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UVOD

Evropski socialni partnerji ETUC, UNICE/UEAPME in CEEP so 8. oktobra leta 2004 
podpisali Okvirni sporazum o stresu v zvezi z delom (je v dodatku k tej študiji). 
»lanice omenjenih organizacij naj bi nato v treh letih sprejele ta sporazum tudi 
same. Kot je zapisano v uvodu k sporazumu, je bilo na “mednarodni, evropski in 
nacionalnih ravneh ugotovljeno, da je stres v zvezi z delom nekaj, kar zadeva tako 
delodajalce kot delavce. Z opredelitvijo potrebe, da je treba glede tega vprašanja 
delovati skupaj, ter v priËakovanju posvetovanja Evropske komisije glede stresa, so 
evropski socialni partnerji to vprašanje uvrstili v svoj delovni program socialne-
ga dialoga za obdobje od leta 2003 do 2005. Stres lahko prizadene vsako delovno 
mesto in vsakega delavca ne glede na velikost podjetja, podroËje dejavnosti ali 
vrsto pogodbe o zaposlitvi ali zaposlitveno razmerje. V praksi pa stres ni neizogi-
ben in ne prizadene vseh delovnih mest in vseh delavcev.”
Nedvomno sta vzgojiteljski in uËiteljski poklic med najbolj stresnimi in to zahteva 
nadaljnjo pozornost. Spoprijemanje s problematiko stresa v vrtcih in šolah lahko 
vodi k veËji uËinkovitosti ter zboljšanju poklicnega zdravja in varnosti pri delu 
ter tako prinaša ekonomske in socialne koristi šoli, uËiteljem in družbi kot celoti.
Združenje evropskih uËiteljskih sindikatov — ETUCE (European Trade Union 
Committee for Education), katerega Ëlan je tudi SVIZ, je leta 2007 izpeljalo projekt, 
sofinanciran s strani Evropske komisije “Zboljševanje poznavanja z delom poveza-
nega stresa v uËiteljskem poklicu ter pomoË ETUCE-jevim Ëlanicam pri implemen-
taciji ETUC-UNICE/UEAPME-CEEP Okvirnega sporazuma o stresu v zvezi z delom”. V 
projektu je sodelovalo šest uËiteljskih sindikatov, med njimi tudi SVIZ.
Temeljna cilja projekta sta bila izboljšati strokovno znanje o stresu v zvezi z delom 
ter izmenjati informacije in zglede dobre prakse o stresu v uËiteljskem poklicu. 
Konkretnejši cilji so bili: pri uËiteljskih sindikatih oceniti in izboljšati poznavanje 
dejavnikov stresa in njihovega vpliva na vzgojitelje in uËitelje ter pripraviti pri-
stope za njihovo odstranitev ali zmanjšanje; spodbujanje razprave o problematiki 
stresa med socialnimi partnerji na podroËju vzgoje in izobraževanja; oceniti ome-
njeni okvirni sporazum s perspektive vzgojiteljev in uËiteljev; pomoË ETUCE-jevim 
Ëlanicam pri implementaciji in spremljanju uresniËevanja omenjenega sporazuma.
V sklopu projekta je bila na evropski ravni med sindikati, Ëlani ETUCE, izpeljana 
raziskava o stresu v uËiteljskem poklicu. Sodelovalo je 38 sindikatov iz 27 držav.
Na temelju sodelovanja v ETUCE-jevem mednarodnem projektu ter ob zavedanju, 
kako pomembno se je ukvarjati s problematiko stresa v zvezi z delom, smo se 
tudi v SVIZ-u odloËili izpeljati raziskavo med slovenskimi vzgojitelji in uËitelji o 
stresu v njihovem poklicu. V nadaljevanju sledi krajši povzetek študije, celotno 
raziskavo in nekatere pomembne dokumente (npr. Okvirni sporazum o stresu v zvezi 
z delom, izsledke ETUCE-jeve raziskave itd.) pa najdete na spletnem naslovu www.
sviz.si/stres.
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TEORETI»NI UVOD

Številne raziskave poklicnega stresa dokazujejo, da ta neugodno vpliva na pro-
duktivnost, prisotnost na delu, fluktuacijo, zdravje in dobro poËutje zaposlenih. 
»lanice Evropske unije so škodo, nastalo zaradi stresa, ocenile na približno od 5 do 
10 odstotkov bruto družbenega proizvoda letno (Cooper, 2000). Evropska komisija je 
že leta 1997 izdala poroËilo o poklicnem stresu, v katerem so navedene naslednje 
posledice delovanja stresa (Levi, 2000):

1. poklicni stres lahko pripelje v duševno ali telesno bolezen,
2. stres, ki ni povezan z delom, se lahko odraža tudi na delovnem mestu,
3. škoda, Ëloveška in ekonomska, je zaradi poklicnega stresa zelo visoka,
4. ta škoda se lahko zmanjša s preventivnim delovanjem.

Tudi pri uËiteljih predstavlja poklicni stres velik problem, saj povzroËa podob-
no kot pri drugih poklicih težave na podroËju duševnega in telesnega zdravja. 
Nenehne kurikularne spremembe in s tem povezane zahteve po novih didaktiËnih 
pristopih, poveËevanje števila uËencev v razredih, pojavi nasilja nad uËitelji, 
vedno veËje zahteve staršev po boljših uËnih rezultatih, poveËevanje obreme-
njenosti z delom ipd. so samo nekateri trendi, identificirani v mnogih evropskih 
državah, ki med uËitelji vodijo k narašËanju bolezni, povezanih s stresom. Ta se 
odraža predvsem kot zmanjšana uËinkovitost izvajanja vzgojno-izobraževalnega 
dela, pogostejša odsotnost z dela (bolniške odsotnosti), nezadovoljstvo z delom, 
nekakovostno delo v razredu, ki se kaže, denimo, kot slabi odnosi z uËenci, neu-
Ëinkovit pouk ipd. Zato si je nujno treba prizadevati zmanjšati stres in njegove 
negativne uËinke v šolah. Na drugi strani uspešno spoprijemanje s stresom 
izboljšuje zadovoljstvo z delom, zmanjšuje psihiËno napetost, omejuje odsotnosti 
z dela in beg iz poklica, kar se odraža pozitivno pri uËiteljih, uËencih, njihovih 
starših in šolskemu sistemu kot celoti. Zato ne preseneËa, da že veË kot deset 
let neprekinjeno narašËa število raziskav o poklicnem stresu med uËitelji (stres 
uËiteljev) in ukrepi za njegovo zmanjšanje — to kaže, kako pomemben je ta pojav 
na podroËju šolstva.

Pomen pojma stres je zelo širok, saj z njim nekateri oznaËujejo zunanje dejavnike, 
ki delujejo na organizem, drugim pomeni stres odziv organizma na te dražljaje, 
spet nekaterim pa stres predstavlja samo skup posledic škodljivih dražljajev. Iz 
razliËnih definicij lahko povzamemo, da je stres stanje porušenega ravnovesja 
na intelektualnem, Ëustvenem in fiziËnem podroËju, povzroËen s posameznikovo 
zaznavo situacije, ki se odraža v telesnih in Ëustvenih odgovorih. Stres torej 
vkljuËuje celotnega posameznika, zato so lahko njegove posledice zelo destruktiv-
ne. Za stres je znaËilno naslednje:

1. reakcije na stres so individualne,
2. nastanek stresa je bolj odvisen od zaznavanja in ocene stresne situacije kot pa 

od same situacije,
3. obseg stresa je odvisen od individualnih sposobnosti spoprijemanja s stresom.
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Ko posameznik zaznava neko situacijo kot grožnjo, to pri njem poruši stanje 
ravnovesja in sproži spremembe na intelektualnem, Ëustvenem in telesnem 
podroËju. V tem primeru se mora odloËiti, kako se bo spoprijemal z grožnjo. »e 
so mehanizmi spoprijemanja uspešni, se stres zmanjša. V nasprotnem primeru, 
ko so mehanizmi spoprijemanja neuspešni, se pojavijo negativna Ëustva, ki tudi 
sama po sebi predstavljajo grožnjo. Ko ta negativna Ëustva in zahteve prese-
žejo zmožnosti posameznika, se pojavijo razliËni simptomi (glavobol, boleËine 
v križu, strah, nezadovoljstvo, agresivnost, zapušËanje poklica ipd.); odpove 
lahko celo imunski sistem in nastane bolezen. Posledice delovanja stresorjev so 
odvisne od vrste mehanizmov spoprijemanja, ki jih je posameznik razvil. »e so 
ti mehanizmi uspešni, se stres zmanjša. Lahko pa se celo zgodi, da se negativni 
stres spremeni v “dobri” ali  t. i. eustres, in sicer takrat, ko posameznik oceni 
situacijo kot izziv. 

Poklicni stres je stres, ki je nastal kot posledica specifiËnih lastnosti delovne 
situacije, ki odstopajo od optimuma. Stres pri uËiteljih je oblika poklicnega stresa 
in številne raziskave s tega podroËja dokazujejo, da je opravljanje uËiteljskega 
poklica stresna dejavnost in zato je ta poklic uvršËen med stresne. 

Na delovnem mestu deluje na uËitelja veliko razliËnih stresogenih dejavnikov ali 
stresorjev. RazliËni avtorji navajajo razliËne skupine stresorjev, ki delujejo na 
uËitelja. Iz izsledkov raziskav lahko sklepamo, da ne moremo opredeliti prevladu-
joËega vzroka za uËiteljev stres. Trdimo lahko, da je vzrokov za stres veliko, da se 
med seboj razlikujejo in spreminjajo glede na kontekst, v katerem se pojavljajo. 
Kyriacou (1990) pri vzrokih stresa opozarja še na tri pomembna dejstva: 

1. vsakemu posameznemu uËitelju lahko vsak vidik njegovega dela povzroËa stres 
ali, povedano drugaËe, vsak uËitelj ima lasten profil vzrokov stresa;

2. v šolstvu se nenehno dogajajo spremembe, zato morajo raziskave vzrokov stresa 
upoštevati nove informacije s tega podroËja;

3. za posamezne skupine uËiteljev so lahko vzroki stresa razliËni; tako so na pri-
mer študije pokazale razlike med glavnimi vzroki stresa med osnovnošolskimi 
in srednješolskimi uËitelji ter uËitelji iz šol za otroke s posebnimi potrebami.

UËinki stresa pri uËiteljih se kažejo na naslednjih podroËjih:

- dejavnosti pri delu (neustrezna Ëasovna razporeditev nalog, nespoštovanje 
rokov, nezmožnost koncentracije, nezmožnost delegirati naloge, obËutki neu-
streznosti, nezadovoljstvo z delom, nemotiviranost, pogosto delo doma, nizka 
stopnja uËinkovitosti),

- odnosi s sodelavci (agresivnost, zapiranje vase, nezmožnost sodelovanja s kole-
gi, nezmožnost sprejemanja kritike, nezmožnost zavrniti neko prošnjo, pogosti 
iracionalni konflikti, cinizem, , odklanjanje pomoËi sodelavcev, laganje),

- vedenje in emocionalni kazalci (izguba apetita, zmanjšano samospoštovanje, 
poveËana poraba alkohola, pomirjeval, cigaret, kave, nespeËnost, obËutek odtu-
jenosti, izguba samozaupanja, nezmožnost sprostitve, potlaËena, zadušena jeza, 
moËna napetost, težave s spanjem, razbijanje srca itd.).
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Doživljanje simptomov stresa je odvisno tudi od nekaterih biografskih znaËilnosti 
uËiteljev. Tako uËiteljice v primerjavi z uËitelji pri sebi pogosteje opažajo simp-
tome stresa; starejši uËitelji imajo veË težav s spanjem kot njihovi mlajši kolegi; 
razredniki se od ostalih uËiteljev razlikujejo po tem, da so pogosteje izËrpani, 
imajo obËutek prevelike odgovornosti ter so pogosteje pretirano razdražljivi ob 
najmanjših stvareh.

