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Povzetek
Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v doživljanju
stresa in izgorelosti med učitelji v običajnih šolah in šolah s prilagojenim
programom ter kakšna je povezanost med stopnjo stresa in čuječnostjo.
Zanimalo nas je tudi, kako učitelji opredeljujejo svoje delovno mesto,
kolikšna je njihova stopnja izgorelosti in ali je ta pogojena s starostjo in
delovno dobo. V teoretičnem delu naloge smo opredelili stres, navedli
simptome in posledice stresa ter poklicne izgorelosti. V nadaljevanju smo
se ukvarjali z učiteljskim poklicem, iskali načine za obvladovanje
poklicnega

stresa

in

posebej

izpostavili

čuječnost

kot

tehniko

premagovanja stresa. V empiričnem delu naloge smo aplicirali in vrednotili
anketni vprašalnik, ki smo ga razposlali na osnovne šole in šole s
prilagojenim programom. Naš vzorec je zajemal 187 učiteljev, od tega 105
učiteljev iz običajnih osnovnih šol in 82 učiteljev iz šol s prilagojenim
programom. Rezultati raziskave so pokazali, da se le malo učiteljev
zaveda poklicnega stresa, da ni moč zaznati razlik pri doživljanju stresa in
izgorelosti med učitelji na običajnih šolah in šolah s prilagojenim
programom. Presenetljiva ugotovitev naše raziskave pa je, da obstaja
pozitivna povezanost med čuječnostjo in stopnjo doživljanja stresa ter
izgorelosti.
Ključne besede: izgorelost, stres, učitelji, šola s prilagojenim programom,
čuječnost

Abstract
The primary purpose of the study was to determine whether there are
differences in the experiencing stress and burnout among teachers
working in regular primary schools and schools for children with special
needs, as well as the relationship between the level of stress and
mindfulness. We were also interested in how teachers define their working
place, what is their level of burnout and whether it is dependent on age
and years of service. In the theoretical part we defined stress, listed
symptoms and effects of stress and occupational burnout. We have also
dealt with the teaching profession, we looked for different ways on how to
master occupational stress and particularly stressed mindfulness as a
technique for overcoming stress. In the empirical part of the thesis we
applied and evaluated a survey questionnaire, which we distributed to
primary schools and schools for children with special needs. Our sample
included 187 teachers, of which 105 teachers from regular primary schools
and 82 teachers from schools for children with special needs. The
questionnaire results showed only a few teachers are aware of
occupational stress and that there is no detectable difference in
experiencing stress and burnout among teachers in regular schools and
schools for children with special needs. An interesting finding of our study
was also the positive correlation between the level of mindfulness and the
level of experiencing stress, as well as burnout.

Key words: burnout, stress, teachers, school for children with special
needs, mindfulness
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I. UVOD
Živimo v času, ko je življenjski tempo vse hitrejši, imamo vse manj časa
zase, vse bolj smo napeti in izžeti. Vsakodnevno se srečujemo z izzivi in
težavami, ki jih želimo čim prej rešiti, saj nas ovirajo. Nastanejo pa lahko
situacije, ki jih ne moremo obvladati – te prepoznamo kot stresne. Stres je
sodobna kuga, ki ji le malokdo uspe uiti. Gre za težavo, s katero se nas
mora spopadati večina, saj nas zasleduje vsak dan. Največ stresnih
situacij posameznik sreča na delovnem mestu, saj tam preživi večji del
dneva. Stres na delovnem mestu ali poklicni stres se pojavlja pri vseh
poklicih v takšni ali drugačni obliki, v našem primeru pa se bomo
osredotočili na poklicni stres pri učiteljih na običajnih šolah in šolah s
prilagojenim programom.

