).  

2.3  Joga 

S pomočjo joge lahko lažje obvladujemo stres. Združuje gibanje in dihalne ter 
meditacijske tehnike, s katerimi stimuliramo telo, da deluje sproščeno in harmonično.   

2.4  Jacobsonova metoda progresivne relaksacije 

Glavni namen progresivne relaksacije je, da se človek nauči sistematičnega in 
postopnega sproščanja celotnega telesa. Hkrati pa kot posledica pride tudi do 
uskladitve vegetativnega živčevja. Tehniko se uporablja tako, da posameznik mišice 
v točno določenem zaporedju počasi krči ter se osredotoči na sam občutek napetosti. 
Nato pa napete mišice sprošča. Tehnika je v pomoč tudi pri odstranjevanju napetosti 
in splošne togosti, ki je posledica čustvenih težav. Obenem tudi aktivira 
posameznikove vire za lažje soočanje s stresnimi situacijami (Matej Tušak in Masten, 
2008).  

2.5  Tehnika vizualizacije in senzorizacije 

Tehniko vizualizacije lahko uporabimo za odstranjevanje negativnih občutkov. Gre za 
to, da si skušamo v mislih predstavljati neke aktivnosti, nastop, objekt ali kaj drugega, 
kar nas sprošča. Tehnika senzorizacije, je podobna vizualizaciji, le da gre pri tem za 
še bolj »žive« predstave. Ne predstavljamo si le slike nečesa, ampak tudi glasove, 
zvoke, kinestetične oblike in druge senzorične dražljaje (Matej Tušak in Masten, 
2008).  

2.6  Hipnoza ter avtohipnoza 

Hipnoza poteka tako, da hipnotizer poglobi človeka v hipnotično ter sproščeno stanje. 
Stopnja hipnoze je lahko različna. Lahko gre za lažjo hipnozo, pri kateri se človek 
zaveda vsega dogajanja okrog sebe, lahko pa gre za globoko hipnozo, pri kateri je 
človekova zavest povsem izključena. Tehniko je mogoče uporabljati tudi kot mentalni 
trening, saj se v stanju hipnoze zelo poveča posameznikova predstavljivost.  

Avtohipnoza pa je tehnika, pri kateri posameznik samega sebe, brez hipnotizerja, 
pripelje v sproščeno stanje. V stanju hipnoze se poveča dojemljivost za sugestije, ki 
si jih posameznik sam v naprej pripravi in s pomočjo katerih doseže enak učinek kot 
hipnotizer (Matej Tušak in Masten, 2008).  

3. Masaža in aromaterapija 

Terapevtska masaža je v pomoč pri mentalnem in fizičnem sproščanju, pri napetosti 
zaradi preobremenjenosti ali drugih stresnih dejavnikov. Poleg tega se pri masaži 
uporabljajo različna eterična olja (npr. sivka, melisa …), ki imajo pomirjujoč učinek.  
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4. Prehrana 

Ustrezna, uravnotežena, zdrava prehrana je eden izmed najbolj učinkovitih načinov 
za obvladovanje in premagovanje stresa, saj s pomočjo prehrane zmanjšamo 
možnost, da bomo zaradi obremenitev zboleli (Treven, 2005). 

5. Miselne oziroma kognitivne tehnike priprave na stresni dogodek 

Preko miselnih, kognitivnih tehnik, skupaj s telesnimi oziroma somatskimi tehnikami 
sproščanja, vplivamo na aktivacijo in samozavest. Če želimo doseči bolj kompleksne 
učinke, potem moramo še dodatno uporabiti miselne tehnike relaksacije in 
kompleksnejše priprave. Sem sodijo sledeče tehnike: tehnika praznjenja glave, 
tehnika nadzora pozitivnih misli, tehnika zaustavljanja misli, tehnika razumnega 
razmišljanja, tehnika konceptualizacije in senzorizacije idr. (Matej Tušak in Blatnik, 
2017).  

6. Upravljanje s časom 

Pomembno je, da znamo pravilno razporejati različne življenjske dejavnosti in 
obveznosti, da lahko ohranjamo lastno zdravje. S tem poskrbimo, da se lotevamo 
različnih stvari sproščeno in zbrano, s težavami, s katerimi se srečujemo pa se lažje 
spopadamo (Treven, 2005).  

 

Navedli smo nekaj učinkovitih strategij spoprijemanja s stresom, a zagotovo jih lahko 
v življenju najdemo še kar nekaj. Tisti, ki se nevarnosti stresa zavedajo in si vzamejo 
čas za sprostitev ter pripravo na uspešno spoprijemanje s stresom, si izberejo 
strategijo, ki jim najbolj ustreza in pomaga. Ena izmed metod, ki je učinkovita, je 
gibanje oziroma športno-gibalne aktivnosti. 

 

2.10 Športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu 
 

Temelj posameznikovega kakovostnega življenja predstavlja telesno gibanje oziroma 
telesna aktivnost. Le-ta pripomore k posameznikovemu ravnovesju, tako v fizičnem 
kot duševnem pomenu (Matej Tušak in Blatnik, 2017), saj dobro telesno počutje 
vpliva tudi na dobro duševno počutje (Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2007). Zaradi 
tega vpliva sodijo športno-gibalne aktivnosti med bolj učinkovite načine spoprijemanja 
s stresom (Youngs, 2001) ter znižujejo samo dovzetnost za stres (Selič, 1999). 

Tušak in P. Blatnik (2017) pravita, da imajo različne oblike gibanja, pri katerih pride 
do dviga srčnega utripa, mnoge pozitivne učinke na telesno in duševno zdravje. Prav 
tako je posameznik, ki je telesno in duševno zdrav, bistveno bolj pripravljen na 
dnevno soočanje s stresom (Matej Tušak in Blatnik, 2017). Berčič idr. (2007) 
navajajo, da razvedrilno športne aktivnosti, vplivajo na pojav pozitivnih emocionalnih 
reakcij in pozitivnih emocij, naprimer: veselja, sreče, zadovoljstva ipd. Med športno-
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gibalnimi aktivnostmi se namreč v telesu izločajo večje količine hormonov (npr. 
serotonin, dopamin, endorfini), ki jih imenujemo tudi »hormoni sreče«, le ti pa 
povzročijo, da se v posamezniku sprošča napetost in da se v splošnem dobro počuti. 
Ob tem umirjamo tudi osrednje živčevje, s čimer posledično izboljšamo duševno 
ravnotežje (Pišot in Završnik, 2004, v Dolenc, 2012).  

Redno vključevanje v športno-gibalne aktivnosti povečuje posameznikove 
sposobnosti za učinkovitejše spoprijemanje s težavami, saj se posameznikovo 
razpoloženje po športno-gibalni vadbi bistveno izboljša (Burnik, Potočnik in Skočić, 
2003, v Meško, 2011). Vadba mora biti redna, 2–3 krat tedensko, da služi kot zaščita 
pred stresom in s tem povezanimi boleznimi (Treven, 2005). 

Z vključevanjem v športno-gibalne aktivnosti pozitivno vplivamo na posameznikovo 
samopodobo, samozavest in njegov fizični videz. Hkrati se poveča posameznikova 
energija, koristno vplivamo tudi na ohranjanje zdravega in kritičnega odnosa do 
vsakodnevnih obveznosti (Powell, 1999, v Dolenc, 2012), zmanjšujemo čustveno 
labilnost (Maks Tušak in Matej Tušak, 2003), pozitivno vplivamo na osebnostne 
lastnosti povezane s psihično oziroma čustveno trdnostjo, odpornostjo proti stresu in 
soočanjem oziroma obvladovanjem stresa ter problemov. Prav tako telesna vadba 
vpliva na večjo sposobnost samoregulacije, samokontrole ter na ekstravertiranost 
(Matej Tušak, 2003). B. Youngs (2001) navaja, da redna telesna vadba pozitivno 
vpliva na zmanjšanje utrujenosti, sproščenost, uravnovešeno čustvovanje in duševne 
moči. 

Po mnenju B. Youngs (2001) so telesne aktivnosti zelo pomembne pri spoprijemanju 
s stresom. Meni, da bi morali ljudje povečati svojo telesno aktivnost, kadar se poveča 
količina stresa, s katerim se srečujejo, saj se na tak način z njim lažje spoprijemamo. 
Kadar postane naš urnik zelo zapolnjen, zahteven, bi morali povečati količino 
telesnega gibanja. Na tak način se lažje soočamo s stresom. V praksi se običajno 
zgodi ravno obratno in ob polnem urniku pozabljamo na športno-gibalne aktivnosti.  

Maks Tušak in Matej Tušak (2003) navajata, da je za vključitev v športno-gibalne 
aktivnosti potrebna ustrezna motivacijska situacija. Med elemente motivacijske 
situacije uvrščata: samo potrebo, energijo, pobudnike, motivacijsko dejavnost in cilj. 
Po njunem mnenju je energija oziroma energetska opremljenost posameznika prva 
stvar, ki pogojuje katerokoli dejavnost in je prva podlaga motivacijske situacije. Kot 
naslednji element motivacijske situacije opredelita potrebo, za katero pravita, da je 
fiziološki ali psihični manko, zrušenje homeostaze v človeku, ki si želi vzpostaviti 
nazaj normalno delovanje. Običajno sama potreba po vzpostavitvi normalnega 
delovanja posameznika ne zadošča, da bi prišlo do motivacijske dejavnosti. Potreben 
je specifični sprožilni dražljaj oziroma dejavnik, ki pri posamezniku sproži 
motivacijsko dejavnost, ki je usmerjena v nek motivacijski cilj. Z doseganjem 
motivacijskega cilja zadovoljimo potrebo. Navajata, da se ob motivacijskem procesu 
pojavljajo skoraj vedno tudi emocije, ki ga spremljajo. V primeru, da gre za pozitivne 
motivacijske cilje, potem se pojavljajo pozitivne emocije, v koliko gre za negativne 
motivacijske cilje pa se pojavljajo negativne emocije. Cilji so lahko različni, v našem 
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primeru je tako lahko cilj, obvladovanje poklicnega stresa. Pri tem se lahko zgodi, da 
posameznik kljub izboru neke aktivnosti potrebe ne zadovolji. Vzroki za to so lahko, 
neustrezna izbira cilja, neustrezno vedenje posameznika, ki bi privedlo do cilja, 
neustrezna izvedba in to, da cilj ne zadovolji potrebe posameznika, tako kot je 
pričakoval. Sama motivacijska situacija je namreč precej kompleksna in sestavljena, 
tako iz pozitivnih kot negativnih motivov, ki si med seboj lahko nasprotujejo. Pri 
doseganju cilja se nam tako običajno pojavljajo številne ovire. Od posameznika je 
odvisno, kako se bo z ovirami spoprijemal in ali bo dosegel cilj, ki si ga je zastavil 
(Maks Tušak in Matej Tušak, 2003).     