Nekatere študije so tudi pokazale, da nenehen pritisk šolskih zahtev interferira z 
razvojem in izražanjem uËiteljevih kreativnih zmožnosti (Blase, 1986). Gradivo za 
pouk, Ëas za naËrtovanje dela in priložnost za eksperimentiranje, ki po mnenju 
uËiteljev predstavljajo pomemben dejavnik ustvarjalnega pouËevanja, so zaradi 
pomanjkanja Ëasa in delovanja drugih stresorjev redko prisotni pri šolskem delu. 
Zato uËitelji še naprej uporabljajo staro gradivo in tehnike dela, s katerimi ne 
morejo dolgo vzdrževati ustrezne stopnje motivacije in navdušenja pri uËencih. 
Prav tako negativno vpliva na uËiteljev odnos z uËenci obremenjenost z vsakodnev-
nimi šolskimi problemi, in sicer predvsem v smislu osebne skrbi in zavzetosti za 
uËence. Osebna zavzetost zahteva med drugim tudi Ëas, ki ga zaradi spoprijemanja 
z vsakodnevnimi šolskimi stresorji primanjkuje. Podatki iz raziskave, ki jo je opra-
vil Blase (1986), kažejo tudi, da šolski stresorji slabijo uËiteljevo intelektualno 
radovednost in tisto vrsto navdušenja, ki je prisotna pri angažiranju posameznika 
pri delu v razredu. Ko se uËitelji prilagajajo šolskim zahtevam, se vedno preti-
rano ukvarjajo s kontrolo in z rutino lastnega vedenja in vedenja uËencev. Zato 
v priËakovanju disciplinskih problemov pri uËencih izvajajo takšen pouk, kjer je 
v ospredju skrb za disciplino v razredu in ne razvoj spodbudnega uËnega okolja. 
Blase in drugi raziskovalci (Fuller, 1969; Galbo, 1983; Koon, 1971; vse cit. po Blase, 
1986) so ugotovili tudi, da se uËitelji pod stresom do uËencev obnašajo drugaËe: 
so manj tolerantni, manj potrpežljivi, manj so skrbni in nasploh manj angažirani. 
DolgoroËno stres povzroËa Ëustveno in socialno oddaljevanje uËiteljev od uËencev. 
Dvosmerna interakcija med uËitelji in uËenci se zmanjšuje, uËitelji izražajo ten-
denco po veËjem nadzoru med poukom, kar se denimo kaže skozi specifiËna vpraša-
nja, na katera je dovoljen zgolj kratek in enostaven odgovor. Pri uËiteljih, ki so pod 
stresom, se vidno zmanjšujejo humor, zavzetost in ustvarjalnost pri pouku. Blase 
(1986) tudi ugotavlja, da uËiteljevo prilagajanje šolskim stresorjem ne prispeva 
samo k rutinskemu pouËevanju, ampak tudi k povpreËnosti podajanja vsebine in 
izvedbe uËnega procesa. Tudi Kyriacou (1990) ugotavlja, da stres vpliva na kakovost 
izvajanja pouka, in sicer predvsem v smislu neustreznega odnosa med uËiteljem in 
uËencem. Mancini (1984; cit. po Capel, 1990) je v svojih raziskavah prav tako dognal, 
da uËitelji pod stresom dajejo pri pouku manj informacij in uËence tudi redkeje 
pohvalijo, manj sprejemajo ideje in predloge uËencev in manj z njimi sodelujejo.

Posledica dolgotrajnega delovanja stresa se kaže tudi v izgorelosti (burnout) posa-
meznika. Izgorelost lahko opišemo kot kroniËno stanje izËrpanosti zaradi dolgo-
trajnega delovanja interpersonalnega stresa v poklicih, pri katerih je v ospredju 
delo z ljudmi (Schwarzer, 2008). Nanaša se na obËutja, ki jih izkusijo ljudje, 
katerih delo zahteva ponavljajoËe se izpostavljanje Ëustveno obremenjujoËim soci-
alnim situacijam. Izgorelost je sindrom, ki ga sestavljajo emocionalna izËrpanost, 
depersonalizacija in zmanjšan obËutek osebne izpolnitve (Maslach & Leiter, 1997). 
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Za emocionalno izËrpanost so znaËilni predvsem obËutki izpraznjenosti in izra-
bljenosti emocionalnih zalog. Utrujenost, oslabljenost, obËutek preobremenjenosti, 
pomanjkanje energije in zgaranost so znaËilnosti te komponente. Depersonalizacija 
se izraža predvsem v odnosu do drugih ljudi. ZnaËilnosti te komponente so cini-
zem, preobËutljivost, razdražljivost, pomanjkanje idealizma ter negativen ali neu-
strezen odnos do soljudi. Tretja komponenta je zmanjšan obËutek osebne izpolni-
tve, ki pravzaprav predstavlja samoevalvacijsko komponento. Za omenjeni obËutek 
je znaËilno negativno ocenjevanje sebe ter znižan obËutek osebne kompetentnosti, 
uspešnega doseganja ciljev, uËinkovitosti in obËutek nezmožnosti spoprijemanja z 
zahtevami delovnega mesta. 

Potrebno pa je omeniti, da imamo tudi v Sloveniji kar nekaj študij stresa pri 
uËiteljih. 
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NAMEN IN POTEK ŠTUDIJE

Namen in cilji študije
Temeljni namen študije je bil ugotoviti razširjenost in vzroke stresa, raziskati 
nekatere vidike njegovega vpliva na uËitelje in strokovne delavke (vzgojiteljice 
in pomoËnice vzgojiteljic) ter ponuditi možne ukrepe za zmanjševanje negativnih 
uËinkov stresa in izboljšanje dela. Konkretni cilji študije so bili:

1. raziskati vzroke stresa in ugotoviti, kateri so najpomembnejši; 
2. ugotoviti prisotnost stresa in izgorelosti;
3. raziskati nekatere posledice delovanja stresa, in sicer na poËutje, zadovoljstvo 

z delom, na težnjo po zapustitvi poklica in na oceno lastne uËinkovitosti;
4. pripraviti priporoËila za prevencijo pred stresom.

Zbiranje podatkov

Da bi dosegli cilje študije, smo morali zbrati zajetno koliËino podatkov od velike-
ga števila strokovnih delavk in uËiteljev na osnovnošolski in srednješolski ravni. 
Podatki, ki smo jih želeli pridobiti, obsegajo spol, stopnjo izobrazbe, naziv, pred-
met, ki ga uËitelji pouËujejo, vrsto šole in druge t. i. demografske podatke. Prav 
tako smo želeli pridobiti odgovore strokovnih delavk in uËiteljev o virih stresa na 
šoli ali v vrtcu, o njihovem poËutju, zadovoljstvu z delom in o drugih odzivih na 
stres in njegovih posledicah. Za pridobivanje teh podatkov smo na osnovi študija 
strokovne literature in lastnih izkušenj iz preteklih raziskav (Slivar, 2003) izdelali 
vprašalnik o delovnem stresu. Vprašalnik je bil zasnovan na procesnem pristopu 
in je sestavljen iz štirih podroËij:

1. demografski podatki (vkljuËeni so biografski podatki, kot so spol, starost, 
stopnja izobrazbe, strokovni naziv), podatki o poklicni karieri (npr. naziv, pod-
sistem, v katerem so zaposleni, leta pouËevanja), podatki o delovnem mestu 
(število oddelkov, uËna oz. pedagoška obveznost, vodenje aktiva, razredništvo 
ipd.),

2. šola ali vrtec kot vir stresa (vkljuËene so ocene virov stresa v šoli/vrtcu),
3. poËutje na delovnem mestu (vkljuËene so ocena lastne stresnosti, ocena izgo-

relosti in ocena splošnega poËutja), 
4. zadovoljstvo z delom (vkljuËeni so zadovoljstvo z delom, uËinkovitost na delov-

nem mestu, intenca zapustiti poklic, mobing). 

Na vzorec osnovnih šol, šol, ki izvajajo prilagojene oziroma posebne programe 
vzgoje in izobraževanja, gimnazije ter poklicne in strokovne srednje šole smo 
maja leta 2008 poslali snopiËe za redno zaposlene uËiteljice in uËitelje. Vzorec 
šol je bil doloËen sluËajnostno iz baze šol ministrstva za šolstvo glede na stati-
stiËne regije. Na šole iz vzorca smo poslali 2000 snopiËev vprašalnikov, vrnjenih 
smo dobili 900 veljavno izpolnjenih snopiËev, kar predstavlja 45 odstotkov vseh 
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poslanih. Vzorcu vrtcev (samostojnih in pri OŠ) smo novembra leta 2008 poslali 
snopiËe za redno zaposlene vzgojitelje in pomoËnike vzgojiteljev. Vzorec vrtcev 
je bil doloËen sluËajnostno iz baze vrtcev ministrstva za šolstvo glede na sta-
tistiËne regije. Vrtcem iz vzorca smo poslali 1900 snopiËev vprašalnikov, vrnili 
so nam 776 veljavno izpolnjenih snopiËev, kar predstavlja 41 odstotkov vseh 
poslanih. 

Tako v primeru vzorca iz šol kot vrtcev gre za priËakovan in sprejemljiv delež 
vrnjenih snopiËev. 
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REZULTATI

Stres v šoli

Vzroki stresa
V šoli delujejo na uËitelje vsak dan številni t. i. mikrostresorji — tj. vsakodnevne 
neprijetnosti, ki se ponavljajo, so dolgotrajne in najveËkrat na meji zavestnega 
zaznavanja. V primerjavi s kritiËnimi življenjskimi dogajanji ali dramatiËnimi 
dogodki se zdijo nepomembni, vendar pa imajo zaradi kontinuiranega delovanja 
pomemben bolezenski potencial. Na osnovi strokovne literature smo doloËili 46 
mikrostresorjev, katerih stopnjo stresnosti naj bi uËitelji iz našega vzorca ocenili. 
Mikrostresor, ki so ga uËitelji ocenili kot najbolj stresen, je nesramno vedenje 
uËencev do uËiteljev. Slabi dve tretjini uËiteljev (62,3 %) sta ocenili, da ta situacija 
pri njih povzroËa moËan oziroma izjemen stres. Na drugem, tretjem in Ëetrtem 
mestu po intenzivnosti so mikrostresorji, povezani s starši (pogovori s težavnimi 
starši, konflikti s starši in vmešavanje staršev v pedagoško delo). Na petem mestu 
po stresnosti so uËenci, ki uËitelja ves Ëas preizkušajo oziroma izzivajo. 