Posameznik, ki se profesionalno ukvarja z ljudmi, mora biti na stresorje v
svojem življenju še posebej pozoren. Ustrezno obvladovanje stresa ima
velik pomen prav pri učiteljih, saj so ti nenehno v stiku z učenci in jim
dajejo zgled. Pri tem pa moramo pod drobnogled vzeti spreminjanje
učiteljskega poklica. Še na začetku 20. stoletja je bil učiteljev lik prikazan v
vlogi vodje, bil je glavno merilo pouka. Sam je določal cilje, učno vsebino,
metode in oblike dela. V nasprotju s tem pa sta se v današnji šoli funkcija
učitelja in to, kako nanj gledajo, precej spremenila. Učenci naj bi tako sami
odločali, kaj, kdaj in kako se bodo učili, učitelji pa naj bi jim utirali pot, da bi
bilo samo učenje lažje. Nove družbene razmere tako postavljajo
sodobnega učitelja v nove, zahtevnejše vloge.

K temu je botroval tudi leta 2000 sprejet Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, ki je v naš šolski sistem uvedel inkluzijo otrok s
posebnimi potrebami v redne oddelke. Učitelji so kaj kmalu začeli poročati
o dodatnem stresu, ki so ga zaznali ob delu s temi otroki. Večina jih
namreč nima ustreznega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami,
menijo, da ne dobijo dovolj pomoči in podpore s strani strokovnega kadra
in vodstva šol. Vsakodnevno so podvrženi situacijam, ki jih ne poznajo in
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jih ne vedo obvladovati. Vse večje zahteve, višja pričakovanja in povečana
odgovornost pa pri učiteljih povzročajo pojav dodatnega stresa in
izgorelosti.
Strokovnjaki že vrsto let iščejo rešitve, s katerimi bi lahko odpravili ali vsaj
omilili pojav stresa. V naši nalogi se bomo osredotočili na prav poseben
način spoprijemanja s stresom, tj. čuječnost. Ko smo čuječni, se
zavedamo svojega trenutnega doživljanja, ne da bi ga poskušali
spremeniti ali mu ubežati. Svojega doživljanja se zavedamo z odprtostjo,
sprejemanjem in radovednostjo. V številnih znanstvenih raziskavah je bilo
ugotovljeno, da ima takšen pristop do lastnega doživljanja pomembne
pozitivne učinke na številna področja življenja, vključno z boljšim
počutjem, zmanjšanjem stresa, tesnobe in depresivnosti.
V teoretičnem delu naloge bomo tako opredelili stres, stresorje, navedli
simptome in posledice stresa. Posebno poglavje bomo namenili tudi
stresu na delovnem mestu, iskali vzroke za njegov nastanek ter
spregovorili o poklicni izgorelosti. V nadaljevanju se bomo nato ukvarjali z
učiteljskim poklicem, iskali načine za premagovanje in obvladovanje stresa
na delovnem mestu učitelja ter kot način spoprijemanja s stresom posebej
izpostavili čuječnost. Opredelili bomo tudi inkluzivno izobraževanje, otroke
s posebnimi potrebami ter ugotavljali, ali so naši učitelji resnično
usposobljeni za delo z njimi. V empiričnem delu naloge bomo predstavili
rezultate spletnih anket in na podlagi le-teh napisali svoje sklepe.
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ll. TEORETIČNA IZHODIŠČA
1

Opredelitev in vrste stresa

Pojem stresa nam je poznan že več kot šeststo let. Lazarus (1993; povz.
po Černigoj Sadar, 2002) je ugotovil, da ta pojem najdemo že v 14.
stoletju, kjer je označeval stisko, težavo ali nezaželenost. Cannon (1932,
prav tam) je v tridesetih letih dvajsetega stoletja potrdil tezo o vplivu
zunanjih dejavnikov, ki povzročijo trajnejše bolezni in ne samo kratkotrajna
nelagodja. Sedaj, v 21. stoletju, je stres postal neločljiv del našega
vsakdanjega življenja. »Če se želimo naučiti živeti z njim ali ga odpraviti,
moramo pojav stresa najprej razumeti. Pravilno razumevanje stresa nam
lahko pomaga pri izbiri pravilnih metod za njegovo odstranitev« (Kezele,
1995, str. 26).
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) opredeljuje stres kot »odziv
organizma na škodljive (zunanje) vplive«. Elkin (2014, str. 24) navaja
znanstveno definicijo, ki pravi, da je »stres neskladje med dojemanjem
zahtev na eni strani in dojemanjem sposobnosti za obvladovanje teh
zahtev na drugi strani«. Preprosteje povedano, stres doživimo takrat, ko
se nam zazdi, da se nismo sposobni učinkovito spoprijeti z neko situacijo.