Zdravju koristne oblike športno-gibalnih aktivnosti so športna rekreacija, delovno-
rekreativne aktivnosti ter transportne oblike gibanja (npr. vožnja s kolesom v službo) 
(Škrbina, 2013, v Matej Tušak in Blatnik, 2017). Oblike športno gibalnih-aktivnosti so 
lahko različne, npr. telesna vadba, hoja, tek, plavanje, aerobika, kolesarjenje, jahanje 
… (Treven, 2005). 

 

2.10.1 Izsledki raziskav glede stresa in vključevanja v športno-gibalne aktivnosti 
 

Številne raziskave potrjujejo pomen redne fizične vadbe za zmanjšanje stresa, 
negativnih čustev, večjo produktivnost ipd. (Gerber, Lindwall, Lindegard, Börjesson in 
Jonsdottir, 2013; Hassmen, Koivula in Uutela, 2000; Holtermann idr., 2010; Lechner, 
de Vries, Adriaansen in Drabbels, 1997; v Matej Tušak in Blatnik, 2017). Raziskava 
(Kajtna in Matej Tušak, 2005, v Matej Tušak in Blatnik, 2017) je pokazala, da ima 
telesna aktivnost ugodne učinke na posameznikova čustvena stanja. Izkazalo se je, 
da gibalne aktivnosti vplivajo na pojav depresivnih simptomov. Pojav le-teh, je ob 
redni gibalni aktivnosti manjši kot sicer. Prav tako primerna telesna pripravljenost 
vpliva na pojav somatskih učinkov stresa (Salmon, 2001, v Matej Tušak in Blatnik, 
2017).  

Raziskava (Dolenc, Matej Tušak, Dimec in Pišot, 2009, v Matej Tušak in Blatnik, 
2017), ki je simulirala bivanje v vesolju, kjer ni veliko možnosti za gibanje, je 
pokazala, kar nekaj negativnih sprememb duševnosti zaradi pomanjkanja gibanja. Pri 
ljudeh, ki se manj gibajo, opažajo slabše splošno zdravstveno počutje, višjo stopnjo 
depresivnosti, anksioznosti, ti ljudje imajo več nevrotičnih znakov ter slabša so 
njihova razpoloženjska stanja. Hkrati pri njih opazimo bolj intenzivno doživljanje 
negativnih dogodkov kot stresnih (Matej Tušak in Blatnik, 2017).  

Raziskave, ki so zajele delavce v pisarnah, so pokazale, da so gibalno aktivni 
pisarniški delavci manj dovzetni za stres in imajo več energije (Hansen idr., 2010, v 
Koren, Pišot in Simunič, 2012).  Lechner (1997, v Matej Tušak in Blatnik, 2017) 
navaja, da je stopnja telesne pripravljenosti povezana s stopnjo delovne uspešnosti. 
Manj telesno pripravljeni posamezniki so tudi manj delovno uspešni in posledično več 
izostajajo z delovnega mesta.  
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Lechner (2015) navaja, da študije nakazujejo pomembnost športne vadbe za  boljše 
fizično in psihično zdravje ter višjo produktivnost in učinkovitost vseh zaposlenih. 
Obenem navaja, da je ena od tujih raziskav (Lechner in Downward, 2013, v Lecher, 
2015) pokazala pozitivno povezanost med fizičnimi-športnimi aktivnostmi ter 
zaposlitvijo pri posameznikih starimi od 26 do 45 let. Pri tem ni bilo ugotovljenih razlik 
glede na izbiro udejstvovanja v raznolikih športih ter rekreacijah. 

Raziskovalci Van Rhenen, Blonk, Van der Klink, Van Dijk in Scheufeli (2005, v Matej 
Tušak in Blatnik, 2017) so ugotovili, da kratkotrajna in dolgotrajna fizična vadba 
skupaj s tehnikami sproščanja pozitivno vpliva na zmanjšanje stresa, izgorelosti in 
utrujenosti. 50 odstotkov udeležencev v raziskavi se je po vadbi vrnilo na normalni 
nivo psihološkega funkcioniranja. Študija Hassmen, Koivula in Uutela (2000, v Matej 
Tušak in Blatnik, 2017) je pokazala, da obstaja stalna povezava med stopnjo 
psihološkega dobrega počutja in redno fizično vadbo (2–3-krat tedensko). Z redno 
fizično aktivnostjo so se zmanjšala negativna čustvena stanja, stres, občutek za 
cinično obnašanje in izboljšal se je notranji lokus kontrole. Hkrati se je povečal 
občutek za kohezivnost ter socialno integracijo. Gerber idr. (2013, v Matej Tušak in 
Blatnik, 2017) so ugotovili, da ukrepi, usmerjeni v telesno pripravljenost, pripomorejo 
k boljšemu psihofizičnemu počutju zaposlenih ter povečajo zmožnost za 
spoprijemanje s stresom. Raziskave navajajo, da naj bi bil minimalen čas ukvarjanja 
s srednje do visoko intenzivno gibalno aktivnostjo pol ure dnevno (Owen, Bauman, 
Brown, 2009, v Koren idr., 2012).  

Svetovna zdravstvena organizacija v svojih priporočilih, na podlagi izvedenih študij, 
priporoča, da naj bi bil odrasel človek srednje intenzivno gibalno aktiven vsaj 150 
minut na teden ali visoko intenzivno gibalno aktiven vsaj 75 minut na teden oziroma 
naj bi se posluževal enakovredne kombinacije srednje in visoke intenzivnosti gibalne 
aktivnosti. Ugotovitve kažejo, da je vsaka gibalna aktivnost koristna, več kot je je, 
večji so njeni učinki na zdravje (Graf, Bjarnason-Wehrens in Rost, 2001, v Koren idr., 
2012).  
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3. RAZISKOVALNI DEL 
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Na področju poklicnega stresa med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi je bilo 
narejenih že nekaj raziskav (Goljuf, 2017; Moljk, 2004; Škorjanc, 2013; Turičnik, 
2018) ki so raziskovale, kaj je stres, simptome stresa, vpliv stresa, ključne dejavnike 
na doživljanje stresa, strategije obvladovanja stresa idr. Ob pregledu literature nismo 
zasledili raziskav, ki bi raziskovale vključevanje specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu, zato želimo 
v magistrskem delu podrobneje raziskati to področje. Številne raziskave (Lechner, de 
Vries, Adriaansen in Drabbels, 1997; Hassmen, Koivula in Uutela, 2000; Holtermann 
idr., 2010; Gerber, Lindwall, Lindegard, Börjesson in Jonsdottir, 2013; v Matej Tušak 
in Blatnik, 2017) namreč potrjujejo pozitivne učinke športno-gibalnih aktivnosti na 
obvladovanje stresa. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
 

V raziskavi smo si zastavili spodaj navedena raziskovalna vprašanja.  

1. V kolikšni meri se specialni in rehabilitacijski pedagogi srečujejo s stresom na 
delovnem mestu in ali obstajajo statistično značilne razlike, doživljanja 
poklicnega stresa glede na delovno mesto, ki ga zasedajo? 

2. Katere stresne dejavnike na delovnem mestu navajajo specialni in 
rehabilitacijski pedagogi? 

3. Kolikokrat tedensko se specialni in rehabilitacijski pedagogi vključujejo v 
športno gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu? 

4. V katere športno-gibalne aktivnosti se specialni in rehabilitacijski pedagogi 
vključujejo kot preventiva poklicnemu stresu? 

5. V kolikšni meri specialnim in rehabilitacijskim pedagogom vključevanje v 
športno-gibalne aktivnosti pomaga pri premagovanju poklicnega stresa? 
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Preverjali smo spodaj navedene hipoteze. 

H1: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo 7 let delovne dobe in več, doživljajo 
manj poklicnega stresa, v primerjavi s tistimi, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe. 

H2: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, mlajši od 35 let, doživljajo več poklicnega 
stresa, v primerjavi s tistimi, ki so stari 35 let in več.   

H3: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, katerih tedenska učna obveznost znaša 25 
ur ali več, doživljajo več poklicnega stresa, v primerjavi s tistimi, katerih tedenska 
učna obveznost znaša manj kot 25 ur. 

H4: Med specialnimi in rehabilitacijski pedagogi ni statistično značilnih razlik v  
doživljanju poklicnega stresa glede na delovno mesto, ki ga zasedajo. 

H5: Specialni in rehabilitacijski pedagogi najpogosteje kot stresni dejavnik na 
delovnem mestu navajajo sodelovanje s starši.  

H6: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe, se 
pogosteje vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu, v 
primerjavi s tistimi, ki imajo 7 let delovne dobe in več. 

H7: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, mlajši od 35 let, se pogosteje vključujejo v 
športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu, v primerjavi s tistimi, ki 
so stari 35 let in več.   

H8: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, katerih tedenska učna obveznost znaša 25 
ur in več, se redkeje vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva 
poklicnemu stresu, v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveznost znaša 
manj kot 25 ur. 

H9: Specialni in rehabilitacijski pedagogi se najpogosteje vključujejo v športno-
gibalno aktivnost – tek.  

H10: Specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, ki imajo manj kot 7 let delovne 
dobe, vključevanje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu bolj 
pomaga, v primerjavi s tistimi, ki imajo 7 let delovne dobe in več. 

H11: Specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, mlajšim od 35 let, vključevanje v 
športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu bolj pomaga, v primerjavi 
s tistimi, ki so stari 35 let in več.   