Ker je mikrostresorjev veliko in so medsebojno povezani, smo jih združili v 7 sku-
pin stresorjev. Tako so za naše uËitelje po intenzivnosti najbolj stresni stresorji, 
ki so združeni v skupini nesodelovalni starši. Gre za stresne situacije, v katerih 
morajo uËitelji sodelovati s starši, ki niso pripravljeni na sodelovanje s šolo in 
jim v praksi reËemo tudi problematiËni starši. To so praviloma tisti starši, ki izsi-
ljujejo za višjo oceno svojih otrok, so prepriËani, da njihovi otroci znajo veË, kot 
so dobili oceno, oziroma da so bolj sposobni, kot jih vidijo uËitelji. Med tovrstne 
starše spadajo tudi tisti, ki prelagajo reševanje vzgojnih problemov z družine na 
šolo oziroma uËitelja itd. Prav tako uËitelji kot stresno doživljajo razliËne inter-
vence staršev glede njihovega strokovnega dela. Gre za razliËne zahteve, kako bi 
moral potekati pouk, kaj vse uËitelji delajo narobe pri pouËevanju, ocenjevanju, 
vzgojnem ukrepanju itd. Za uËitelje je stresna tudi odsotnost podpore staršev 
pri vzgojnem ukrepanju. Starši dostikrat ne samo, da uËiteljevega ukrepanja ne 
podpirajo oziroma se z njim ne strinjajo, ampak svojega otroka kljub objektiv-
nim dejstvom o neprimernemu vedenju v šoli oziroma pri pouku aktivno (pogosto 
nekritiËno) podpirajo. Na drugem mestu po intenzivnosti je skupina stresorjev, 
ki so povezani z vedenjem uËencev. Gre za tiste oblike vedenja pri uËencih, ki so 
vezane na vandalizem na šoli, na neprimerno vedenje pri pouku, na nemotiviranost 
za uËenje in tudi na nesramno vedenje uËencev do uËiteljev. Na tretjem mestu po 
intenzivnosti so razliËne oblike trpinËenja uËiteljev, povzroËene s strani uËencev, 
staršev, sodelavcev in vodstva. Gre za pojavne oblike namernega povzroËanja nepri-
jetnosti, nevšeËnosti in negotovosti, ki pri uËiteljih sprožajo neprijetne obËutke 
sramu, krivde in ponižanja, kar vodi do stresa. Na Ëetrtem mestu je skupina 
stresorjev, združena v skupino dodatno delo, kjer gre za nekatere aktivnosti, kate-
rih izvajanje za uËitelje pomeni dodatno obremenitev — denimo administrativne 
naloge in vodenje šolske dokumentacije. Na petem mestu je skupina stresorjev, 
povezanih z razliËnimi vidiki neustrezne organizacije dela in vodenja šole, kot so 
problematika napredovanja, nezmožnost vplivanja na odloËitve vodstva, pomanjka-
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nje administrativno-tehniËne podpore, razliËne spremembe, ki ovirajo naËrtovano 
delo na šoli itd. Na šestem mestu so neustrezni in negativni odnosi med sodelavci 
in vodstvom, kot so slaba komunikacija, razliËni medosebni konflikti, pomanjkanje 
dialoga in slabo delo sodelavcev. Na zadnjem, sedmem mestu po intenzivnosti je 
skupina stresnih situacij, s katerimi se uËitelji sreËujejo pri pouku. Te situacije 
so veËinoma povezane z izvajanjem uËnega naËrta — uresniËevanjem vsebin in 
ciljev, s problematiko ocenjevanja znanja, pomanjkanjem uËnih pripomoËkov.

Zanimalo nas je, kako bodo intenzivnost stresorjev ocenili osnovnošolski uËitelji 
in kako srednješolski. Pokazalo se je, da so za uËitelje srednjih šol bolj kot za uËi-
telje osnovnih šol stresnejše situacije, povezane z organizacijo in vodenjem šole 
ter z neprimernim vedenjem uËencev. Za uËitelje osnovnih šol pa so bolj stresne 
situacije, s katerimi se sreËujejo pri delu s starši (Slika 1).

Slika 1: Skupine stresorjev glede na raven šole (OŠ, SŠ)

Posledice delovanja stresa

Ob virih stresa nas je zanimalo tudi, kako uËitelji te stresorje doživljajo ozi-
roma kako je stres kot stanje razširjen med uËitelji ter kako vpliva na njihovo 
splošno poËutje in druge psihiËne vsebine, kot sta zadovoljstvo z delom, uËinko-
vitost itd. Najprej smo ugotavljali stresnost poklica. ZaskrbljujoËe je, da velika 

Odnosi med
 zaposlenimi

Vrsta šole

OŠ

SŠNesodelovalni
 starši

Dodatno
 delo

St
re

so
rj

i

Aritm. sredina

Izvajanje
 pouka

Vedenje
 učencev

Organizacija in
 vodenje šole

TrpinËenje

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00



12

veËina (84 %) naših uËiteljev ocenjuje svoj poklic kot moËno oziroma izjemno stre-
sen. Od tega jih veË kot polovica (54,5 %) meni, da je njihov poklic moËno stresen, 
29,5 % pa jih ocenjuje, da je izjemno stresen. UËiteljski poklic je zmerno stresen 
samo za 15,5 % uËiteljev in sploh ni stresen za 0,6 % uËiteljev. 

VeËina uËiteljev torej ocenjuje svoj poklic kot stresen, pri Ëemer imajo zagotovo 
pomembno vlogo specifiËne lastnosti tega poklica. Nekatere prevladujoËe psihofi-
ziËne obremenitve, ki so znaËilne za uËiteljski poklic, so: 

1. pouk zahteva aktivno angažiranje celotne osebnosti;
2. poleg tega, da se od uËitelja zahteva visoka stopnja koncentracije, je le-ta tudi 

Ëustveno obremenjen;
3. njegovo delo poteka v hrupu;
4. delo spremljajo Ëustvene reakcije, ki jih uËitelj ne more izraziti povsem spro-

šËeno;
5. odnos uËitelj—uËenec je precej zapleten odnos: vËasih si uËitelj ne zna razlo-

žiti, zakaj ga doloËeno vedenje uËenca, na primer majhna kršitev, tako zelo 
razburja; vËasih se zgodi, da uËitelj kakšnega uËenca ne mara, Ëeprav se zelo 
trudi, da tega ne bi opazili drugi uËenci; ob vseh teh in podobnih primerih se 
gotovo poËuti nelagodno in vse to uËitelja psihiËno bremeni;

6. v razredu je praviloma 30 in veË uËencev; vsak izmed njih ima vËasih uËitelja 
rad, vËasih ga sovraži, vËasih se ga boji; tudi uËitelj ima do vsakega uËenca od 
dne do dne lahko drugaËen odnos.

Ob tem je treba poudariti, da se Ëedalje bolj izgubljata nekdanja uËiteljeva vloga 
in njegov pomen kot edinega pravega vira znanja. Danes je uËitelj samo eden od 
virov znanja in informacij, k Ëemur so pripomogli razvoj sodobnih virov informacij 
z razliËnih podroËji znanstvenega in družbenega življenja, pa tudi uËna tehnologi-
ja (npr. medioteka), množiËna obËila in internet. To ne pomeni, da uËiteljeva vloga 
slabi, ampak se samo spreminja in Ëedalje bolj pomika z izobraževalnega podroËja 
dela k vzgojni. Vzgojno delo pa je bolj zapleteno in zahteva bistveno aktivnejšo 
vlogo uËitelja. Tako je uËiteljski poklic bolj zapleten in zahtevnejši, kot je bil v 
preteklosti. 

Ne glede na manjša odstopanja v ugotovitvah med razliËnimi državami in pristo-
pih pri ocenjevanju stresnosti poklica ugotavljamo, da naši rezultati potrjujejo 
splošne ugotovitve o stresnosti uËiteljskega poklica. Prav tako na osnovi primer-
jav lahko ugotavljamo, da je to, kot kako stresen je ocenjen uËiteljski poklic, 
neodvisno od vpliva šolskega sistema, saj se države, s katerimi smo primerjali 
podatke, po teh znaËilnostih pomembno razlikujejo. »eprav v naši raziskavi nismo 
primerjali podatkov z drugimi poklici v Sloveniji, lahko verjamemo ugotovitvam 
ostalih raziskovalcev, da je uËiteljski poklic med bolj stresnimi tudi primerjalno z 
drugimi poklici. To potrjuje raziskava skupine angleških raziskovalcev iz leta 2005 
(Johnson, Coper, Cartwright, Donald, Taylor & Millet, 2005), ki so v obširni študiji 
(25.000 delavcev) primerjali stresnost 26 razliËnih poklicev, med njimi tudi uËitelj-
skega. Poklice so primerjali na podroËju telesnega zdravja, splošnega psihiËnega 
poËutja in zadovoljstva z delom. UËiteljski poklic je bil ponovno prepoznan kot 
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stresen poklic, kar se je na razvrstilni lestvici poklicev odrazilo z drugim mestom 
glede slabega telesnega zdravja in slabega psihiËnega poËutja ter s šestim glede 
delovnega nezadovoljstva.

Naši rezultati kažejo tudi, da je slaba polovica (45,2 %) naših uËiteljev zaradi 
dogajanj na šoli pod moËnim oziroma izjemnim stresom (Slika 2). Ta ugotovitev je 
primerljiva z rezultati drugih raziskav in potrjuje tezo o visoki stresnosti poklica. 
Seveda pa moramo biti pri primerjanju previdni, saj so lestvice, s katerimi se 
pridobivajo podatki, razliËne: nekatere so štiristopenjske, druge petstopenjske; 
razlike obstajajo tudi v razliËnih opisih stopenj. 

Slika 2: Samoocena stresnosti pri uËiteljih

Primerjava, kako ocenjujejo stresnost osnovnošolski uËitelji in kako srednješolski, 
je pokazala, da so uËitelji iz srednjih šol ocenili svojo stresnost više (AS = 2,64) 
kot njihovi kolegi na osnovnih šolah (AS = 2,43). Med vzroki za razlike, bi lahko 
izpostavili trenutno intenzivno uvajanje kurikularnih sprememb v srednje šole. 
Za marsikaterega raziskovalca stresa namreË predstavlja uvajanje teh sprememb 
pomemben dejavnik stresa (Cox, Boot, Harrison, 1988). V zadnjem letu se je zaËelo 
vpeljevati posodobljene uËne naËrte za gimnazije, na strokovnih šolah se uvaja 
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drugo generacijo programov, ki temeljito spreminjajo tako organizacijo vzgojno-
izobraževalnega dela kot tudi izvajanje pouka. Poleg tega uËitelje na srednjih 
šolah pesti upad vpisa uËencev in drugaËen, spremenjen naËin financiranja — t. 
i. lampsam financiranje ali financiranje po “glavi” dijaka —, katerih posledice se 
kažejo v zmanjšanju rednega obsega dela ali celo v izgubi delovnega mesta. 
Tisti uËitelji, ki so odgovorili, da so zaradi šole pod stresom (zmerno, moËno ali 
izjemno), so ocenjevali tudi, kako pogosto so zaradi dogajanja v šoli pod stresom. 
Redko je pod stresom 6,8 % uËiteljev, vËasih 39,7 % uËiteljev, pogosto 49,2 % in 
vedno 4,3 % uËiteljev.

Ob oceni lastne stresnosti smo od uËiteljev pridobili tudi oceno splošnega psi-
hiËnega poËutja, ki prav tako kaže na prisotnost stresa pri posamezniku. UËitelji, 
ki ocenjujejo stopnjo stresnosti pri sebi više, so tudi v slabšem psihiËnem stanju. 
Zanje je znaËilno predvsem, da manj uživajo pri vsakdanjih aktivnostih, se teže 
skoncentrirajo na tisto, kar poËnejo, imajo težave s spoprijemanjem s problemi 
in so bolj nesreËni glede na okolišËine. Ob tem so se pokazale tudi razlike v pov-
preËni oceni splošnega psihiËnega poËutja med moškimi in ženskami. Ženske so v 
slabšem psihiËnem stanju kot njihovi kolegi, pri Ëemer pa ni razlik v splošnem 
poËutju med uËitelji osnovnih in srednjih šol. Naši srednješolski uËitelji se v 
primerjavi z nemškimi kolegi poËutijo slabše: povpreËni rezultat naših srednje-
šolskih uËiteljev (AS = 18,71) je v primerjavi z rezultatom nemških srednješolskih 
uËiteljev (AS = 12,25) višji (Bauer, J. et al., 2007).