Kaj je stres?
Obstaja mnogo definicij stresa. Stres je v najširšem smislu »sklop odzivov
našega organizma, ki nastane zaradi preobremenjenosti, ko sta ogroženi
telesna in duševna integriteta človeka« (Rauber, Bilban in Starc, 2015, str.
48). Povzročajo ga biološki (lakota, žeja, bolezen), fizični (potres, požar,
skrajna temperatura okolja), psihološki (strah, neuspehi in negativna
pričakovanja) in socialni dejavniki (konflikti v družini ali pri delu,
brezposelnost) (Rauber, Bilban in Starc, 2015).
Izraz stres v biološkem pomenu je prvič uvedel endokrinolog Hans Selye,
čigar osnovne ugotovitve imajo še danes vrednost definicij. Tako se stres
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definira kot »nespecifična reakcija telesa na vsako zahtevo, ki ji je
izpostavljeno« (Dimitrijević, 2009, str. 57). Selye je pojasnil, da gre za
telesni odziv na stresni dejavnik, ki prihaja iz zunanjega okolja ali notranjih
misli in čustev in zmoti normalni ritem telesa ter ga prisili, da se tako ali
drugače prilagodi (Balfour, Idzikowski, Kersley in Meredith, 2012).

Lazarus

(1993,

str.

3)

opredeljuje

stres

kot

»interakcijo

med

posameznikom in njegovim okoljem, ki nastane kot posledica neravnotežja
med zaznano zahtevo in posameznikovo sposobnostjo soočanja z lastno
zahtevo«.

Vrste stresa
Iz zgoraj predstavljenih definicij lahko povzamemo, da je stres stanje
porušenega ravnotežja organizma. Pojavi se, kadar posameznik ni
zmožen obvladovati stresnih situacij v svojem okolju (Slivar, 2013). Za
večino ljudi pomeni stres nekaj slabega, izkušnja, ki je nastala zaradi
pretirane ali premajhne obremenjenosti, dolgočasnosti, zaradi izgube
ljubljene osebe ali vztrajanja v položaju, ki ga nismo bili sposobni
nadzorovati (Černigoj Sadar, 2002). Stres doživljamo kot napetost,
neprijetnost, kadar ga spremljajo neprijetna ali stresna čustva, kot so jeza,
strah, krivda. Takemu stresu pravimo negativen ali slab stres. Slivar
(2013) pa govori tudi o t. i. pozitivnem stresu, pri katerem posameznik
oceni neki dejavnik, dogodek, okoliščino kot izziv in ga posledično doživlja
pozitivno. Pri tem opisuje stres kot vznemirljivo, spodbudno ali
navdušujoče občutje (Černigoj Sadar, 2002). K tej delitvi se pridružujeta
tudi Looker in Gregson (1993; povz. po Jenko, 2015), ki govorita o
škodljivem in prijaznem stresu.
Kadar govorimo o pozitivnih in negativnih učinkih stresogenih dejavnikov,
imamo na eni strani objektivne okoliščine (jakost, trajanje ipd.) in na drugi
pomen, ki ga ima stres za posameznika (Mielke, 1997; povz. po Jerman,
2005).
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1.1