H12: Med specialnimi in rehabilitacijski pedagogi, katerih tedenska učna obveznost 
znaša 25 ur in več, in tistimi, ki imajo manj kot 25 ur tedenske učne obveznosti, ni 
statistično značilnih razlik glede pomoči pri premagovanju poklicnega stresa. 
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3.3 Metoda in raziskovalni pristop  
 

Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 
pedagoškega raziskovanja. Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop.  

 

3.3.1 Vzorec 

 

Proučevana populacija so bili specialni in rehabilitacijski pedagogi zaposleni v vzgoji 
in izobraževanju, v Republiki Sloveniji. Iz navedene populacije smo pridobili 
neslučajnostni vzorec. Vzorec, ki smo ga analizirali, šteje 120 specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, v Republiki 
Sloveniji. Spolna sestava vzorca je 3 moški in 117 žensk.  
 
Tabela 1: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na spol 

Spol F f % 
Moški 3 2,5 
Ženski 117 97,5 
Skupaj 120 100,0 
 

 

Graf 1: Spolna sestava 
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Tabela 2: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na starost 

Starost f f % 
Od 18 do 34 let 71 59,2 
Od 35 do 44 let 34 28,3 
Od 45 do 54 let 12 10,0 
Od 55 do 64 let 3 2,5 
65 let ali več 0 0 
Skupaj 120 100,0 

 
 

Graf 2: Starostna sestava 

 

 
Med sodelujočimi v raziskavi jih je največ starih od 18 do 34 let, 59,2 %. 28,3 %  
sodelujočih je starih od 35 do 44 let. 10,0 % sodelujočih je starih od 45 do 54 let ter 
2,5 % je starih od 55 do 64 let. V raziskavi ni sodeloval nihče, ki bi bil star 65 let ali 
več. 
 
Tabela 3: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na delovno dobo 

Delovna doba  f f % 
Od 0 do 6 let 51 42,5 
Od 7 do 15 let 46 38,3 
Od 16 do 25 let 17 14,2 
Od 26 do 35 let 4 3,3 
Nad 35 let 2 1,7 
Skupaj 120 100,0 
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Graf 3: Delovna doba sodelujočih (%) v raziskavi 

 
 

Največ sodelujočih v raziskavi, 42,5 %, ima od 0 do 6 let delovne dobe. 38,3 % 
sodelujočih ima od 7 do 15 let delovne dobe. Od 16 do 25 let delovne dobe ima  
14,2 % sodelujočih. 3,3 % ima od 26 do 35 let delovne dobe in 1,7 % ima nad 35 let 
delovne dobe.  
 
Tabela 4: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na delovno mesto 

Delovno mesto f f % 
SRP (DSP) v vrtcu  4 3,3 
Vzgojitelj v razvojnem 
oddelku vrtca 

4 3,3 

SRP (DSP) v redni OŠ 67 55,8 
Učitelj v programu NIS 25 20,8 
Učitelj v posebnem 
programu vzgoje in 
izobraževanja 

13 10,8 

SRP v centru za 
usposabljanje, vzgojo in 
varstvo 

2 1,7 

Drugo (mobilni SRP, 
vzgojitelj v posebnem 
programu, učitelj v EIS) 

5 4,2 

Skupaj 120 100,0 
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Graf 4: Delovno mesto sodelujočih v raziskavi 

 

 
Največ specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki so sodelovali v raziskavi (55,8 %), 
je zaposlenih kot učitelj dodatne strokovne pomoči v redni osnovni šoli. 20,8 % 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je zaposlenih kot učitelj v programu nižjega 
izobrazbenega standarda (NIS). 10,8 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je 
zaposlenih kot učitelj v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. 4,2 % je 
zaposlenih na drugih delovnih mestih (mobilni SRP, SRP v programu EIS, vzgojitelj v 
posebnem programu). 3,3 % je zaposlenih kot specialni in rehabilitacijski pedagog v 
vrtcu in enako odstotek je  zaposlenih kot vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca. 
Najmanj, 1,7 %, je zaposlenih v centru za usposabljanje, vzgojo in varstvo.  
 
Tabela 5: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na tedensko učno 
obveznost 

Tedenska učna 
obveznost (število ur) 

f f (%) 

14 1 0,8 
16 1 0,8 
20 5 4,2 
22 24 20,0 
23 13 10,8 
24 10 8,3 
25 24 20,0 
26 13 10,8 
27 24 20,0 
28 1 0,8 
30 3 2,5 
33 1 0,8 
Skupaj 120 100,0 
M 24,45 
SD 2,634 
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Med udeleženci raziskave ima 20,0 % zaposlenih 22 ur učne obveze tedensko, 
enako ima 20,0 % zaposlenih 25 ur tedenske učne obveze in prav tako ima 20,0 % 
zaposlenih 27 ur tedenske učne obveze. Nato sledita dve kategoriji z 10,8 %, in sicer 
tisti, ki imajo 23 in 26 ur tedenske učne obveze. 8,3% zaposlenih ima 24 ur tedenske 
učne obveze. Preostali zaposleni z drugačno učno obvezo so zastopani v manjši 
meri.      

 

3.3.2 Merski instrument 
 

Instrument zbiranja podatkov je bil anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik smo 
oblikovali sami. V prvem delu anketnega vprašalnika smo ugotavljali osnovne 
podatke anketirancev (spol, starost, delovno mesto, število let delovne dobe na 
področju vzgoje in izobraževanja, delovno mesto, število ur tedenske učne obveze). 
V drugem delu anketnega vprašalnika smo specialne in rehabilitacijske pedagoge 
spraševali, ali se srečujejo s poklicnim stresom in v kolikšni meri (na lestvici od 1 do 
5, pri čemer je 1 = najnižja stopnja stresa, 5 = najvišja stopnja stresa). Spraševali 
smo jih po stresnih dejavnikih, s katerimi se pri svojem delu srečujejo. Tukaj smo jim 
ponudili že nekaj možnih dejavnikov (obseg in količina dela; administrativno delo  
(»papirologija«), sodelovanje z vodstvom vzgojno izobraževalne institucije; 
sodelovanje s kolegi na delovnem mestu; delo z učenci; prostorske možnosti;) in pa 
možnost drugo, kamor so lahko vpisali še morebitne druge dejavnike. V tretjem delu 
anketnega vprašalnika smo jih spraševali, ali se vključujejo v športno-gibalne 
aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu, kako pogosto in v katere športno-gibalne 
aktivnosti. Zanimalo nas je tudi, ali jim vključevanje v športne-gibalne aktivnosti 
pomaga kot preventiva pri premagovanju poklicnega stresa in v kolikšni meri. Tukaj 
smo jim ponudili pet možnih odgovorov (sploh mi ne pomaga, malo mi pomaga, 
srednje mi pomaga, veliko mi pomaga in zelo veliko mi pomaga).     

  

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, 1KA. Anketni 
vprašalnik smo posredovali na elektronske naslove specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju, v Republiki Sloveniji. V stik smo 
stopili tudi z nekaj vodji aktivov specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in z vodji 
vzgojno-izobraževalnih institucij, ki so posredovali anketni vprašalnik, specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, v Republiki 
Sloveniji. Pri zbiranju elektronskih naslovov smo si pomagali z elektronskimi naslovi, 
ki so objavljeni na spletnih straneh posameznih vzgojno-izobraževalnih institucij. 
Točnega števila, na koliko elektronskih naslovov je bil anketni vprašalnik poslan, 
nimamo (okvirno na 300). Anketni vprašalnik je bil na spletu aktiven od 21.3. 2019 do 
23. 4. 2019. V omenjenem terminu je na povezavo anketnega vprašalnika pogledalo 
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224 ljudi. 83 ljudi se ni odločilo za izpolnjevanje anketnega vprašalnika. 21 specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov anketnega vprašalnika ni izpolnilo v celoti. 120 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je anketni vprašalnik izpolnilo v celoti.   

 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 
 

Pridobljene podatke smo s spletne ankete (1KA) izvozili v računalniški statistični 
program IBM SPSS Statistics 22.0.  Za opis ključnih značilnosti vseh zbranih 
podatkov smo uporabili deskriptivno in inferenčno statistiko. Pridobljene rezultate 
smo v nadaljevanju predstavili opisno in tabelarično. Obstoj statistično značilnih razlik 
smo upoštevali na stopnji p<0,05. Pred preverjanjem hipotez smo izvedli preizkus 
normalnosti porazdelitve, Kolmogorov-Smirnov Z-preizkus za numerične 
spremenljivke, ki je pokazal, da podatki niso približno normalno porazdeljeni (stopnja 
značilnosti je manjša od 0,05, tudi histogrami so pokazali precej različno 
porazdelitev), zato smo za preverjanje hipotez z numeričnimi spremenljivkami 
uporabili neparametrične teste (Mann-Whitey preizkus, Kruskal-Wallisov H preizkus). 
Za preverjanje hipotez z opisnimi spremenljivkami pa tabelarične in grafične prikaze 
frekvenčnih (f) in strukturnih (f %) porazdelitev, ter χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti.    

 

3.3.5 Spremenljivke 

 

Hipoteze smo preverjali glede na naslednje spremenljivke: 

1. Neodvisne spremenljivke:  
– Starost 
– Delovna doba 
– Delovno mesto 
– Tedenska učna obveza 

 
2. Odvisne spremenljivke: 
– Doživljanje poklicnega stresa 
– Vključevanje v športno-gibalne aktivnosti 
– Pomoč pri premagovanju poklicnega stresa 
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3.4 Rezultati in interpretacija 
 

3.4.1 Osnovni rezultati 
 

Zanimalo nas je, ali se specialni in rehabilitacijski pedagogi zaposleni v vzgoji in 
izobraževanju v Republiki Sloveniji srečujejo s stresom na delovnem mestu.   
 
Tabela 6: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na srečevanje s 
stresom na delovnem mestu 

Stres na delovnem 
mestu 

F f % 

Da  112 93,3 
Ne  8 6,7 
Skupaj 120 100,0 

 
Graf 5: Stres na delovnem mestu 

 
 
Iz tabele 6 je razvidno, da se 93,3 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju srečuje s stresom na delovnem mestu. Le 6,7 % 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, je 
odgovorilo, da ne doživljajo stresa na delovnem mestu.     