Stres negativno vpliva na splošno psihiËno poËutje, poleg tega pa kroniËen, dlje 
Ëasa trajajoË stres po mnenju nekaterih avtorjev povzroËa tudi sindrom izgorelo-
sti. Sindrom se pojavlja kot:

1. depersonalizacija, ki oznaËuje stanje, v katerem posameznik vidi druge kot 
“predmete ali stvari” in ravna z njimi neosebno, omalovažujoËe ali ciniËno;

2. znižana osebna izpolnitev, ki se kaže v obËutkih neuËinkovitosti, nesamospošto-
vanja ter kot izguba kompetentnosti in uspešnosti pri delu in

3. Ëustvena izËrpanost, za katero so znaËilni obËutki preobremenjenosti in izËr-
panosti.

Stopnja izgorelosti se izraža v višji stopnji Ëustvene izËrpanosti in depersonaliza-
cije in nižji stopnji osebne izpolnitve. Rezultati kažejo, da 60 % uËiteljev doživlja 
nizko izgorelost, 30 % zmerno in 10 % visoko izgorelost. Naše ugotovitve sovpadajo 
z ugotovitvami Irene Demšar (2003), ki je s svojo študijo pri osnovnošolskih in 
srednješolskih uËiteljih dobila podobne rezultate (nizka izgorelost 63,5 %, zmerna 
izgorelost 26,6 %, visoka izgorelost 9,7 %). »e primerjamo rezultate, dobljene med 
osnovnošolskimi in srednješolskimi uËitelji, lahko ugotovimo, da srednješolski 
uËitelji doživljajo pogosteje višjo stopnjo izgorelosti, medtem ko razlike med 
spoloma ni. 

Omenili smo že, da ima zadovoljstvo z delom pomembno vlogo pri raziskavah delov-
nega stresa predvsem kot posledica delovanja delovnih stresorjev (Chen, Spector, 
Jex, 1996). Študije stresa so pokazale tudi, da obstaja tesna povezava med vzroki 
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nezadovoljstva z delom in vzroki stresa (Kyriacou in Sutcliffe, 1977). V strokovni 
literaturi se zadovoljstvo z delom opredeljuje kot Ëustveni odgovor na delo oziroma 
specifiËne zahteve dela. Stanje zadovoljstva pravzaprav implicira težnjo posame-
znika, da bi ostal na delovnem mestu, ki mu omogoËa zadovoljstvo, in da se bo 
izogibal delovnemu mestu, ki mu povzroËa nezadovoljstvo. Umik iz delovne situ-
acije, fluktuacija, absentizem, težnja po zapustitvi poklica so nekateri vedenjski 
pokazatelji nezadovoljstva z delom. Vpliv stresa na zadovoljstvo se potrjuje tudi 
pri naših uËiteljih. UËitelji, ki so se ocenili, da so zaradi situacij na šoli pod stre-
som (moËno in izjemno), so bistveno manj zadovoljni na vseh posameznih podroËjih 
dela (plaËilo za delo, možnost napredovanja, neposredni nadrejeni, ugodnosti ob 
redni plaËi, nakljuËna priznanja in nagrade, pravila in postopki pri delu, sodelavci, 
narava mojega dela in komunikacija) in z delom nasploh v primerjavi z uËitelji, ki 
niso pod stresom ali so mu izpostavljeni zmerno (Slika 3). 

Slika 3: Dimenzije zadovoljstva z delom glede na oceno stresnost

Sodelavci

Narava
 dela

Komunikacija

Splošno
 zadovoljstvo

Ocena stresnosti

niso pod stresom

so pod stresom

Pravila in
 postopki

NakljuËna
 priznanja

Do
m

en
zi

je
 z

ad
ov

ol
js

tv
a 

z 
de

lo
m

AritmetiËna sredina

Ugodnosti
 ob plaËi

Nadrejeni

Možnost
 napredovanja

PlaËilo
 za delo

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00



16

NajveËja razlika med uËitelji glede na oceno stresnosti obstaja na podroËju zado-
voljstva s pravili in postopki na šoli. UËitelji, ki so pod stresom, so v primerjavi 
z drugimi predvsem nezadovoljni z velikim številom razliËnih pravil in preveliko 
koliËino administrativnega dela.

Stres vpliva tudi na oceno lastne uËinkovitosti ali samouËinkovitosti pri delu. 
SamouËinkovitost pri uËiteljih lahko opredelimo kot presojo o lastnih zmožno-
stih, da bodo dosegli priËakovane rezultate pri uËencih (tudi pri težavnih in 
nemotiviranih), tako na podroËju opravljanja šolskih obveznosti kot na podroËju 
uËenja (Tschannen-Moran, M., in Hoy Woolfolk, A., 2001). UËitelji z visoko stopnjo 
samouËinkovitosti izražajo višjo stopnjo naËrtovanja in organiziranja dela. Prav 
tako so dovzetnejši za nove ideje in bolj pripravljeni preizkušati nove metode, s 
katerimi uresniËujejo potrebe svojih uËencev. To pomeni, da so ti uËitelji tudi bolj 
ustvarjalni pri pouku. 

PrepriËanost o lastni visoki uËinkovitosti spodbuja uËitelja, da vztraja pri 
aktivnostih tudi, ko se pojavijo ovire. Pri delu z uËenci so uËitelji z višjo sto-
pnjo samouËinkovitosti manj kritiËni do njihovih napak, pripravljeni so delati 
veË Ëasa z uËenci, ki imajo težave, z veËjim entuziazmom opravljajo svoje delo 
itd. (Tschannen-Moran, M., in Hoy Woolfolk, A., 2001). Kot kažejo razliËne študije, 
predstavlja ocena lastne uËinkovitosti izredno pomemben kognitivni proces, ki je 
povezan z razliËnimi vidiki uËiteljevega dela. Zato je še toliko bolj zanimivo ugo-
toviti, kateri so tisti stresorji, ki lahko vplivajo na zmanjšanje samouËinkovitosti. 
Preden bomo prikazali rezultate o teh vplivih, si poglejmo, kako naši uËitelji 
ocenjujejo svojo uËinkovitost na podroËjih splošne uËinkovitosti, uËinkovitosti 
pouËevanja, ravnanja z razredom in angažiranja uËencev. Najbolje se ocenjujejo na 
podroËju uËinkovitosti pouËevanja oziroma pristopov pri pouku (v smislu uvajanja 
novih didaktiËnih pristopov pri pouku, uspešnih odgovorov na vprašanja uËencev, 
priprave dobrih vprašanj za uËence ipd.), najslabše pa so ocenili svojo uËinko-
vitost na podroËju angažiranja uËencev in ravnanja z razredom. UËinkovitost pri 
angažiranju uËencev je podroËje, ki vkljuËuje predvsem motivacijo uËencev, ki jih 
pouk in uËenje ne zanimata. To je z vidika uËitelja zahtevno delo, pri katerem je v 
praksi pogosto neuËinkovit. Podobno je tudi s podroËjem uËinkovitega ravnanja z 
razredom, ki vkljuËuje obvladovanje vedenjsko moteËih uËencev, umirjanje nemir-
nega razreda ipd. 

UËitelji, ki so ocenili, da so pod stresom, menijo, da so bistveno manj uËinkoviti na 
podroËjih angažiranja uËencev, ravnanja z razredom in pri splošni uËinkovitosti, 
kot uËitelji, ki niso pod stresom (Slika 4). Med obema skupinama uËiteljev pa ni 
razlik v oceni uËinkovitosti pri uporabi pristopov pri pouËevanju (priprava dobrih 
vprašanj, uvajanje novih didaktiËnih pristopov ipd.).
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Slika 4: Dimenzije uËinkovitosti glede na oceno stresnosti

Stres lahko vpliva tudi na namero po zapustitvi poklica. Nekatere študije so poka-
zale, da je namera zapustiti poklic pri uËiteljih povezana s stopnjo izgorelosti 
(predvsem s Ëustveno izËrpanostjo) in pomanjkanjem podpore nadrejenih (Leung & 
Lee, 2006). Namera po zapustitvi poklica odraža nezadovoljstvo delavca s poklicem 
in predstavlja pomemben dejavnik za napoved dejanske zapustitve (Rosin, H., M. 
in Korabik, K., 1991). Zato je treba take namene pri posamezniku jemati resno, 
predvsem morajo temu namenjati pozornost šolska oblast in vodstva šol. Naši 
rezultati so pokazali, da veËina (49,4 %) naših uËiteljev obËasno razmišlja o tem, 
da bi zapustili poklic uËitelja, pogosto pa na to misli malo manj kot 11 % uËiteljev. 
V naslednjih šestih mesecih ima dejansko namen zapustiti poklic 5,5 % uËiteljev. 
Bistveno višji je odstotek tistih uËiteljev, ki bi nehali pouËevati, Ëe bi to bilo 
mogoËe (37,6 %). Aktivno išËe zaposlitev zunaj šolstva 8,1 % uËiteljev. PriËakovati 
je, da bi kar nekaj uËiteljev ob ustrezni priložnosti zapustilo svoj poklic.

Kot smo priËakovali, je pomembneje veË uËiteljev, ki so pod stresom, izražalo 
namero o zapustitvi poklica v vseh štirih pojavnih oblikah. O tem, da bi zapustili 
poklic, razmišlja obËasno in pogosto velika veËina uËiteljev (75,3 %), ki so pod stre-
som. Prav tako bi, Ëe bi imeli možnost, veË kot polovica (53,8 %) teh uËiteljev zapu-
stila poklic. Nekaj uËiteljev pod stresom (7,5 %) dejansko naËrtuje, da bodo zapustili 
svoj poklic. Aktivno išËe druge zaposlitvene možnosti 12,5 odstotka uËiteljev pod 
stresom. Podatki kažejo, da stres dejansko spodbuja intenco po zapustitvi poklica.

V študiji smo prouËevali tudi, katere so tiste kombinacije skupin šolskih stresor-
jev in posameznih individualnih znaËilnosti uËiteljev, ki pomembno prispevajo k 
zmanjševanju zadovoljstva z delom, uËinkovitosti ter sprožajo težnjo po zapustitvi 
poklica. 

Na zmanjševanje splošnega zadovoljstva z delom vpliva 6 stresnih dejavnikov: 
trpinËenje, organizacija in vodenje šole, delo s starši, odnosi med zaposlenimi, 
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izsiljevanje za boljšo oceno s strani staršev, verbalne grožnje in pritiski vodstva. 
UËitelji, ki so nezadovoljni z delom, so tisti, ki jih ogrožajo trpinËenje na šoli, 
slaba, neurejena, neuËinkovita organizacija dela na šoli ter neustrezno vodenje, 
problematiËni (nesodelovalni) starši, neurejeni, slabi odnosi med zaposlenimi, 
izsiljevanje staršev za boljšo oceno ter verbalne groženje in pritiski nadrejenih. 
Poleg teh stresnih situacij znižujejo stopnjo zadovoljstva pri uËiteljih tudi opazno 
slabše psihiËno poËutje, višja stopnja izgorelosti in doživljanje uËiteljskega pokli-
ca kot stresnega. NajmoËnejši vpliv na splošno nezadovoljstvo imata neustrezna 
organizacija in vodenje šole. Podrobnejša analiza vpliva stresorjev na posamezne 
dimenzije zadovoljstva z delom je pokazala tudi, da neustrezna organizacija in 
vodenje šole vplivata še na nezadovoljstvo s plaËilom za delo, z možnostjo napre-
dovanja, ugodnostmi ob redni plaËi in nakljuËnimi priznanji in nagradami. Na dru-
gem mestu po pomenu stresorjev, ki zmanjšujejo splošno zadovoljstvo z delom, je 
trpinËenje. Ta stresor med posameznimi dimenzijami zadovoljstva najpomembneje 
vpliva na zmanjševanje zadovoljstva s sodelavci.