Pozitivni in negativni stres

Pozitivni stres
Pozitivni oziroma prijazni stres nastopi takrat, ko naše sposobnosti
presegajo zahteve iz okolja in zaradi tega nas prevzame občutek
samozavesti. Zaradi tega postanemo bolj učinkoviti in imamo občutek, da
smo vsemu kos (Jerman, 2005). Znamenja pozitivnega stresa so:
pozitivna vznemirjenost, motiviranost, prijaznost, družabnost, umirjenost,
samozavest, odločnost ipd. (Powell, 1999).
»Stresni odziv je v osnovi koristna reakcija, ki telo skupaj z duševnostjo
preusmeri tako, kot se je v evoluciji izkazalo za optimalno za preživetje v
naravi« (Kovač Vouk, 2010; cit. po Petkovšek, 2015, str. 26). Schmidt
(2003) k vsemu temu dodaja, da je pozitivni stres naravni, koristni stres,
pri katerem se naše telo ponovno uravnovesi, negativni stres pa
poimenuje umetni ali škodljivi stres, ki ne igra vloge pri vzpostavitvi
ravnovesja v telesu.

Negativni stres
Za negativni stres se pojavlja tudi pojem škodljiv stres. Zanj so značilne
preobremenitve, ki lahko porušijo ravnovesje, opravljanje zahtevanih nalog
v časovni stiski, spoprijemanje z nalogami, ki jim nismo kos itd. Negativni
stres najpogosteje povzroči pretirana zaskrbljenost (Jerman, 2005). To,
kako velik učinek bo imel na nas, pa je odvisno od posameznika in
njegovih zmožnosti, kako se bo spopadel z določeno situacijo. Čim
manjša je možnost, da bi situacijo lahko rešil, tem večji učinek ima stresa
situacija na nas (Powell, 1999).

Negativni stres pogosto nadomestimo z izrazom umetni stres. Vzrok za to
tiči v dejstvu, da tovrstnega stresa narava ne pozna. Je namreč »stranski
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proizvod urejene družbe, ki nam vsiljuje vedno višje zahteve« (Schmidt,
2003, str. 23).

Bistvena razlika med pozitivnim in negativnih stresom je, da se pri
pozitivnem stresu spremembi hitro prilagodimo, medtem ko se pri
negativnem stresu spremembam ne prilagodimo najbolje (Jerman, 2005).

1.2

Stresorji

Da bi prišlo do stresne reakcije, potrebujemo določene dražljaje iz okolja,
ki tovrstne reakcije izzovejo. Ti dražljaji se imenujejo stresorji. Mednje
štejemo vse dejavnike, ki lahko ogrozijo telesno in psihično integriteto
posameznika. Obstajajo stresorji, ki so prisotni pri vseh ljudeh (naravne
katastrofe, bolezni, nesreče ipd.), so pa tudi takšni, ki so vezani na
posameznika (Slivar, 2013). Psihološko so najpomembnejši tisti stresorji,
ki povzročijo duševne in vedenjske učinke (Jerman, 2005). Depolli Steiner
(2010) stresorje deli na fizikalne, psihološke in socialne, poleg teh pa loči
še različne situacije: pomembni življenjski dogodki, kronične frustracije in
travmatična doživetja.
Težava stresorjev, kot pojasnjuje Depolli Steiner (2010), je v njihovi stalni
prisotnosti in čeprav sami po sebi niso pomembni, so pomembni in
škodljivi njihovi nakopičeni vplivi. Zato je pomembno, kako človek ocenjuje
tisto, kar učinkuje nanj kot stresor. Stresne situacije ljudje namreč
občutimo individualno zelo različno, poleg tega pa tudi sami v sebi različno
predelamo dražljaje, ki jih sprejemamo iz okolja. Isti dražljaj ima tako pri
več ljudeh čisto druge učinke. Boječi ljudje se npr. v kakšni situaciji
počutijo ogrožene, drugi pa bi se v isti situaciji počutili povsem normalno
(Jerman, 2005; Rauber, Bilban in Starc, 2015).
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1.3

Faze stresa

Prvi korak k razumevanju stresa in njegovih učinkov je spoznanje, da je
»stres biološki pojav, ki se ga lahko naučimo zmanjšati ter učinkovito in
produktivno obvladovati« (Youngs, 2001, str. 11). Telesni in duševni
odgovor na vsak stresor se kaže v treh medsebojno povezanih fazah
(Youngs, 2001; Jerman, 2005):
-

alarmna reakcija,

-

odpor/prilagoditev,

-

izčrpanost/izgorelost.