Rezultati nas ne presenečajo, saj se zaposleni v vzgoji in izobraževanju srečujejo z 
vedno večjimi delovnimi zahtevami, kar verjetno posledično vpliva tudi na doživljanje 

čedalje večjega poklicnega stresa. Tukaj se lahko navežemo na tuje raziskave 
(Greenglass, Fiksenbaum & Burke, 1995, v Slivar, 2013), ki nakazujejo, da se v 
zahodnih državah stres pri učiteljih povečuje.  
Vsak posameznik pa doživlja stres subjektivno. Poleg tega nimamo nekih objektivnih 
merskih lestvic za vrednotenje doživljanja stresa. K. Depolli Steiner (2008) in Slivar 
(2013) navajata, da se za proučevanje stresa med raziskovalci v večini uporabljajo 

Stres na delovnem mestu
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NE
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samoocenjevalne lestvice in vprašalniki, ki nimajo neke splošne objektivne mere 
doživljanja stresa, poleg tega pa jih vsak raziskovalec izbere sam in niso enotne za 
vse raziskave.  
Pri tem se sicer pojavlja težava pri oceni obsega stresa, ker ni neke splošne 
objektivne mere, ki bi merila stres, ampak se za to uporabljajo različni vprašalniki 
(Slivar, 2013).  
 

Za tiste, ki so odgovorili, da se srečujejo s stresom na delovnem mestu, nas je 
zanimalo, kako ocenjujejo stopnjo poklicnega stresa pod katerim so.  
 
Tabela 7: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stopnjo 
poklicnega stresa 

Stopnja poklicnega stresa pod katerim so specialni in 
rehabilitacijski pedagogi zaposleni v vzgoji in 
izobraževanju (1 = najnižja stopnja stresa, 5 = najvišja 
stopnja stresa 

f f % 

1 2 1,8 
2 13 11,6 
3 59 52,7 
4 33 29,5 
5 5 4,5 
Skupaj 112 100,0 
M 3,23 
SD 0,782 

 
Graf 6: Stopnja poklicnega stresa (%) 
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Največ sodelujočih v raziskavi (52,7 %) je ocenilo stopnjo stresa, na lestvici od 1 do 5 
(pri čemer je 1 = najnižja stopnja stresa in 5 = najvišja stopnja stresa), z oceno 3, kar 
pomeni srednjo stopnjo poklicnega stresa. Sledi 29,5 % sodelujočih z oceno stresa 4, 
kar pomeni visoko stopnjo stresa. 11,6 % sodelujočih je ocenilo stopnjo stresa z 
oceno 2 ter 4,5 % z oceno 5, kar pomeni najvišjo stopnjo stresa. Povprečna ocena 
stopnje stresa je 3,23. Delež tistih, ki so ocenili stopnjo stresa z ocenama 4 in 5 
(najvišji stopnji stresa), je 34 %.  

Rezultati nas ne presenečajo, saj opažamo, da so zaposleni v vzgoji in izobraževanju 
pod precejšnjim stresom. To so že pokazale tudi raziskave narejene v preteklosti. 
Raziskava, Slivar (2009) je pokazala, da je 45,2 % učiteljev in vzgojiteljev zaradi 
dogajanja na šoli pod močnim oziroma izjemnim stresom. V raziskavi Turičnik (2018), 
v sklopu izdelave magistrskega dela, je 52,6 % specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov in učiteljev navedlo, da je opravljanje poklica za njih stresno ali zelo 
stresno. Delež sodelujočih, ki ocenjujejo delo z najvišjima ocenama stresnosti, je v 
naši raziskavi nekoliko nižje kot v omenjenih dveh.  

V nadaljevanju smo ugotavljali, ali se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki 
doživljajo poklicni stres, vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva 
poklicnemu stresu ter kako pogosto.  
 
Tabela 8: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na vključevanje v 
športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu 

Vključevanje v športno-gibalne aktivnosti 
kot preventiva poklicnemu stresu 

f f % 

Da  55 49,1 
Ne  57 50,9 
Skupaj 112 100,0 
 

Graf 7: Vključevanje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu 

 

 
Iz tabele in grafa je razvidno, da je delež tistih, ki se vključujejo v športno-gibalne 
aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu in tistih, ki se ne, skoraj enak. Približno 
polovica (50,9 %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov se ne vključuje v športno-
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gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu. Približno polovica (49,1 %) pa se 
jih vključuje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu.  

Rezultati so nas nekoliko presenetili, saj smo pričakovali, da bo delež tistih, ki se 
vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu višji, glede 
na to, da je v današnjem času ozaveščenost o pomenu telesnega gibanja in njegovih 
pozitivnih vplivih precejšnje. Tušak in P. Blatnik (2017) navajata, da je telesna 
aktivnost zelo pomembna, saj z njo skrbimo za ravnovesje posameznika v fizičnem in 
duševnem smislu. Poleg tega pa redna športna aktivnost znižuje dovzetnost 
posameznika za stres (Selič, 1999). Res pa je, da nam običajno, ob polnem urniku 
pogosto zmanjkuje časa za športno-gibalne aktivnosti in ob stresnih dogodkih 
pogosto izgubljamo tudi voljo do udejstvovanja v športnih aktivnostih. Tudi B. Youngs 
(2001) navaja, da se ob natrpanem posameznikovem urniku običajno zgodi, da 
pozabljamo na športno-gibalne aktivnosti in njihov pozitivni pomen. 
 
Tabela 9: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na pogostost 
vključevanja v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu 

Pogostost vključevanja v športno-
gibalne aktivnosti kot preventiva 
poklicnemu stresu 

f f % 

Enkrat na 14 dni 1 1,8 
Enkrat na teden 15 27,3 
2-krat na teden 18 32,7 
3-krat na teden 7 12,7 
4-krat ali več na teden 14 25,5 
Skupaj 55 100,0 

 
Graf 8: Pogostost vključevanja v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu 
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32,7 % sodelujočih v raziskavi se v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva 
oklicnemu stresu vključuje 2-krat na teden. 27,3 % se jih vključuje 1-krat na teden, 
25,5 % pa 4-krat ali več na teden. 3-krat na teden se v športno-gibalne aktivnosti 
vključuje 12,7 % sodelujočih. 1,8 % sodelujočih se vključuje enkrat na 14 dni. Skupen 
delež tistih, ki se 2-krat ali večkrat tedensko vključujejo v športno-gibalne aktivnosti je 
70,9 %. 29,1 % sodelujočih v raziskavi, ki se vključujejo v športno gibalne aktivnosti, 
pa se vključuje le enkrat na teden ali 14 dni. S. Treven (2005) navaja, da mora biti 
športna vadba redna, nekje 2–3 krat tedensko, če želimo, da služi kot zaščita pred 
stresom.  

Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri sodelujočim v raziskavi, vključevanje v športno-
gibalne aktivnosti pomaga pri premagovanju poklicnega stresa.  
 

Tabela 10: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stopnjo 
pomoči, ki jim jo nudi vključevanje v športno-gibalne aktivnosti pri premagovanju poklicnega stresa 

Stopnja pomoči pri premagovanju 
poklicnega stresa ob vključevanju v 
športno-gibalne aktivnosti 

f f % 

Sploh mi ne pomaga 0 0 
Malo mi pomaga  5 9,1 
Srednje mi pomaga 9 16,4 
Veliko mi pomaga 30 54,5 
Zelo veliko mi pomaga 11 20,0 
Skupaj 55 100,0 
M 3,85 
SD 0,848 
 

Graf 9: Stopnja pomoči pri premagovanju poklicnega stresa ob vključevanju v športno-gibalne aktivnosti 
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Največ (54,5 %) sodelujočih v raziskavi, ki se vključujejo v športno-gibalne aktivnosti 
kot preventiva poklicnemu stresu je navedlo, da jim vključevanje v športno-gibalne 
aktivnosti veliko pomaga pri premagovanju poklicnega stresa. 20,0 % jih je navedlo, 
da jim vključevanje v športno-gibalne aktivnosti zelo veliko pomaga, 16,4 % pa, da 
jim srednje pomaga. Odgovor malo mi pomaga je izbralo 9,1 % sodelujočih. Nihče od 
sodelujočih ni izbral odgovora sploh mi ne pomaga.  

Kar 74,5 % sodelujočih v raziskavi je navedlo, da jim vključevanje v športno-gibalne 
aktivnosti veliko oziroma zelo veliko pomaga. Rezultati nas ne presenečajo, saj smo 
pričakovali, da vključevanje v športno-gibalne aktivnosti pomaga posameznikom pri 
premagovanju stresa.  

Tuje in naše raziskave (Lechner, de Vries, Adriaansen in Drabbels, 1997; Kajtna in 
Tušak, 2005; Hassmen, Koivula in Uutela, 2000; Holtermann idr., 2010; Gerber, 
Lindwall, Lindegard, Börjesson in Jonsdottir, 2013; v Matej Tušak in Blatnik, 2017) 
ugotavljajo, da redna fizična vadba vpliva na zmanjšanje stresa, negativnih čustev, 
večjo produktivnost ipd. Vključevanje v športno-gibalne aktivnosti je torej v pomoč pri 
premagovanju poklicnega stresa, saj ni bilo nikogar, ki bi navedel, da mu malo 
pomaga.  

 

3.4.2 Preverjanje hipotez 
 

H1: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo 7 let delovne dobe in več, doživljajo 
manj poklicnega stresa, v primerjavi s tistimi, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe. 

Tabela 11: Razlike v doživljanju poklicnega stresa med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki imajo 7 let delovne dobe in 
več, v primerjavi s tistimi, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe (Mann-Whitney U-preizkus) 

Delovna doba N MR Z U P 
Manj kot 7 let 51 53,50 -2,656 1402,500 0,004 
7 let ali več 69 65,67 
 

Razlike med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki imajo manj kot 7 let delovne 
dobe, v primerjavi s tistimi, ki imajo 7 let ali več delovne dobe, so statistično značilne 
(U=1402,500; p=0,004) glede doživljanja poklicnega stresa. Tisti, ki imajo 7 let ali več 
let delovne dobe, doživljajo statistično značilno več poklicnega stresa, v primerjavi s 
tistimi, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe.  