Na zmanjševanje splošne uËinkovitosti pri pouku vplivajo trije stresni dejavniki. 
To so organizacija in vodenje šole, vedenje uËencev in odnosi med zaposlenimi. 
Vpliv je sicer pomemben, vendar nizek, kar kaže na to, da na splošno uËinkovitost 
vplivajo tudi drugi dejavniki, ki jih nismo raziskovali. UËitelji, ki so ogroženi 
zaradi slabe in neurejene organizacije šole ter neustreznega vodenja, neustre-
znega vedenja uËencev in neurejenih odnosov med zaposlenimi, izražajo nižjo 
stopnjo uËinkovitosti pri pouku. Poleg omenjenih stresorjev negativno vpliva na 
oceno uËinkovitosti tudi višja stopnja izgorelosti. Izmed omenjenih stresorjev ima 
najmoËnejši vpliv na zmanjšano splošno uËinkovitost uËiteljev stresor neustrezno 
vedenje uËencev. 

Tako kot pri zadovoljstvu z delom tudi na posamezna podroËja uËinkovitosti pri 
pouku vplivajo razliËne kombinacije stresorjev. Neustrezna organizacija in vodenje 
šole pomembno vplivata na vsa tri podroËja uËinkovitosti, najveËji stresni vpliv pa 
ima na uËinkovitost pouËevanja. Naslednji stresor, ki vpliva na vsa tri podroËja, 
so neustrezni odnosi med zaposlenimi. Neustrezno vedenje uËencev pa vpliva 
na zmanjševanje uËinkovitost pri angažiranju uËencev in ravnanju z razredom. 
Negativni vpliv na vsa tri podroËja uËinkovitosti ima tudi izgorelost, saj izgoreli 
uËitelji menijo, da so neuËinkoviti tako pri pouËevanju kot tudi pri angažiranju 
uËencev in ravnanju z razredom.

Na namero po zapustitvi poklica pomembno vplivajo štirje stresorji, in sicer: 
organizacija in vodenje šole, vedenje uËencev, izsiljevanje staršev za boljšo oceno, 
verbalne grožnje in pritiski nadrejenih. UËitelji, ki so ogroženi zaradi slabe in 
neurejene organizacije šole ter neustreznega vodenja, neustreznega vedenja uËen-
cev, izsiljevanja staršev za boljšo oceno in verbalnih pritiskov in groženj nadre-
jenih, pogosteje izražajo namero po zapustitvi poklica. Poleg omenjenih stresorjev 
pomembno vplivajo na namero po zapustitvi poklica tudi daljša doba pouËevanja, 
doživljanje lastnega poklica kot stresnega, višja stopnja izgorelosti in slabo psi-
hiËno poËutje. NajmoËneje vpliva na namero po zapustitvi poklica izgorelost. Bolj 
kot je uËitelj izgorel, pogosteje bo želel zamenjati poklic. 
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Vpliv omenjenih dejavnikov na zapustitev poklica je pomemben, vendar nizek, kar 
kaže, da vplivajo tudi drugi dejavniki, ki jih nismo raziskovali. 

Stres v vrtcu

Vzroki stresa
Mikrostresorje smo prouËevali tudi v vrtcu. Strokovne delavke v vrtcih (vzgojitelji-
ce in pomoËnice vzgojiteljic) so ocenjevale stopnjo stresnosti 33 mikrostresorjev. 
Mikrostresor, ki so ga strokovne delavke ocenile kot najbolj stresen, je preveË 
otrok v skupini glede na prostor. Slabi dve tretjini strokovnih delavk (60,5 %) sta 
ocenili, da ta dogodek pri njih povzroËa moËan oziroma izjemen stres. Na drugem 
in tretjem mestu po intenzivnosti so mikrostresorji, povezani s starši: konflikti s 
starši in pogovori s težavnimi starši. Na Ëetrtem mestu so nemirni otroci, ki vzgo-
jitelja ves Ëas preizkušajo oziroma izzivajo. Na petem mestu po intenzivnosti so 
konflikti s sodelavci. Tudi mikrostresorje v vrtcu smo podobno kot pri šoli združili 
v pet skupin stresorjev. Za strokovne delavke je po intenzivnosti najbolj stresna 
skupina stresorjev, ki so združeni v kategoriji pedagoško delo. Gre za stresne situ-
acije, ki vkljuËujejo pedagoško delo z nemirnimi otroki, ukvarjanje z nedisciplino 
v skupini, motiviranje otrok za dejavnosti, sodelovanje s starši ter spoprijemanje 
z njihovim vmešavanjem v strokovne zadeve.

Na drugem mestu po intenzivnosti je skupina stresorjev, ki so povezani z neu-
streznimi odnosi na delovnem mestu, kot so razliËni konflikti med sodelavci, 
pomanjkanje dialoga med njimi o problemih vrtca, neodgovorno in nevestno delo 
sodelavcev, pomanjkanje toplih, odprtih odnosov s kolegi, toga in hierarhiËna 
organiziranost vrtca in drugo, kar je povezano z življenjem in delom v kolektivu. 
Na tretjem mestu so situacije, povezane z neprimernimi oblikami vedenja otrok in 
neustreznimi odzivi do kršiteljev hišnega reda. Na Ëetrtem mestu je pomanjkanje 
doloËenih oblik podpore pri delu: pomanjkanje uËnih pripomoËkov, administrativ-
no-tehniËne podpore in podpore strokovnih institucij. Na zadnjem, petem mestu po 
intenzivnosti so stresorji, povezani z opravljanjem administrativnih nalog, kot so 
vodenje dokumentacije, spremljanje otrokovega razvoja, vodenje aktiva.

Zanimale so nas razlike v oceni intenzivnosti stresorjev med vzgojiteljicami 
in pomoËnicami vzgojiteljic. Pokazalo se je, da so za vzgojiteljice bolj stresne 
situacije, povezane z odsotnostjo razliËnih oblik podpore za delo, in opravljanje 
administrativnih nalog. Pri ostalih skupinah stresorjev med vzgojiteljicami in 
pomoËnicami ni pomembnejših razlik (Slika 5).



20

Slika 5: Skupine stresorjev glede na opravljanje delovnih nalog

Velika veËina (67,6 %) naših strokovnih delavk ocenjuje svoj poklic kot moËno ozi-
roma izjemno stresen. Od tega jih slaba polovica (45,6 %) meni, da je njihov poklic 
moËno stresen, 22 odstotkov pa jih ocenjuje, da je izjemno stresen. Vzgojiteljski 
poklic je zmerno stresen za 30,4 odstotka strokovnih delavk in sploh ni stresen 
za 2 odstotka.

Študija v vrtcih je pokazala tudi, da je ena tretjina (32,3%) naših strokovnih delavk 
zaradi dogajanj v vrtcu pod moËnim oziroma izjemnim stresom (Slika 6).
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Slika 6: Samoocena stresnosti

Raziskava je pokazala, da pomoËnice in vzgojiteljice ocenjujejo lastno stresnost 
razliËno, in sicer so vzgojiteljice ocenile svojo stresnost više kot pomoËnice. Eden 
od možnih vzrokov za razlike so najverjetneje razliËne delovne obremenitve in 
stopnje odgovornosti. 

Strokovne delavke so ocenjevale tudi, kako pogosto so zaradi dogajanja v vrtcu pod 
stresom. Redko je pod stresom 14,2 % strokovnih delavk, vËasih 47,8 %, pogosto 35,4 % 
in vedno 2,6 % strokovnih delavk.

Posledice delovanja stresa
Posledica delovanja stresa se kaže tudi v stopnji izgorelosti. VeËina strokovnih 
delavk (72 %) izraža nizko izgorelost, 24,5 % zmerno in 3,5 % visoko izgorelost. 
Vzgojiteljice v primerjavi s pomoËnicami izražajo višjo stopnjo izgorelosti. 
Strokovne delavke, ki so ocenile, da so zaradi situacij v vrtcu pod stresom, so na 
vseh podroËjih zadovoljstva z delom bistveno manj zadovoljne kot strokovne delav-
ke, ki niso pod stresom (Slika 7). 
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Slika 7: Dimenzije zadovoljstva z delom pri strokovnih delavkah glede na oceno stresnost 

NajveËja razlika med strokovnimi delavkami glede na oceno stresnosti obstaja na 
podroËju zadovoljstva z neposrednimi nadrejenimi. Strokovne delavke, ki so pod stre-
som, so nezadovoljne predvsem s kriviËnostjo nadrejenih, z ignoriranjem oziroma neza-
nimanjem nadrejenih za njihovo Ëustveno doživljanje ter z njihovo kompetentnostjo.

Podatki so pokazali, da so pomoËnice vzgojiteljic bistveno manj zadovoljne s svo-
jim delom kot vzgojiteljice. Poleg veËjega splošnega nezadovoljstva so pomoËnice 
bolj nezadovoljne tudi na nekaterih posameznih podroËjih, kot so plaËilo, možnost 
napredovanja ter nakljuËna priznanja in nagrade. 

Kot zadovoljstvo z delom je tudi uËinkovitost pri delu podvržena delovanju stresa. 
Strokovne delavke, ki so pod stresom, se ocenjujejo kot manj uËinkovite pri peda-
goškem delu. Na drugih podroËjih uËinkovitosti ni pomembnejših razlik (Slika 8).
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Slika 8: Dimenzije uËinkovitosti glede na oceno stresnosti

PomoËnice se v primerjavi z vzgojiteljicami ocenjujejo kot manj uËinkovite na 
podroËju splošne uËinkovitosti in pri pedagoškem delu.

Stres prav tako vpliva tudi na namero o zapustitvi poklica. Bistveno veË strokovnih 
delavk pod stresom izraža pasivno in aktivno namero po zapustitvi poklica v pri-
merjavi s strokovnimi delavkami, ki niso pod stresom. Glede namere po zapustitvi 
poklica pa nismo ugotovili pomembnih razlik med pomoËnicami in vzgojiteljicami. 

Kot pri uËiteljih smo tudi pri strokovnih delavkah prouËevali, katere so tiste 
kombinacije skupin stresorjev v vrtcu in posameznih individualnih znaËilnosti, ki 
pomembno prispevajo k zmanjševanju zadovoljstva z delom, uËinkovitosti ter spro-
žajo težnjo po zapustitvi poklica. 

Analiza je pokazala, da so strokovne delavke, ki ocenjujejo svoj poklic kot stresen 
in so izgorele, nezadovoljne s svojim poklicem. Od stresorjev jih ogrožajo pedago-
ško delo, odnosi na delovnem mestu, pomanjkanje podpore, izsiljevanje staršev za 
privilegije svojih otrok ter verbalni pritiski in grožnje vodstva. 