Alarmna reakcija je prva stopnja in obvesti telo, da je v stresni situaciji. Ko
je stresor prepoznan, se organizem odzove z alarmom. Telo pospešeno
tvori in izloča adrenalin ter se pripravlja na aktivnost: ali se umakniti pred
grožnjo ali vrniti napad (Youngs, 2001).
Druga stopnja je odpor. »Ko zaznamo stresor, se po nekaj trenutkih sproži
druga faza tega procesa, t. i. splošni adaptacijski sindrom« (Youngs, 2001,
str. 12). Pojavijo se znaki spoprijemanja s stresom, naš organizem pa si
prizadeva, da bi kar se da uspešno obvladal učinke stresorjev (Jerman,
2005). Do te faze je običajno učinek stresa pozitiven, če pa neugodna
situacija traja dlje, je stres negativen.
Tretja, zadnja faza se pojavi, če organizmu ne uspe obvladovati
stresorjev. Delovanje telesa zato začne slabeti (Youngs, 2001). Najprej se
pojavijo znaki izčrpanosti. V tej fazi se vklopi obrambni mehanizem telesa,
ki se začne prilagajati tako, da ustali nekatere reakcije, obrambni
mehanizmi pa se izčrpajo (Youngs, 2001).
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1.4

Simptomi stresa

Kadar zahteve iz okolja presežejo posameznikove sposobnosti in
razpoložljive vire, se pričnejo kazati prvi simptomi stresa. Daljša, kot sta
občutek obremenitve in nezmožnost obvladovanja situacije, hujši so
simptomi stresa (Powell, 1999). Enaki mehanizmi, ki nam omogočajo
preživetje, pa nam ob kronični izpostavljenosti neobvladljivim stresorjem
povzročajo zdravstvene težave (Meško, 2011).
Najpogostejša delitev simptomov, ki jo zasledimo v strokovni literaturi, je
delitev avtorjev Luban-Plozze in Pozzija (1994), ki sta simptome razvrstila
v tri skupine: čustveni, vedenjski in telesni simptomi. Čustveni simptomi so
odraz posameznika do okolice. Na prvi pogled niso nujno vidni, saj so
čustva posameznika pogosto prikrita. V to skupino spadajo apatičnost,
anksioznost, razdražljivost, duševna utrujenost ipd. Za razliko od
čustvenih simptomov so vedenjski bolj opazni in to najpogosteje v obliki
razvad in izogibanja. Vedenjski simptomi se kažejo kot izogibanje,
pretiravanje, zanemarjenost, kršenje zakonov. Telesni simptomi na
posamezniku puščajo posledice, ki se pokažejo čez nekaj čas, in sicer kot
pretirana skrb, pogosta obolevnost, fizična izčrpanost, zloraba zdravil,
nerazpoloženost (glavobol, nespečnost, pomanjkanje apetita, driska,
zaprtje ipd.) (Luban-Plozza in Pozzi, 1994).

Vsa ta dogajanja lahko vodijo do trajnih telesnih in mentalnih bolezni. Pri
tem ne gre toliko za to, da stres na delovnem mestu lahko vzpodbudi
začetek neke bolezni, temveč za neopazno pešanje zdravja. Na nivoju
organizacije se omenjeni simptomi kažejo kot »povečan absentizem in
fluktuacija, v konfliktih med nadrejenim in zaposlenimi ter v slabem
upravljanju kakovosti. Vsi ti simptomi lahko pripeljejo do pogostih nesreč,
stavk in apatije ter dezorganizacije« (Černigoj Sadar, 2002, str. 85).