Hipotezo 1 na podlagi rezultatov zavrnemo. 

Rezultati so presenetljivi, saj smo menili, da doživljajo več poklicnega stresa tisti, ki 
imajo manj delovne dobe, v primerjavi s tistimi, ki jo imajo več.   
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H2: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, mlajši od 35 let doživljajo več poklicnega 
stresa, v primerjavi s tistimi, ki so stari 35 let in več.   

Tabela 12: Razlike v doživljanju poklicnega stresa med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki so mlajši od 35 let, v 
primerjavi s tistimi, ki imajo 35 let ali več (Mann-Whitney U-preizkus) 

Delovna doba N MR Z U P 
Mlajši od 35 let 71 54.91 -2,970 1342,500 0,002 
35 let ali več 49 68.60 
 

Razlike med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki so mlajši od 35 let, v 
primerjavi s tistimi, ki imajo 35 let in več, so statistično značilne (U=1342,500; 
p=0,002) glede doživljanja poklicnega stresa. Tisti, ki so stari 35 let ali več, statistično 
značilno doživljajo več poklicnega stresa, v primerjavi z mlajšimi od 35 let.  

Na podlagi tega 2 hipotezo zavrnemo.  

Rezultati so nas presenetili, saj smo pričakovali, da specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, mlajši od 35 doživljajo več stresa kot starejši. Raziskava K. Košir idr. 
(2014) je pokazala, da se stres z višjo starostjo zmanjšuje. Vendar pa velja vzeti v 
obzir, da je bila v raziskavi varianca zelo majhna.  

A. Drobnič Vidic (2014) pa navaja, da podatki Evropske agencije za varnost in 
zdravje pri delu iz leta 2005 kažejo, da je bila najvišja stopnja stresa ugotovljena pri 
zaposlenih med 40. in 54. letom starosti, najmanjša pa med mladimi.  

 

H3: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, katerih tedenska učna obveznost znaša 25 
ur ali več, doživljajo več poklicnega stresa, v primerjavi s tistimi, katerih tedenska 
učna obveznost znaša manj kot 25 ur. 

Tabela 13: Razlike v doživljanju poklicnega stresa med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, katerih tedenska učna 
obveznost znaša 25 ur ali več, v primerjavi s tistimi, katerih učna obveznost znaša manj kot 25 ur (Mann-Whitney U-preizkus) 

Delovna 
obveza 

N MR Z U P 

Manj kot 25 ur 54 57,94 -1,020 1644,000 0,154 
25 ur ali več 66 62,59 
 

Razlike med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, katerih tedenska učna 
obveznost znaša 25 ur ali več, v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveznost 
znaša manj kot 25 ur, niso statistično značilne (U=1644,000; p=0,154) glede 
doživljanja poklicnega stresa. Iz tabele je sicer razvidno, da specialni in 
rehabilitacijski pedagogi, ki imajo tedensko delovno obvezo 25 ur ali več, doživljajo 
nekoliko več stresa, vendar so razlike premajhne, da bi lahko govorili o statistično 
značilni vrednosti.   

Na podlagi tega 3 hipotezo zavrnemo.  
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Rezultati so nas presenetili, saj smo pričakovali, da specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, katerih učna tedenska obveznost znaša 25 ur ali več, doživljajo več 
poklicnega stresa. Tudi raziskava K. Košir idr. (2014) je pokazala, da se z višanjem 
delovne obremenitve z učenci s posebnimi potrebami viša tudi stopnja poklicnega 
stresa.  

 

H4: Med specialnimi in rehabilitacijski pedagogi ni statistično pomembnih razlik 
doživljanja poklicnega stresa glede na delovno mesto, ki ga zasedajo. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili Kruskal-Wallisov preizkus, saj pogoji za 
analizo variance niso izpolnjeni (numerična spremenljivka doživljanje poklicnega 
stresa, ni normalno porazdeljena). 

Tabela 14: Kruskal-Wallisov preizkus za numerično spremenljivko, doživljanje poklicnega stresa in opisno spremenljivko, 
delovno mesto 

Delovno mesto N M = doživljanje 
poklicnega stresa 

SRP (DSP) v vrtcu  4 76,00 
Vzgojitelj v razvojnem 
oddelku vrtca 

4 53,00 

SRP (DSP) v redni OŠ 67 60,90 
Učitelj v programu NIS 25 66,66 
Učitelj v posebnem 
programu vzgoje in 
izobraževanja 

13 53,96 

SRP v centru za 
usposabljanje, vzgojo in 
varstvo 

2 4,50 

Drugo (mobilni SRP, 
vzgojitelj v posebnem 
programu, učitelj v EIS) 

5 57,30 

Skupaj 120 - 
H 8,685 
g 6 
P 0,192 
 

Iz tabele lahko razberemo, da največ poklicnega stresa doživljajo specialni in 
rehabilitacijski pedagogi na delovnem mestu SRP v vrtcu, nato sledijo učitelji v 
programu NIS. Najmanj stresa doživljajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, 
zaposleni v centru za usposabljanje, vzgojo in varstvo.  

Rezultat Kruskal-Wallisovega preizkusa (H=8,685; g=6; P=0,192) kaže, da ta razlika 
ni statistično pomembna.  
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Hipotezo 4 potrdimo, saj rezultat Kruskal-Wallisovega preizkusa kaže, da ni 
statistično pomembnih razlik doživljanja poklicnega stresa glede na delovno mesto. 

Menimo, da na doživljanje stresa na delovnem mestu vpliva veliko različnih 
dejavnikov. Po našem mnenju je doživljanje stresa odvisno tudi od samih razmer na 
delovnem mestu. Menimo, da je zelo pomembna podpora kolegov, vodstva in 
ustreznih drugih pogojev za delo. Po našem mnenju ni razlik glede naštetega med 
različnimi delovnimi mesti in zato tudi ne prihaja do razlik pri doživljanju poklicnega 
stresa glede na delovno mesto.  

 

H5: Specialni in rehabilitacijski pedagogi najpogosteje kot stresni dejavnik na 
delovnem mestu navajajo sodelovanje s starši.  

Tabela 15: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stresne 
dejavnike na delovnem mestu 

Dejavniki stresa na delovnem mestu f f % 
Obseg in količina dela  60 53,6 
Administrativno delo (»papirologija«) 88 78,6 
Sodelovanje z vodstvom vzgojno-izobraževalne 
institucije 

24 21,4 

Sodelovanje s kolegi na delovnem mestu 42 37,5 
Sodelovanje s starši 75 67,0 
Delo z učenci 42 37,5 
Prostorske možnosti za delo 37 33,0 
Drugo (prevoz med lokacijami dela, veliko 
sprememb, stalno izpopolnjevanje) 

3 2,7 

 

Pri analizi stresnih dejavnikov na delovnem mestu smo ugotovili, da so specialni in 
rehabilitacijski pedagogi najpogosteje (78,6 %) navajali, kot stresni dejavnik na 
delovnem mestu, administrativno delo. Sledi sodelovanje s starši, kar je kot stresni 
dejavnik izbralo 67 % sodelujočih v raziskavi. 53,6 % jih je izbralo stresni dejavnik, 
obseg in količina dela, 37,5 % pa delo z učenci in sodelovanje s kolegi na delovnem 
mestu. Sodelovanje z vodstvom vzgojno-izobraževalne institucije je izbralo kot 
stresni dejavniki, 21,4 % sodelujočih. 2,7 % pa jih je izbralo ponujeno možnost drugo, 
kjer so navajali, prevoz med lokacijami, veliko sprememb in stalno izpopolnjevanje.   

Hipotezo 5 zavrnemo, saj kot najpogostejši stresni dejavnik na delovnem mestu 
specialni in rehabilitacijski pedagogi navajajo administrativno delo (»papirologija«) 
(78,6 %) in ne sodelovanje s starši (67,0 %). Kljub temu da dejavnik, sodelovanje s 
starši v raziskavi ni bil izbran kot najpogostejši stresni dejavnik, je bil ta dejavnik 
izbran kot drugi najpogostejši. Hipotezo 5 sicer zavrnemo, a lahko rečemo, da sodi 
sodelovanje s starši med pogoste stresne dejavnike.  
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Rezultati nas delno presenečajo, saj smo menili, da je sodelovanje s starši najbolj 
stresen dejavnik pri delu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Po drugi strani pa 
nas rezultati ne presenečajo, saj so zaposleni v vzgoji in izobraževanju čedalje bolj 
podvrženi izpolnjevanju in urejanju različne »papirnate« dokumentacije, za katero 
porabijo veliko časa. Zanimivo pa je, da specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 
povzroča več stresa »papirologija«, administrativno delo, kakor pa sodelovanje s 
starši, vodstvom vzgojno-izobraževalne institucije ali kolegi, ter delo z učenci ali  
obseg dela.  

Slivar (2013) navaja, da so učitelji pri delu podvrženi različnim dejavnikov, ki lahko na 
njih delujejo stresno. Soočajo se s pomanjkanjem ustreznih delovnih pogojev, manjka 
jim prostorov za izvajanje različnih dejavnosti, sodobne tehnologije za poučevanje itd. 
Hkrati pravi, da jih omejujejo še institucionalni in zakonodajni okviri, kot npr. različni 
pravilniki, standardi in normativi, interna pravila idr., ki jim morajo zadostiti tudi z 
administrativnim delom.  

 

H6: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe, se 
pogosteje vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu, v 
primerjavi s tistimi, ki imajo 7 let delovne dobe in več. 