Strokovne delavke, ki so ogrožene zaradi stresorjev, kot so pedagoško delo in 
odnosi na delovnem mestu, izražajo nižjo stopnjo uËinkovitosti pri svojem delu. 
Na nižjo stopnjo uËinkovitosti vplivajo tudi višja stopnja izgorelosti in slabega 
splošnega poËutja ter doživljanje lastnega poklica kot stresnega. 

Na strokovne delavke, ki pogosteje izražajo namero po zapustitvi poklica, vpliva 
predvsem stresor izsiljevanje staršev za privilegije svojih otrok. Poleg omenjene-
ga stresorja vplivata na omenjeno namero tudi višja stopnja izgorelosti in visoka 
ocena stresnosti poklica. 
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Skupina stresnih dejavnikov, ki najpogosteje vplivajo na veËino dimenzij zadovolj-
stva z delom in na vse dimenzije uËinkovitosti, so neustrezni odnosi na delovnem 
mestu. Izmed individualnih lastnosti izgorelost najpogosteje vpliva na veËino 
podroËji zadovoljstva z delom, na vsa podroËja uËinkovitosti pri delu in na namero 
po zapustitvi poklica. 

ZAKLJU»EK IN PREDLOGI

Naša študija je pokazala, da predstavlja problematika stresa resno težavo v 
naših šolah in vrtcih. Stres je pojav, ki lahko prizadene kateregakoli uËitelja ali 
strokovnega delavca in razliËno — predvsem negativno — vpliva na posameznikovo 
življenje in delo. 

V skladu z namenom študije smo pokazali, da:

•	 je za veËino (62,3 %) uËiteljev najbolj stresno nesramno vedenje uËencev,
•	 velika veËina (84 %) naših uËiteljev ocenjuje svoj poklic kot moËno oziroma 

izjemno stresen,
•	 je slaba polovica (45,2 %) naših uËiteljev zaradi dogajanj v šoli pod moËnim 

oziroma izjemnim stresom,
•	 je pogosto in vedno pod stresom 53,5 % uËiteljev,
•	 da 60 % uËiteljev doživlja nizko izgorelost, 30 % zmerno in 10 % visoko izgorelost,
•	 so uËitelji, ki so pod stresom, bistveno manj zadovoljni z delom v primerjavi z 

uËitelji, ki niso pod stresom,
•	 so uËitelji, ki so pod stresom, bistveno manj uËinkoviti na podroËjih angažira-

nja uËencev, ravnanja z razredom in splošne uËinkovitosti kot uËitelji, ki niso 
pod stresom,

•	 bistveno veË uËiteljev, ki so pod stresom, kot tistih, ki niso, izraža namero o 
zapustitvi poklica,

•	 na nezadovoljstvo z delom pri uËiteljih vplivajo naslednji stresorji: trpinËenje 
na šoli, slaba, neurejena, neuËinkovita organizacija dela na šoli ter neustre-
zno vodenje, problematiËni (nesodelovalni) starši, neurejeni, slabi odnosi med 
zaposlenimi, izsiljevanje staršev za boljšo oceno ter verbalne groženje in 
pritiski nadrejenih; poleg teh stresnih situacij znižujejo stopnjo zadovoljstva 
pri uËiteljih tudi opazno slabše psihiËno poËutje, višja stopnjo izgorelosti in 
doživljanje lastnega poklica kot stresnega,

•	 na neuËinkovitost uËiteljev vplivajo naslednji stresorji: slaba in neurejena 
organizacija šole ter neustrezno vodenje, neustrezno vedenje uËencev in neu-
rejeni odnosi med zaposlenimi; poleg omenjenih stresorjev negativno vpliva na 
oceno uËinkovitosti tudi višja stopnja izgorelosti,

•	 na namero zapustiti poklic vplivajo naslednji stresorji: slaba in neurejena 
organizacija šole ter neustrezno vodenje, neustrezno vedenje uËencev, izsi-
ljevanja staršev za boljšo oceno ter verbalni pritiski in grožnje nadrejenih; 
poleg omenjenih stresorjev pa na namero zapustiti poklic pomembno vplivajo 
še daljša doba pouËevanja, doživljanje lastnega poklica kot stresnega, višja 
stopnja izgorelosti in slabo psihiËno poËutje,
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•	 je za veËino (60,5 %) strokovnih delavk (vzgojiteljic in pomoËnic vzgojiteljic) 
najbolj stresno to, da je v skupini preveË otrok glede na prostor,

•	 velika veËina (67,6 %) strokovnih delavk ocenjuje svoj poklic kot moËno oziroma 
izjemno stresen,

•	 je ena tretjina (32,3 %) naših strokovnih delavk zaradi dogajanj v vrtcu pod 
moËnim oziroma izjemnim stresom, 

•	 je pogosto in redno pod stresom 28 % strokovnih delavk,
•	 72 % strokovnih delavk doživlja nizko izgorelost, 24,5 % zmerno in 3,5 % visoko 

izgorelost,
•	 so strokovne delavke, ki so pod stresom, bistveno manj zadovoljne z delom v 

primerjavi s strokovnimi delavkami, ki niso pod stresom,
•	 so strokovne delavke, ki so pod stresom, bistveno manj uËinkovite na podroËjih 

pedagoškega dela kot strokovne delavke, ki niso pod stresom,
•	 bistveno veË strokovnih delavk, ki so pod stresom, izraža namero o zapustitvi 

poklica v primerjavi s strokovnimi delavkami, ki niso pod stresom,
•	 na nezadovoljstvo z delom strokovnih delavk vplivajo naslednji stresorji: peda-

goško delo, odnosi na delovnem mestu, pomanjkanje podpore, izsiljevanje star-
šev za privilegije svojih otrok ter verbalni pritiski in grožnje vodstva; poleg 
tega vplivata na nezadovoljstvo še visoka ocena stresnosti poklica in izgorelost,

•	 na nižjo stopnjo uËinkovitosti strokovnih delavk vplivajo naslednji stresorji: 
pedagoško delo in odnosi na delovnem mestu ter tudi višja stopnja izgorelosti 
in slabo psihiËno poËutje ter doživljanje lastnega poklica kot stresnega,

•	 na namero zapustiti poklic vpliva pri strokovnih delavkah stresor izsiljevanje 
staršev za privilegije svojih otrok, poleg tega pa še višja stopnja izgorelosti 
in visoka ocena stresnosti lastnega poklica.

Primerjali smo tudi nekatere odgovore uËiteljev in strokovnih delavk v vrtcih. Pri 
tem smo upoštevali ocene o stresnosti poklica, o lastni stresnosti, splošnem zado-
voljstvu z delom, oceno splošne uËinkovitosti z delom, oceni izgorelosti, splošnega 
psihiËnega poËutja in namero zapustiti poklic ter ugotovili, da:

b) uËitelji ocenjujejo svoj poklic kot bolj stresen,
c) so uËitelji bolj pod stresom,
d) so uËitelji v slabšem psihiËnem stanju,
e) so uËitelji bolj izgoreli,
f) so uËitelji manj zadovoljni s svojim delom,
g) uËitelji niže ocenjujejo svojo uËinkovitost pri delu,
h) uËitelji pogosteje razmišljajo, da bi zapustili poklic.

V skladu s cilji naše študije smo se omejili samo na nekatere posledice delovanja 
stresa, in sicer na zadovoljstvo z delom, uËinkovitost in na namero zapustiti poklic. 
A ob tem ni dvoma, da se pri naših uËiteljih in strokovnih delavkah pojavljajo 
tudi druge posledice (absentizem, neuËinkovit in nekakovosten pouk, neustrezni 
odnosi z uËenci, nemotiviranost itd.), raziskane v razliËnih študijah in opisane v 
strokovnih delih.
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Zato je treba razmišljati predvsem o sistematiËni prevenciji ter ukrepih in pri-
stopih za zmanjševanje prisotnega stresa pri uËiteljih in strokovnih delavkah. 
Model bi moral izhajali iz procesa, ki vkljuËuje ukrepanje na primarni, sekundarni 
in terciarni ravni. Primarni ukrepi so usmerjeni k spreminjanju zahtev na delov-
nem mestu oziroma stresorjev, sekundarni k spreminjanju naËinov posamezniko-
vih odgovorov in odgovorov šol na neizogibne in obvezne zahteve organizacije in 
delovnega mesta, terciarni, ki imajo terapevtske znaËilnosti, pa so usmerjeni k 
obravnavanju psiholoških, vedenjskih in zdravstvenih posledic delovanja stresa 
na posameznika, skupino ali na šolo kot celoto. Pri tem je treba upoštevati tako 
individualno kot organizacijsko raven. 

Strateški pristop k obvladovanju stresa se izvaja v dveh smereh: prvi je usmerjen 
k delavcu in k delu, drugi k izvajanju ustreznih aktivnosti na primarni, sekundarni 
in terciarni ravni (Geurts, S. in Gründemann, R., 1999):

a) Ukrepi, usmerjeni k posameznemu uËitelju ali skupini uËiteljev, vkljuËujejo 
usposabljanje uËiteljev za uËinkovito spoprijemanje s stresorji, za obvladova-
nje stresne izkušnje ali za spreminjanje stresne ocene iz grožnje v izziv.

b) Ukrepi, usmerjeni k delu oziroma delovnem mestu, vkljuËujejo aktivnosti, s 
katerimi spreminjamo delovne pogoje, organizacijo dela, vodenje, in sicer tako, 
da Ëim bolje uskladimo potrebe (lastnosti) uËitelja in zahteve delovnega mesta.

c) Ukrepi na primarni ravni vkljuËujejo aktivnosti, ki so usmerjene k odstranjeva-
nju stresorjev ali k zmanjševanju njihove intenzivnosti.

d) Ukrepi na sekundarni/terciarni ravni so usmerjeni k zmanjševanju ali odpravi 
posledic oziroma uËinkov stresa. Aktivnosti sekundarne prevencije (npr. kre-
pitev zmožnosti za spoprijemanje s stresom) so usmerjene k uËiteljem, ki že 
kažejo znake stresa. Ukrepi terciarne prevencije (npr. rehabilitacija po dolgo-
trajni odsotnosti) pa so usmerjeni k uËiteljem, ki že Ëutijo kroniËne posledice 
stresa in imajo resne zdravstvene težave, ki jih je povzroËil stres.

S kombinacijo ukrepov na oseh delavec—delovno mesto in primarna—sekundarna/
terciarna raven dobimo konceptualni okvir, ki opredeljuje štiri tipe ukrepov proti 
stresu (Slika 9). V prvem kvadrantu so na primarni ravni ukrepi, usmerjeni k delov-
nemu okolju in organizaciji kot celoti. Namen teh ukrepov je vzdrževati oziroma 
stopnjevati eustres (dobri stres) in zmanjševati negativnega. 
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Slika 9: Model obvladovanja stresa na ravni šole

UKREPI

PODRO»JE Primarna raven Sekundarna/terciarna raven

Delovno mesto Posodabljanje organiziranja
in vodenja
Participativno upravljanje
Spodbujanje razvoja kariere
Posodabljanje fiziËnega
delovnega okolja

Prilagojena organizacija dela
in zmanjševanje uËne
obveznosti za posebne
skupine delavcev
Razbremenitev posebnih
skupin delavcev nekaterih
nalog

UËitelj/skupina 
uËiteljev

Strokovno usposabljanje
Upravljanje s Ëasom
Preživljanje prostega Ëasa
Zdravo prehranjevanje
Podporne skupine

Upoštevanje specifiËnih
potreb posameznikov pri
razporejanju del in nalog
Tehnike sprošËanja*
Psihološko svetovanje
Programi zdravstvene
rehabilitacije

* razliËne tehnike sprošËanja se lahko uporabljajo tudi kot ukrepi na primarni ravni

V prvo skupino primarnih ukrepov na podroËju delovnega mesta sodijo posoda-
bljanje organiziranja in vodenja, participativno upravljanje, spodbujanje razvoja 
kariere in posodabljanje fiziËnega delovnega okolja.  