Tabela 16: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na delovno dobo 
ter vključevanje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu, ter rezultat χ 2  preizkusa z Yatesovim popravkom 

Delovna doba Vključevanje v športno-
gibalne aktivnosti (f) 

Vključevanje v športno-
gibalne aktivnosti (f %) 

Da Ne Da Ne 

Od 0 do 7 let 16 29 14,30 25,90 

7 let ali več 39 28 34,80 25,00 

Skupaj 55 57 49,10 50,9 

χ2-preizkus z 
Yatesovim 
popravkom 

4,658 

g 1 

2P 0,031 

 

Za preverjanje hipoteze 6 smo uporabili χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti z 
Yatesovim popravkom, saj smo proučevali povezanost med dvema paroma opisnih 
spremenljivk, pri čemer je imela vsaka od spremenljivk le dve kategoriji. Rezultat χ 2-
preizkusa z Yatesovim popravkom (χ2=4,658; g=1; 2P=0,031) pokaže, da med 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi obstajajo statistično značilne razlike 
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glede na delovno dobo (do 7 let, 7 let in več) in vključevanje v športno-gibalne 
aktivnosti.   

Iz tabele je razvidno, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo 7 let ali več 
delovne dobe (34,80 %), pogosteje vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot 
preventiva poklicnemu stresu. Tisti, ki imajo od 0 do 7 let delovne dobe, se 
vključujejo v 14.30 %. Delež tistih, ki se ne vključujejo, je zelo podoben tako pri tistih, 
ki imajo od 0 do 7 let delovne dobe (25,90 %) kot pri tistih, ki imajo 7 let ali več 
delovne dobe (25 %).  

Hipotezo 6 zavrnemo.  

Rezultati nas presenečajo, saj smo menili, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi, 
ki imajo manj delovne dobe, pogosteje vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot 
preventiva poklicnemu stresu. Menili smo, da specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe, manjka strategij za spoprijemanje 
s stresom in da se zato posledično pogosteje vključujejo v športno-gibalne aktivnosti.  

 

H7: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, mlajši od 35 let, se pogosteje vključujejo v 
športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu, v primerjavi s tistimi, ki 
so stari 35 let in več.   

Tabela 17: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na starost ter 
vključevanje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu, ter rezultat χ 2 preizkusa z Yatesovim popravkom 

Starost Vključevanje v športno-
gibalne aktivnosti (f) 

Vključevanje v športno-
gibalne aktivnosti (f %) 

Da Ne Da Ne 

Od 18 do 35 let 28 36 25,00 32,10 

35 let ali več 27 21 24,10 18,80 

Skupaj 55 57 49,10 50,90 

χ2-preizkus z 
Yatesovim 
popravkom 

1,251 

g 1 

2P 0,263 

 

Tudi za preverjanje hipoteze 7 smo uporabili χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti z 
Yatesovim popravkom, saj smo proučevali povezanost med dvema paroma opisnih 
spremenljivk, pri čemer je imela vsaka od spremenljivk le dve kategoriji. Rezultat χ2-
preizkusa z Yatesovim popravkom (χ2=1,251; g=1; 2P=0,263) pokaže, da med 
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specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ne obstajajo statistično značilne razlike 
glede na starost (od 18 do 35 let; 35 let in več) in vključevanje v športno-gibalne 
aktivnosti. Iz tabele je razvidno, da se skoraj enak delež starih do 35 let (25 %) in 
starih 35 let ali več (24,11 %) vključuje v športno-gibalne aktivnosti.  

Hipotezo 7 zavrnemo.  

Rezultati nas presenečajo, saj smo pričakovali, da se mlajši specialni in 
rehabilitacijski pedagogi (od 18 do 35 let) pogosteje vključujejo v športno-gibalno 
aktivnosti kot starejši. Menili smo, da so mladi bolj seznanjeni s pomembnostjo 
vključevanja v športno-gibalne aktivnosti. Ob tem se lahko navežemo tudi na 
Lechnerja (2015), ki navaja, da študije nakazujejo pomembnost športne vadbe za  
boljše fizično in psihično zdravje ter višjo produktivnost in učinkovitost vseh 
zaposlenih. 

 

H8: Specialni in rehabilitacijski pedagogi, katerih tedenska učna obveznost znaša 25 
ur in več, se redkeje vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva 
poklicnemu stresu, v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveznost znaša 
manj kot 25 ur. 

Tabela 18: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na tedensko učno 
obveznost ter vključevanje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu, ter rezultat  χ2 preizkusa z Yatesovim 
popravkom 

Delovna 
obveza 

Vključevanje v športno-
gibalne aktivnosti (f) 

Vključevanje v športno-
gibalne aktivnosti (f %) 

Da Ne Da Ne 

Manj kot 25 ur 24 26 21,4 23,2 

25 ur ali več 31 31 27,7 27,7 

Skupaj 55 57 49,1 50,9 

χ2-preizkus z 
Yatesovim 
popravkom 

0,000 

g 1 

2P 0,984 

 

Opravili smo χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti z Yatesovim popravkom, saj smo 
proučevali povezanost med dvema paroma opisnih spremenljivk, pri čemer je imela 
vsaka od spremenljivk le dve kategoriji. Rezultat χ2-preizkusa z Yatesovim 
popravkom (χ2=0,000; g=1; 2P=0,984) pokaže, da med specialnimi in 
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rehabilitacijskimi pedagogi ne obstajajo statistično značilne razlike glede na delovno 
obvezo (manj kot 25 ur, 25 ur ali več) in vključevanje v športno-gibalne aktivnosti.  

Iz tabele je razvidno, da se 21,4 % sodelujočih v raziskavi, ki imajo manj kot 25 ur 
učne obveze, vključuje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu 
in da se 27,7 % sodelujočih, ki imajo 25 ur ali več delovne obveze, vključuje v 
športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu. Razvidno je, da je 
odstotek tistih, ki imajo 25 ur ali več tedenske delovne obveze in se vključujejo v 
športno-gibalne aktivnosti nekoliko višji, vendar so razlike premajhne, da bi lahko 
govorili o statistični pomembnosti.    

Hipotezo 8 zavrnemo.  

Rezultati nas nekoliko presenečajo, saj smo menili, da se posamezniki, ki imajo 
tedensko učno obvezo 25 ur ali več, soočajo s časovno stisko in imajo manj časa za 
vključevanje v športno-gibalne aktivnosti. Ob tem se navezujemo na B. Youngs 
(2001), ki pravi, da običajno pozabljamo na športno-gibalne aktivnosti, ko imamo 
veliko obveznosti in poln urnik, čeprav so le-te zelo pomembne pri spoprijemanju s 
stresom.  

 

H9: Specialni in rehabilitacijski pedagogi se najpogosteje vključujejo v športno-
gibalno aktivnost – tek.  

Tabela 19: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na to, v katero 
športno-gibalno aktivnost se najpogosteje vključujejo 

Športno-gibalne aktivnosti f f % 
Tek 7 12,7 
Hoja  20 36,4 
Plavanje 1 1,8 
Smučanje 1 1,8 
Vodena vadba (npr. aerobika) 14 25,5 
Kolesarjenje 3 5,5 
Drugo (joga, fitnes, odbojka, ples) 9 16,3 
Skupaj 55 100,0 
 

Ugotavljali smo, v katero športno-gibalno aktivnost se specialni in rehabilitacijski 
pedagogi najpogosteje vključujejo kot preventiva poklicnemu stresu. Najpogosteje 
(36,4 %) so izbrali športno-gibalno aktivnost – hoja. Sledi vodena vadba z 25,5 %. 
Ostale športno-gibalne aktivnosti so izbrane v manjšem deležu. 

Hipotezo 9 zavrnemo, saj so specialni in rehabilitacijski pedagogi navedli, da se 
najpogosteje vključujejo v športno-gibalno aktivnost – hoja (35,4 %). Športno-gibalna 
aktivnost – tek je bila izbrana v deležu, 12,7 %.   
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Rezultati so nas nekoliko presenetili, saj smo menili, da je tek aktivnost, ki zaradi 
svoje narave najbolj sproščujoče deluje na posameznika. Po drugi strani je po našem 
mnenju hoja morda res najbolj enostavna športna-gibalna aktivnost, saj jo lahko 
izvajamo tudi po ravnem terenu in ne zahteva posebnega napora. Poleg tega lahko 
posameznik med hojo uživa ob pogledu na naravo, ki pomirjujoče deluje na človeka. 
Tudi Lechner (2015) navaja, da sodi hoja med precej enostaven in priljubljen način 
rekreacije predvsem zato, ker jo človek dokaj zlahka vključi v svoje dnevne aktivnosti. 
Pravi, da je hoja rekreacija, ki je primerna praktično za vse.   

 

H10: Specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, ki imajo manj kot 7 let delovne 
dobe, vključevanje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu bolj 
pomaga, v primerjavi s tistimi, ki imajo 7 let delovne dobe in več. 

Tabela 20: Primerjava pomoči ob vključevanju v športno-gibalne aktivnosti med rehabilitacijskimi pedagogi, ki imajo 7 let 
delovne dobe ali več, v primerjavi s tistimi, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe (Mann-Whitney U-preizkus) 

Delovna doba N MR Z U P 
Manj kot 7 let 16 29,31 -0,428 291,000 0,334 
7 let ali več 39 27,46 
 

Med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe, v 
primerjavi s tistimi, ki imajo 7 let ali več delovne dobe, ni statistično značilnih razlik 
(U=291,000; p=0,334) glede vključevanja v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva 
poklicnemu stresu. Iz tabele je sicer razvidno, da se specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe, nekoliko pogosteje vključujejo v 
športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu kot tisti z več delovne 
dobe, vendar so razlike premajhne, da bi bile statistično značilne.  

Hipotezo 10 na podlagi rezultatov zavrnemo. 

Rezultati nas presenečajo, saj smo pričakovali, da bodo razlike med tistimi, ki imajo 
manj kot 7 let delovne dobe in tistimi, ki jo imajo 7 let ali več, večje. Menili smo, da 
tistim, ki imajo manj delovne dobe zaradi manj delovnih izkušenj in posledično 
pomanjkanja izkušenj obvladovanja stresa, vključevanje v športno-gibalne aktivnosti 
bolj pomaga.   
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H11: Specialnim in rehabilitacijskim pedagogom mlajšim od 35 let vključevanje v 
športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu bolj pomaga, v primerjavi 
s tistimi, ki so stari 35 let in več.   

Tabela 21: Primerjava pomoči ob vključevanju v športno-gibalne aktivnosti med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki so 
mlajši od 35 let, v primerjavi s tistimi, ki imajo 35 let ali več (Mann-Whitney U-preizkus) 

Starost N MR Z U P 
Mlajši od 35 let 28 29,46 -0,760 337,000 0,224 
35 let ali več 27 26,48 
 

Razlike med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki so mlajši od 35 let, v 
primerjavi s tistimi, ki imajo 35 let in več, glede vključevanja v športno-gibalne 
aktivnosti in pomoči kot preventiva poklicnemu stresu, niso statistično značilne 
(U=337,000; p=0,224). Iz tabele je razvidno, da specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom, ki so mlajši od 35 let, vključevanje v športno-gibalne aktivnosti nekoliko 
bolj pomaga kot preventiva poklicnemu stresu, v primerjavi s starejšimi, a so razlike 
premajhne, da bi bile statistično značilne.  

Na podlagi tega 11 hipotezo zavrnemo.  

Rezultati nas nekoliko presenečajo, saj smo menili, da bodo razlike glede stopnje 
pomoči ob vključevanju v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu 
med mlajšimi od 35 let in tistimi, ki so stari 35 let in več, večje. Menimo, da so mlajši 
bolje seznanjeni s pomenom zdravega življenja in vključevanjem v športno-gibalne 
aktivnosti, saj se o tem sedaj veliko več govori, že od vrtca naprej, kot se je pri 
starejših generacijah. Ena od tujih raziskav (Lechner in Downward, 2013, v Lecher, 
2015) je pokazala, da obstaja pozitivna povezanost med fizičnimi-športnimi 
aktivnostmi ter zaposlitvijo med posamezniki starimi od 26 do 45 let. Pri tem pa ni bilo 
ugotovljenih razlik glede na udejstvovanje v raznolikih športih ter rekreacijah. 

 

H12: Med specialnimi in rehabilitacijski pedagogi, katerih tedenska učna obveznost 
znaša 25 ur in več in tistimi, ki imajo manj kot 25 ur tedenske učne obveznosti ni 
statistično pomembnih razlik glede pomoči pri premagovanju poklicnega stresa. 

Tabela 22: Primerjava pomoči ob vključevanju v športno-gibalne aktivnosti med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki 
imajo manj kot 25 ur tedenske učne obveze, v primerjavi s tistimi, ki imajo 25 ur tedenske učne obveze ali več (Mann-Whitney 
U-preizkus) 

Delovna 
obveza 

N MR Z U 2P 

Manj kot 25 ur 24 30,75 -1,233 306,000 0,217 
25 ur ali več 31 25,87 
 

Med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki imajo manj kot 25 ur učne obveze, v 
primerjavi s tistimi, ki imajo 25 ur tedenske učne obveze ali več, ni statistično 
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značilnih razlik (U=306,000; 2p=0,217) glede pomoči pri premagovanju poklicnega 
stresa. Iz tabele je sicer razvidno, da tisti, ki imajo manj kot 25 ur tedenske učne 
obveze, doživljajo višjo stopnjo stresa, vendar so razlike premajhne, da bi bile 
statistično značilne.   

Hipotezo 12 na podlagi rezultatov potrdimo. 

Rezultati nas ne presenečajo, saj menimo, da stopnja doživljanja stresa, ni nujno 
povezana s stopnjo delovne obremenitve. Menimo, da je posameznik lahko zelo 
obremenjen z delovnimi zadolžitvami, pa svojega dela ne doživlja stresno. Prav tako 
ima lahko nekdo manj delovnih zadolžitev, svoje delo pa doživlja precej stresno. 
Menimo tudi, da pomoč pri premagovanju poklicnega stresa, ni odvisna zgolj od 
vključevanja v posamezne aktivnosti, temveč tudi od številnih osebnih in okoljskih 
značilnosti. Iz lastnih izkušenj vemo, da je doživljanje stresa precej subjektivne 
narave, prav tako so raznolike tudi aktivnosti, ki posamezniku dejansko pomagajo pri 
premagovanju poklicnega stresa.  

A. Mikuš Kos (1993, v Slivar, 2013) navaja, da na soočanje s stresom vplivajo 
lastnosti posameznika, kot so čustvena stabilnost, samospoštovanje, kompetentnost, 
samoučinkovitost, osebna čvrstost, lokus kontrole, funkcija jaza, sposobnost 
obvladovanja težav, prilagodljivost, socialne ter druge veščine. Na tem mestu se 
lahko navežemo tudi na Jermana (2005), ki navaja, da je sam stres posledica 
lastnega dojemanja ter doživljanja pojavov, ki jih srečujemo v okolju okrog nas.   
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3.5 Sklep 
 

Ljudje se v življenju srečujemo z različnim stresorji v različnih okoliščinah. Srečujemo 
jih tudi na delovnem mestu. Kako se bo posameznik na določen stresor odzval, je 
odvisno od njega samega. Nekomu lahko nekaj povzroča velik stres, nekomu 
drugemu pa sploh ne. Poklicni stres postaja čedalje večji problem, praktično v vseh 
zaposlitvenih panogah. Nobena izjema ni tudi področje vzgoje in izobraževanja.  

Tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, se 
zaradi narave svojega dela srečujejo s poklicnim stresom. Prav zato nas je v 
raziskavi zanimalo, ali doživljajo poklicni stres in ali se vključujejo v športno-gibalne 
aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu ter koliko jim le-to pomaga pri 
obvladovanju poklicnega stresa.    

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili opredelitve stresa, različne 
načine spoprijemanja s stresom ter vključevanje v športne-gibalne aktivnosti kot 
preventiva pri poklicnemu stresu. Iz literature (Berčič idr., 2017; Lechner, 2015; Pišot 
in Zaviršnik, 2004, v Dolenc, 2012; Treven, 2005; Maks Tušak in Matej Tušak, 2003; 
Matej Tušak in Blatnik, 2017; Youngs, 2001;) je bilo razvidno, da športno-gibalne 
aktivnosti pripomorejo k lažjemu obvladovanju in premagovanju stresa.  

V raziskovalnem delu magistrskega dela, je bil osrednji namen raziskati, ali se 
specialni in rehabilitacijski pedagogi vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot 
preventiva poklicnemu stresu in koliko jim le-to pomaga.   

Izvedli smo empirično raziskavo, s katero smo odgovorili na zastavljena raziskovalna 
vprašanja in preverili statistično značilnost postavljenih hipotez. Za pridobitev 
podatkov smo pripravili anketni vprašalnik. V prvem delu anketnega vprašalnika smo 
ugotavljali osnovne podatke anketirancev, spol, starost, delovno mesto, število let 
delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja, delovno mesto in število ur 
tedenske učne obveze. V drugem delu anketnega vprašalnika smo ugotavljali, ali se 
specialni in rehabilitacijski pedagogi srečujejo s poklicnim stresom ter v kolikšni meri. 
Vprašali smo jih tudi po stresnih dejavnikih, s katerimi se na delovnem mestu 
srečujejo. V tretjem delu vprašalnika smo jih spraševali, ali se vključujejo v športno-
gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu, kako pogosto, v katere športno-
gibalne aktivnosti ter, ali jim vključevanje v športno-gibalne aktivnosti pomaga kot 
preventiva pri poklicnem stresu in v kolikšni meri.  

Raziskava je pokazala, da je kar 93,3 % sodelujočih specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov v raziskavi pod stresom. Pri tem jih je 34 % ocenilo poklicni stres z 
najvišjima ocenama 4 in 5 (na lestvici od 1 do 5). V povprečju so stopnjo poklicnega 
stresa ocenili z oceno 3,23. Ob tem se lahko navežemo na pretekle tuje raziskave, ki 
poklic učitelja uvrščajo med najstresnejše poklice (Gold & Roth, 1993 v Slivar, 2013; 
Johnson, Coper, Cartwright, Donald, Taylor & Millet, 2005, v Slivar, 2009). Tudi 
raziskava o poklicnem stresu med slovenskimi učitelji in vzgojitelji (Slivar, 2009) je 
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pokazala, da je skoraj polovica učiteljev (45,2 %) pod močnim oziroma izjemnim 
stresom.  

V raziskavi smo ugotovili tudi, da se 49,1 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
vključuje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu. Precej 
podoben delež (50,9 %) pa se jih ne vključuje. Ob tem smo ugotovili, da se največ 
sodelujočih v raziskavi (32,7 %) vključuje v športno-gibalne aktivnosti 2-krat 
tedensko. Delež tistih, ki se vključujejo v športno-gibalne aktivnosti 2-krat tedensko 
ali več je 70,9 %. 29,1 % se jih vključuje manj kot 2-krat tedensko. Na tem mestu se 
lahko navežemo na S. Treven (2005), ki pravi, da mora biti športna vadba redna, 
nekje 2–3 krat tedensko, zato da služi kot zaščita pred stresom.  

Raziskava je pokazala, da 54,5 % specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 
vključevanje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu veliko 
pomaga. V 20 % pa jim zelo veliko pomaga. Skupen delež tistih, ki jim vključevanje v 
športno-gibalne aktivnosti veliko ali zelo veliko pomaga kot preventiva poklicnemu 
stresu, je 74,5 %. Ob tem v raziskavi ni bilo nikogar, ki bi navedel, da mu 
vključevanje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu sploh ne 
pomaga.  

Preverjali smo tudi raziskovalne hipoteze, ki smo si jih zastavili. Pri tem smo potrdili 
hipotezi 4 in 12. Preostale hipoteze smo zavrnili. 

Hipoteza 4 pravi, da med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ni statistično 
značilnih razlik doživljanja poklicnega stresa glede na delovno mesto, ki ga zasedajo. 
Hipoteza 12 pa pravi, da med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, katerih učna 
obveznost znaša 25 ur in več in tistimi, ki imajo manj kot 25 ur tedenske učne 
obveznosti, ni statistično značilnih razlik glede pomoči pri premagovanju poklicnega 
stresa.  