Posodabljanje organiziranja in vodenja 
V to skupino ukrepov sodijo poveËana strokovna avtonomija, povratna informacija o 
delu, nadzor nad delovnimi okolišËinami, skrb za medosebne odnose in razjasnitev 
vlog. Šibek nadzor nad delovnimi situacijami v kombinaciji z visokimi psihološkimi 
zahtevami dela (kar je znaËilnost uËiteljevega dela) povzroËa poveËano tveganje za 
poklicni stres in razliËne bolezni (Karasek in Theorell, 1990). Zato je treba uËite-
ljem in strokovnim delavkam omogoËiti, da lahko poveËajo nadzor nad delovnimi 
situacijami, in sicer tako, da jim vodstvo ob njihovem sodelovanju omogoËi nadzor 
nad doloËanjem nalog in vsebin dela ter da jim omogoËi izbrati delovne cilje. Sem 
sodi tudi ustrezen odzivni Ëas vodstva na dileme, vprašanja in težave uËiteljev 
in strokovnih delavk. Nadzor se lahko poveËa tudi z ustreznimi povratnimi infor-
macijami o posameznikovem delu (npr. kolegialna evalvacija, samoevalvacija …). 
Vodenje ima tudi moËan vpliv na medosebne odnose. Pri tem so kritiËne tri vrste 
odnosov: odnosi z nadrejenimi, odnosi s podrejenimi in odnosi s sodelavci, v pri-
meru uËiteljev pa tudi odnosi z uËenci in starši. Odnosi z nadrejenimi so stresni, 
kadar nadrejeni trpinËijo svoje podrejene, npr. uveljavljajo svojo avtoriteto na 
neprimeren naËin, neupoštevajo ali ignorirajo delavcev, ali kadar gre npr. za nee-
nakomerno razporeditev delovnih nalog med delavce, itd. Neprimeren odnos med 
delavcem in nadrejenim je lahko stresen tudi za nadrejenega. Stres pri vodstvenih 
je lahko višji pri tistih posameznikih, ki so usmerjeni bolj na “stvari” kot na ljudi. 
Takim posameznikom so osebni odnosi nepomembni in pomenijo zapravljanje Ëasa. 
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Prav tako doživljajo veË stresa tisti nadrejeni, ki ne znajo oziroma ne zmorejo 
delegirati dela podrejenim. Pri odnosih s sodelavci so vir stresa lahko neprimer-
na tekmovalnost in osebni konflikti. Na odnose med vodstvom in uËitelji pa ima 
pomemben vpliv podpora in razumevanje vodstva v primerih konfliktov uËiteljev z 
uËenci in/ali starši.

Pomemben vidik pri organizaciji dela predstavlja razjasnitev vlog, kar vkljuËuje 
opredelitev odgovornosti in priËakovanj sodelavcev, vodstva, staršev in uËencev. 
Razjasnitev vlog je nujna zaradi prepreËevanja konflikta vlog. Konflikt vlog nasta-
ne zaradi nasprotujoËih oziroma neusklajenih zahtev do posameznika na delovnem 
mestu: npr. mora delati stvari, ki jih noËe ali pa ne sodijo v njegov delokrog ali 
pristojnost. Študije so potrdile zvezo med konfliktom vlog in visoko stopnjo stresa. 

Poseben problem, ki spada na podroËje vodenja, je tudi uvajanje kurikularnih spre-
memb. Te predstavljajo pomemben vir stresa. Spremembe so seveda nujne, vendar 
pa je lahko vprašljiv naËin, na katerega se jih vpeljuje. Pogosto je prav slednje 
dejanski vir stresa in ne spremembe same po sebi. Zato je zelo pomembno, kakšne 
so strategije uvajanja sprememb tako na ravni države kot na ravni šole. Uvajanje 
sprememb ni avtomatiziran proces, ki bi potekal sam od sebe. UËitelje in strokovne 
delavke je treba na spremembe pripraviti. 

Zato je izredno pomembno, da vodstveni delavci na šolah nenehno izpopolnjujejo 
svoje znanje na podroËju vodenja in na ustrezen naËin uvajajo moderne, strokovno 
utemeljene pristope.

Participativno upravljanje
Gre za dinamiËno in kompleksno strategijo vodenja, s katero lahko vodstvo poveËa 
delež pooblastil in avtonomije, ki jih imata uËitelj ali strokovna delavka za opra-
vljanje svojega dela. Aktivnosti, s katerima lahko to dosežemo, sta poveËanje 
decentralizacije odloËanja in soudeležbe zaposlenih pri odloËanju. Ob tem je 
treba krepiti obËutek pomembnosti in odgovornosti uËiteljev in strokovnih delavk. 

Spodbujanje razvoja kariere
UËinkovit razvoj zaposlenih mora biti usklajen s cilji in strategijo šole ter usmer-
jen v razvijanje kompetenc, ki so najpomembnejše za uspešno izvedbo dela. Poteka 
naËrtovano in strukturirano ter v skladu z uresniËevanjem ciljev šole ali vrtca. 
Temeljne aktivnosti vodstva pri spodbujanju razvoja kariere so omogoËanje trajne-
ga izobraževanja uËiteljev in strokovnih delavk, ustvarjanje kariernih priložnosti 
in motivacijsko usmerjeno nagrajevanje. 

Posodabljanje fiziËnega delovnega okolja
Posodabljanje fiziËnega okolja vkljuËuje nenehno skrb za izboljševanje kakovosti 
delovnih pogojev — denimo nakup ustreznih uËnih pripomoËkov za izvajanje pouka, 
strokovne literature za uËitelje in strokovne delavke, raËunalniških programov itd. 
Prav tako spada sem skrb za ekološke vidike delovnega okolja: kroženje zraka v 
uËilnicah, osvetlitev delovnega prostora, akustiËnost, temperatura itd.
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V drugo skupino primarnih ukrepov na podroËju posameznega uËitelja, strokovne 
delavke ali skupine sodijo strokovno usposabljanje, upravljanje s Ëasom, trening 
asertivnosti, razvijanje pozitivnega mišljenja, preživljanje prostega Ëasa, zdravo 
prehranjevanje in podporne skupine med sodelavci. Strokovno usposabljanje krepi 
strokovno avtonomijo uËiteljev in strokovnih delavk — Ëim veËje je njihovo znanje, 
tem višja je lahko stopnja njihove strokovne avtonomije (Halas, 2004). Podporne 
skupine med sodelavci omogoËajo izmenjavo pomoËi (informacij, Ëustvene podpore, 
spodbujanja, ipd.). Podporne skupine in nasploh medosebni odnosi, za katere je 
znaËilno medsebojno podpiranje, v nekem kolektivu poveËujejo zašËito pred nega-
tivnimi uËinki stresa. Že vsakdanja sreËanja v zbornici neposredno po konËani uri 
omogoËajo takojšnjo refleksijo s sodelavci. Ti predvsem dobro poznajo probleme na 
šoli (problematiËni dijaki in razredi, pomanjkanje opreme, neustrezni naËini rav-
nanja vodstva šole ipd.) in v veliki meri razumejo stisko kolegov, zato lahko nudijo 
konkretne in življenjske nasvete za rešitev ali zmanjšanje stresne situacije. Tako 
uËitelji in strokovne delavke, ki so pod stresom, spoznavajo, da nimajo teh težav 
le sami, ampak da jih doživljajo tudi drugi. To olajša spoprijemanje s stresom. 
Prav tako lahko sodelavci ponudijo interpretacije dogodkov in vpogled v morebi-
tna ozadja, ki so žrtvi stresa praviloma nedostopna. S temi naËini se zmanjšuje 
uniËujoË uËinek stresa in omogoËa, da se uËitelji in strokovne delavke pod stresom 
laže spoprimejo z njim. Gre torej za aktivnosti na primarni ravni, s katerimi se 
zmanjšujejo negativni uËinki stresorjev. 

V tretjo skupino sekundarnih ukrepov na podroËju delovnega mesta sodijo ukrepi, 
kot so prilagojena organizacija dela in zmanjševanje uËne obveznosti, razbremeni-
tev doloËenih nalog in ustrezno razporejanje del in nalog. Ti ukrepi so usmerjeni 
predvsem k posebnim skupinam uËiteljev in strokovnih delavk, ki so bolj ranljivi 
za stres ali že kažejo znake stresa. UËitelji in strokovne delavke, ki so potencial-
no bolj ranljivi za delovanje stresorjev, so na primer starejši ali posamezniki tik 
pred upokojitvijo, novinci oziroma zaËetniki, invalidi ali kroniËni bolniki ipd. Tem 
delavcem je mogoËe z nekaterimi prilagojenimi organizacijskimi ukrepi zmanjšati 
negativne uËinke stresa. Takšen znan ukrep je, da, denimo, starejši uËitelji ali 
uËitelji pred upokojitvijo niso veË razredniki, ne vodijo dodatnih dejavnosti (npr. 
krožkov …). Razmišljati bi bilo treba tudi o bolj sistemskih ukrepih — zmanjšanju 
uËne obveznosti, ki se dopolnjuje s svetovalno funkcijo mlajšim kolegom ipd. 
V Ëetrti skupini so terciarni ukrepi, namenjeni uËiteljem in strokovnim delavkam, 
pri katerih je bil prepoznan stres. V prvi vrsti sodijo k tem ukrepom razliËne spro-
stitvene tehnike (avtogeni trening, mišiËna relaksacija, meditacija ipd.), tehnike 
kognitivnega restrukturiranja, razliËne oblike strokovne psihološke pomoËi (sve-
tovanje, psihoterapije ipd.) in razliËne oblike rehabilitacije ali posebni programi 
(npr. po dolgi odsotnosti zaradi bolezni). Seveda se nekatere omenjene ukrepe 
lahko izvaja tudi v preventivne namene (npr. sprostitvene tehnike). 

Dosedanje izkušnje pri reševanju problematike stresnosti v šolah in vrtcih so 
pokazale, da niso dovolj samo ukrepi na individualni ravni. Pri prizadevanju za 
zmanjšanje negativnih uËinkov stresa je treba ukrepati tudi na ravni šole. Pri tem 
je pomembno, da se z ukrepi zajame celotno šolo ali vrtec in ne samo posameznike, 
ki trpijo zaradi stresa, ter da gre za kontinuiran, sistematiËen proces. Prav tako 
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je pomembno, da se o stresu uËiteljev in strokovnih delavk v vrtcih zaËne govo-
riti in da se zaËnejo tako zaposleni in predvsem vodstva šol zavedati negativnega 
delovanja stresa. Zato je treba: 

a) o prisotnosti stresa pri uËiteljih in strokovnih delavkah ter o njegovih posle-
dicah ozavešËati tako širšo javnost kot zaposlene v pedagoškem poklicu in 
vodstva šol, 

b) spodbujati zavedanje, da delovni stres ni niti problem niti šibkost posamezni-
ka, ampak pojav, ki zadeva celotno šolo/vrtec in

c) opozarjati na možnost pojavljanja stresa oziroma na stresne situacije, tako da 
to zavedanje postane sestavni del vodenja in upravljanja šole ali vrtca.

Seveda bi morali ob izvajanju ukrepov na šolah slediti tudi ukrepi na ravni šolske-
ga sistema, ki bi prispevali k zmanjševanju negativnih uËinkov stresa. Med drugim 
je potrebno poskrbeti za jasno opredelitev nadaljnjega razvoja sistema vzgoje in 
izobraževanja, poveËanje pomena uËiteljskega poklica, spodbujanje razvoja uËite-
ljevih kompetenc, ustreznejšo ureditev usposabljanja in napredovanja uËiteljev, 
premišljeno uvajanje sistemskih sprememb, veËjo zašËito uËiteljev pred nasiljem, 
zmanjšanje šolske administracije, oblikovanje sistema za ugotavljanje in zagota-
vljanje kakovosti ipd. 

Pri naËrtovanju in izvajanju ukrepov za zmanjševanje poklicnega stresa zaposlenih 
v vzgoji in izobraževanju mora imeti aktivno vlogo tudi sindikat, kot je to primer 
v marsikateri evropski državi.

Prav tako bi bilo treba opraviti še veË raziskav s podroËja stresa pri slovenskih 
pedagoških delavcih in vodstvih, saj je to podroËje v primerjavi z drugimi evrop-
skimi državami v raziskovalnem smislu podhranjeno. 
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STRES V ZVEZI Z DELOM

1. Uvod 

Na mednarodni, evropski in nacionalnih ravneh so ugotovili, da je stres v zvezi 
z delom nekaj, kar zadeva tako delodajalce kot delavce. Z opredelitvijo potrebe, 
da je glede tega vprašanja treba delovati skupaj, ter v priËakovanju posvetovanja 
Komisije glede stresa, so evropski socialni partnerji to vprašanje uvrstili v svoj 
delovni program socialnega dialoga za obdobje 2003-2005. Stres lahko prizadene 
vsako delovno mesto in vsakega delavca ne glede na velikost podjetja, podroËje 
dejavnosti ali vrsto pogodbe o zaposlitvi ali zaposlitveno razmerje. V praksi pa 
stres ni neizogiben in ne prizadene vseh delovnih mest in vseh delavcev. Reševanje 
problema stresa na delovnem mestu lahko vodi do poveËanja uËinkovitosti in 
izboljšanja zdravja in varnosti pri delu, kar ima za posledico gospodarske in soci-
alne prednosti za podjetja, delavce in družbo kot celoto. Pri spopadanju s proble-
mi, povezanimi s stresom, je treba upoštevati raznolikost delovne sile. 

2. Cilj 

Cilj trenutnega sporazuma je poveËati osvešËenost glede stresa v zvezi z delom in 
razumevanje le-tega pri delodajalcih, delavcih in njihovih predstavnikih ter njiho-
vo pozornost usmeriti na znake, ki lahko naznanjajo težave zaradi stresa v zvezi z 
delom. Cilj sporazuma je zagotoviti delodajalcem in delavcem okvir, ki jim pomaga 
prepoznati in prepreËevati ali obvladovati stres v zvezi z delom. Ne gre za to, da 
bi krivdo za stres pripisovali posamezniku. Ob ugotavljanju, da sta nadlegovanje 
in nasilje na delovnem mestu možna stresna dejavnika, bodo socialni partnerji 
EU v okviru delovnega programa za socialni dialog 2003-2005 raziskali možnosti 
za pogajanja za dosego posebnega sporazuma glede teh vprašanj. Vendar pa se ta 
sporazum ne loteva nasilja, nadlegovanja in post-travmatiËnega stresa. 

3. Opis stresa in stresa v zvezi z delom 

Stres je stanje, ki ga spremljajo fiziËne, psihološke ali socialne stiske ali disfunkci-
je, in ki se pri posamezniku odraža kot obËutek nezmožnosti premostiti razkorak med 
zahtevami ali priËakovanji, s katerimi se sooËa. Posameznik je dobro prilagojen za 
obvladovanje kratkoroËne izpostavljenosti pritisku, ki ga lahko pojmujemo kot pozi-
tivnega, ima pa veËje težave pri obvladovanju dolgotrajne izpostavljenosti intenziv-
nemu pritisku. Poleg tega se posamezniki v podobnih položajih razliËno odzivajo, pa 
tudi posameznik se lahko v podobnih položajih v razliËnih obdobjih svojega življenja 
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razliËno odziva. Stres ni bolezen, vendar pa dolgotrajna izpostavljenost stresu lahko 
zmanjša uËinkovitost na delovnem mestu ter poslabša zdravstveno stanje. Stres, ki 
izvira izven delovnega okolja, lahko vodi do sprememb v vedenju in zmanjšane uËin-
kovitosti pri delu. Vsak pojav stresa na delovnem mestu ne more biti opredeljen kot 
stres v zvezi z delom. Stres v zvezi z delom lahko povzroËajo razliËni dejavniki, kot 
so vsebina dela, organizacija dela, delovno okolje, šibka komunikacija, itd.. 

4. Opredelitev problemov stresa v zvezi z delom 

UpoštevajoË zapletenost pojava stresa namen tega sporazuma ni pripraviti izËrpnega 
seznama možnih stresnih dejavnikov. Vendar pa so visoka raven izostajanja z dela in 
menjavanja osebja, pogosti medosebnostni konflikti ali pritožbe delavcev nekateri 
znaki, ki lahko nakazujejo problem stresa v zvezi z delom. Ko se skuša ugotoviti ali 
gre za problem stresa v zvezi z delom, to lahko vkljuËuje analizo dejavnikov, kot so 
organizacija dela in delovni procesi (ureditev delovnega Ëasa, stopnja avtonomnosti, 
usklajenost med delavËevimi spretnostmi in vešËinami ter zahtevami delovnega 
mesta, delovna obremenitev, itd.), delovni pogoji in okolje (izpostavljenost žaljivemu 
obnašanju, hrupu, vroËini, nevarnim snovem, itd.), komunikacija (negotovost glede 
priËakovanj v službi, prihodnost zaposlitve ali prihajajoËe spremembe, itd.) ter 
subjektivni dejavniki (Ëustveni in družbeni pritiski, obËutek nesposobnosti, zaznano 
pomanjkanje podpore, itd.). Ëe se stres v zvezi z delom prepozna, je treba zaËeti z 
dejavnostmi za prepreËevanje, odpravo ali zmanjšanje le-tega. Odgovornost za opre-
delitev ustreznih ukrepov je na strani delodajalca. Te ukrepe se izvaja ob udeležbi 
in sodelovanju delavcev in/ali njihovih predstavnikov. 

5. Odgovornosti delodajalcev in delavcev 

V skladu z okvirno direktivo 89/391 so vsi delodajalci pravno zavezani, da šËitijo 
zdravje in varnost pri delu. Ta dolžnost velja tudi za probleme stresa v zvezi z delom, 
v kolikor ti ogrožajo zdravje in varnost. Vsi delavci imajo dolžnost, da delujejo skla-
dno z zašËitnimi ukrepi, ki jih je opredelil delodajalec. Problemov stresa v zvezi z 
delom se lahko loteva v okviru celotnega procesa ocene tveganja, preko posebne poli-
tike stresa in/ali posebnih ukrepov, s katerimi se skuša opredeliti dejavnike stresa. 

6. PrepreËevanje, odpravljanje ali zmanjševanje problemov stresa v zvezi z delom 

V prepreËevanje, odpravljanje ali zmanjševanje problemov stresa v zvezi z delom se 
lahko vkljuËi razliËne ukrepe. Ti ukrepi so lahko kolektivni, individualni ali oboji. 
Uvedemo jih lahko v obliki posebnih ukrepov, ki so usmerjeni v odpravo opredeljenih 
dejavnikov stresa ali pa so del celostne politike stresa, ki vkljuËuje tako ukrepe za 
prepreËevanje kot ukrepe odziva. Kjer je zahtevano strokovno znanje na delovnem mestu 
nezadostno, se lahko skladno z evropsko in nacionalno zakonodajo, kolektivnimi spo-
razumi ter praksami poseže po primernem zunanjem strokovnem znanju. Ko se enkrat 
vzpostavi ukrepe proti stresu, jih je treba redno pregledovati, da se oceni njihova 
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uËinkovitost in ugotovi, Ëe se sredstva kar najbolje uporabljajo. S tem se ugotavlja, ali 
so ti ukrepi še vedno ustrezni ali potrebni. Takšni ukrepi lahko vkljuËujejo na primer: 

- ukrepi upravljanja in komunikacije kot je pojasnjevanje ciljev podjetja ter 
vloge posameznih delavcev, zagotavljanje ustrezne podpore vodstva posamezni-
kom in ekipam, povezovanje odgovornosti in nadzora nad delom, izboljševanje 
organizacije dela ter delovnih procesov, delovnih pogojev in okolja, 

- usposabljanje vodstva in delavcev, da se izboljša osvešËenost in razumevanje stresa, 
njihovih možnih povzroËiteljev in kako se jih lotiti in/ali se prilagoditi spremembi, 

- zagotavljanje informacij delavcem in njihovim predstavnikom ter posvetova-
nje z njimi skladno z zakonodajo EU in z nacionalno zakonodajo, kolektivnimi 
pogodbami ter praksami. 

7. Izvajanje in kasnejše dejavnosti 

V okviru Ëlena 139 Pogodbe ta prostovoljni evropski okvirni sporazum zavezuje 
Ëlane UNICE/UEAPME, CEEP in ETUC (in povezovalni odbor EUROCADRES/CEC), da ga 
izvajajo v skladu s postopki in praksami, ki so znaËilni za socialne partnerje v 
državah Ëlanicah ter državah Evropskega gospodarskega prostora. Podpisnice prav 
tako spodbujajo svoje organizacije Ëlanice v državah kandidatkah, da ta sporazum 
izvajajo. Izvajanje tega sporazuma bo potekalo v obdobju treh let po dnevu pod-
pisa sporazuma. Organizacije Ëlanice bodo o izvajanju sporazuma poroËale Odboru 
za socialni dialog. V prvih treh letih po podpisu sporazuma bo Odbor za socialni 
dialog pripravil letno tabelo, ki bo povzela nenehno izvajanje sporazuma. Obširno 
poroËilo o dejavnostih za izvajanje sporazuma bo Odbor za socialni dialog pripravil 
Ëetrto leto. Podpisnice lahko sporazum ovrednotijo ali pregledajo kadarkoli po pre-
teku petih let po podpisu, Ëe to zahteva ena od njih. V primeru vprašanj glede vse-
bine tega sporazuma lahko države Ëlanice ta vprašanja skupaj ali loËeno naslovijo 
na podpisnice, ki skupaj ali loËeno odgovorijo nanje. Pri izvajanju tega sporazuma 
se Ëlani podpisnic izogibajo nepotrebnemu obremenjevanju malih in srednje velikih 
podjetij. Izvajanje tega sporazuma ne pomeni veljavnih podlag, s katerimi bi lahko 
znižali splošno raven varstva delavcev na podroËju, ki ga ta sporazum pokriva. Ta 
sporazum ne vpliva na pravico socialnih partnerjev, da na ustrezni ravni, vkljuËno 
z evropsko ravnijo, sklepajo sporazume, ki prilagajajo ali dopolnjujejo ta sporazum 
na naËin, ki upošteva specifiËne potrebe zadevnih socialnih partnerjev. 

John Monks 
Generalni sekretar ETUC (v imenu delegacije sindikatov) 

Dr. Jürgen Strube Paul Reckinger 
Predsednik UNICE Predsednik UEAPME  

Rainer Plassmann 
Generalni sekretar CEEP 

8. oktober 2004  
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