Zavrnili smo sledeče hipoteze:  

• Hipotezo 1, ki pravi, da specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo 7 let 
delovne dobe in več, doživljajo manj poklicnega stresa, v primerjavi s tistimi, ki 
imajo manj kot 7 let delovne dobe. Ugotovili smo, da so razlike med tistimi, ki 
imajo 7 let delovne dobe in več, v primerjavi s tistimi, ki imajo manj kot 7 let 
delovne dobe, statistično značilne, saj tisti, ki imajo 7 let in več delovne dobe, 
doživljajo več poklicnega stresa.   
 

• Hipotezo 2, ki pravi, da specialni in rehabilitacijski pedagogi mlajši od 35 let 
doživljajo več poklicnega stresa, v primerjavi s tistimi, ki so stari 35 let in več. 
Pri tem smo ugotovili, da so razlike med specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi, ki so mlajši od 35 let, v primerjavi s tistimi, ki imajo 35 let in več, 
statistično značilne, saj tisti, ki so stari 35 let ali več, doživljajo več poklicnega 
stresa. Tudi A. Drobnič Vidic (2014) navaja, da podatki Evropske agencije za 
varnost in zdravje pri delu (2005) kažejo na najvišjo stopnjo stresa pri 
zaposlenih, ki so stari od 40 do 54 let.  
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• Hipotezo 3, s katero smo preverjali ali specialni in rehabilitacijski pedagogi, 

katerih tedenska učna obveznost znaša 25 ur ali več, doživljajo več poklicnega 
stresa, v primerjavi s tistimi, katerih tedenska učna obveznost znaša manj kot 
25 ur. Ugotovili smo, da razlike med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, 
katerih tedenska učna obveznost znaša 25 ur ali več, v primerjavi s tistimi, 
katerih tedenska učna obveza znaša manj kot 25 ur, niso statistično značilne.  
 

• Hipotezo 5, s katero smo preverjali ali specialni in rehabilitacijski pedagogi 
najpogosteje kot stresni dejavnik na delovnem mestu navajajo sodelovanje s 
starši. Ugotovili smo, da specialni in rehabilitacijski pedagogi kot najpogostejši 
stresni dejavnik navajajo, administrativno delo. Sodelovanje s starši pa so 
navedli kot drugi najpogostejši dejavnik. Ob tem se lahko navežemo na 
Slivarja (2013), ki pravi, da so učitelji izpostavljeni različnim stresnim 
dejavnikom, ki lahko nanje delujejo stresno. Izpostavlja različne dejavnike: 
delovne pogoje, prostore za izvajanje različnih dejavnosti, sodobno 
tehnologijo, zakonodajne okvire itd.   
 

• Hipotezo 6, ki pravi, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo manj 
kot 7 let delovne dobe, pogosteje vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot 
preventiva poklicnemu stresu, v primerjavi s tistimi, ki imajo 7 let delovne dobe 
in več. Ugotovili smo, da so razlike med specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe, v primerjavi s tistimi, ki imajo 7 
let delovne dobe in več pri vključevanju v športno-gibalne aktivnosti, statistično 
značilne. Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo 7 let ali več delovne 
dobe se pogosteje vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva 
poklicnemu stresu.  
 

• Hipotezo 7, ki pravi, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi mlajši od 35 let 
pogosteje vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu 
stresu, v primerjavi s tistimi, ki so stari 35 let in več. Ugotovili smo, da med 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi mlajšimi od 35 let in tistimi, ki so stari 
35 let in več ni statistično značilnih razlik glede vključevanja v športno-gibalne 
aktivnosti. 
 

• Hipotezo 8, ki pravi, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi, katerih 
tedenska učna obveznost znaša 25 ur in več, redkeje vključujejo v športno-
gibalne aktivnosti kot preventiva stresu, v primerjavi s tistimi, katerih tedenska 
učna obveznost znaša manj kot 25 ur, saj nismo ugotovili statistično značilnih 
razlik.  
 

• Hipotezo 9, s katero smo preverjali, ali se specialni in rehabilitacijski pedagogi 
najpogosteje vključujejo v športno-gibalno aktivnost – tek. Ugotovili smo, da se 
specialni in rehabilitacijski pedagogi najpogosteje vključujejo v športno-gibalno 
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aktivnost – hoja. Ob tem se lahko navežemo na Lehnerja (2015), ki navaja, da 
sodi hoja med enostaven in priljubljen način rekreacije, ki ga posameznik z 
lahkoto vključi v svoje dnevne aktivnosti.  
 

• Hipotezo 10, ki pravi, da specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, ki imajo 
manj kot 7 let delovne dobe, vključevanje v športno-gibalne aktivnosti kot 
preventiva poklicnemu stresu bolj pomaga, v primerjavi s tistimi, ki imajo 7 let 
delovne dobe in več. Pri izračunih nismo ugotovili statistično značilnih razlik. Iz 
podatkov je sicer razvidno, da se tisti, ki imajo manj kot 7 let delovne dobe 
nekoliko pogosteje vključujejo v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva 
poklicnemu stresu, a so razlike premajhne, da bi bile statistično značilne in bi 
jih lahko posplošili na celotno populacijo.  
 

• Hipotezo 11, ki pravi, da specialnim in rehabilitacijskim pedagogom mlajšim od 
35 let vključevanje v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu 
stresu bolj pomaga, v primerjavi s tistimi, ki so stari 35 let in več. Iz podatkov 
smo ugotovili, da specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, ki so mlajši od 35 
let vključevanje  športno-gibalne aktivnosti nekoliko bolj pomaga, v primerjavi s 
starejšimi, a so razlike premajhne, da bi bile statistično značilne.  
 

Raziskava ima nekaj pomanjkljivosti. Vzorec je premajhen in zajema neenakomeren 
delež zaposlenih v različnih vzgojno-izobraževalnih institucijah. Prav tako nismo 
preverjali iz katerega dela države so specialni in rehabilitacijski pedagogi, da bi zajeli 
specialne in rehabilitacijske pedagoge iz vse Slovenije. Dobro bi bilo, če bi raziskavo 
izvedli z večjim vzorcem sodelujočih, po vsej Sloveniji, in z enakomernim deležem 
zaposlenih v različnih vzgojno-izobraževalnih institucijah.  

Na podlagi raziskave ugotavljamo, da je delo specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov stresno. Pomembno je, da zaposleni sami poskrbimo za ustrezno 
obvladovanje poklicnega stresa, obenem pa je bistvenega pomena, da so na to 
pozorne tudi vodje vzgojno-izobraževalnih institucij. Vzgojno-izobraževalnim 
institucijam predlagamo, da zaposlenim zagotovijo različne oblike športno-gibalnih 
aktivnosti, morda ob sodelovanju s športnimi pedagogi, in na ta način poskrbijo za 
enega od načinov spoprijemanja s poklicnim stresom pri zaposlenih. Iz raziskave je 
namreč razvidno, da vključevanje v športno-gibalne aktivnosti specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom pomaga pri obvladovanju poklicnega stresa.   
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5. PRILOGE 
 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani! 
 
Sem Ana Deutsch Sodnik, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo z naslovom: Vključevanje 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva 
poklicnemu stresu. Z namenom zbiranja podatkov za magistrsko delo sem pripravila 
anketni vprašalnik, ki je namenjen specialnim in rehabilitacijskim pedagogom. 
Prosila bi vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketni vprašalnik. Vprašalnik je 
anonimen, odgovore bom uporabila izključno v raziskovalne namene svojega 
magistrskega dela.  
 
Za sodelovanje se vam zahvaljujem! 
 
1. Spol:   

O Moški 

O Ženski 
 

2. V katero starostno skupino spadate? 

O Od 18 do 34 let 

O Od 35 do 44 let 

O Od 45 do 54 let 

O Od 55 do 64 let 

O 65 let ali več 

 

3. Koliko let delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja imate? 

O 0−6 let 

O 7–15 let 

O 16–25 let 

O 26–35 let 

O Nad 35 let 
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4. Na katerem delovnem mestu ste trenutno zaposleni? 

O Specialni in rehabilitacijski pedagog v vrtcu (DSP) 

O Vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca 

O Specialni in rehabilitacijski pedagog v redni osnovni šoli (DSP) 

O Učitelj v programu nižjega izobrazbenega standarda 

O Učitelj v posebnem programu VIZ 

O Specialni in rehabilitacijski pedagog v centru za usposabljanje, nego in 
varstvo 

O Drugo:  
 

5. Kolikšna je vaša tedenska učna obveznost? (npr. 20 ur, 22 ur, 25 ur) 

 
 

 

6. Ali ste na delovnem mestu izpostavljeni poklicnemu stresu? 

O Da 

O Ne 
 
7. Z oceno od 1–5 ocenite stopnjo poklicnega stresa pod katerim ste.                   
   (1 = najnižja stopnja in 5 = najvišja stopnja doživljanja stresa)  
 

 1 2 3 4 5 

Stopnja stresa O O O O O 

 
8. S katerimi stresnimi dejavniki se pri svojem poklicnem delu srečujete? 

□ Obseg in količina dela 

□ Administrativno delo, »papirologija« 

□ Sodelovanje z vodstvom vzgojno-izobraževalne institucije 

□ Sodelovanje s kolegi na delovnem mestu 

□ Sodelovanje s starši 

□ Delo z učenci 

□ Prostorske možnosti za delo 

□ Drugo:  
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9. Ali se vključujete v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu? 

O Da 

O Ne 
 

10. Kako pogosto se vključujete v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva 
poklicnemu stresu? 

O Enkrat na mesec 

O Enkrat na 14 dni 

O Enkrat na teden 

O 2-krat na teden 

O 3-krat na teden 

O 4-krat ali več na teden 
 

11. V katero športno-gibalno aktivnost se najpogosteje vključujete (možen le en 
odgovor)? 

O Tek 

O Hoja 

O Plavanje 

O Rolanje 

O Smučanje 

O Vodena vadba (npr. aerobika) 

O Kolesarjenje 

O Drugo:  
 

12. V kolikšni meri vam vključevanje v športno-gibalne aktivnosti pomaga pri 
premagovanju poklicnega stresa? 

O Sploh mi ne pomaga 

O Malo mi pomaga 

O Srednje mi pomaga 

O Veliko mi pomaga 

O Zelo veliko mi pomaga 
 

 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 

 