8

Slika 1: Simptomi stresa (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006, str. 40)

1.5

Posledice stresa

1.5.1 Fiziološke posledice
Reakcija posameznika na stres je odvisna od intenzivnosti in trajanja
dejavnikov stresa in od posameznikovih lastnosti (Kovač, 2013). Kronične
in zelo intenzivne stresne reakcije se lahko posledično odražajo v telesnih
in duševnih boleznih posameznika (prav tam).
Avtorica Trevenova (2005) deli posledice stresa v tri skupine: fiziološke,
psihične in vedenjske posledice.
Kadar pri človeku nastopi telesni odziv na stresno situacijo, kjer sicer ni
potrebna noben fizičen odziv, se začne kopičiti energija. V primeru, da se
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človek z nastalo težavo ne ve spopasti in odvečne energije ne obvlada, se
bo ta v njem nabirala in morebiti povzročila katerega od fizioloških
simptomov (Treven, 2005):
-

bolezni srca,

-

težave s hrbtenico,

-

rano na želodcu,

-

raka,

-

kožne bolezni,

-

visok krvni tlak.

V nadaljevanju se, kot navaja Powell (1999), začnejo razvijati posledice
dolgotrajnega stresa, ki se kažejo kot sindrom razdraženega črevesja,
sladkorna bolezen, čir na želodcu, bolečine v križu, dihalne motnje in
neplodnost. Najpogostejše telesne posledice stresa predstavljajo srčnožilne in infekcijske bolezni (Jerše, 1984; povz. po Kovač, 2013).
1.5.2 Psihične posledice
Z vedenjskimi in čustvenimi odzivi na stres so povezane psihične težave
(Treven, 2005). Mednje sodijo:
-

družinske težave,

-

nespečnost,

-

depresija,

-

fobije,

-

nočne more,

-

sindrom izgorevanja.

Številne raziskave dokazujejo (Cunnigham, Sandhu, 2000; povz. po
Kovač, 2013) pomemben vpliv stresa na človeško psiho, ki se lahko
odraža v različnih duševnih motnjah, kot so anksioznost, depresija,
posttravmatska stresna motnja itn.
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1.5.3 Vedenjske posledice
Pri ljudeh, ki so izpostavljeni različnim stresnim situacijam, se pogosto
pojavijo vedenjske spremembe. Vsaka od teh sprememb pa lahko vpliva
na posameznikovo zdravje (Treven, 2005). Sem spadajo:
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-

kajenje,

-

uživanje alkohola in drog,

-

dovzetnost za nesreče,

-

motnje prehranjevanja.

Stres na delovnem mestu

Delo je pomemben faktor človekovega življenja. To dokazuje tudi dejstvo,
da odrasli v povprečju preživijo tretjino svojega življenja na delovnem
mestu (Selič, 1999). Stres, povezan z delom, ni bolezen, vendar pa lahko
vpliva na posameznikovo zdravje. Slivar (2009) dodaja, da vpliva stres tudi
na produktivnost, zdravje in dobro počutje zaposlenih. Vedno večje
delovne zahteve in manjša varnost zaposlitve ter spreminjajoč se način
življenja pa lahko človeka obremenjujejo (Meško, 2011).
Delo velikokrat opredelimo kot največjega povzročitelja stresa v sodobnem
času. Stres, ki se pojavlja na delovnem mestu ali v zvezi z delom,
imenujemo poklicni stres (Starc, 2007). Warr in Wall (1975; cit. po Lorger,
2009, str. 41) sta opredelila poklicni stres kot »posameznikove izkušnje
napetosti, anksioznosti, strahu, nelagodja kot posledico specifičnih
lastnosti delovne situacije, ki odstopajo od optimuma (npr. preveč dela)«.
Mesner-Andolšek (2002, str. 16) dodaja, da gre za »biopsihično stanje, ki
kot intervenirajoča variabla vpliva na razmerje med delovnim mestom in
zdravjem posameznika«. Kot vzrok za njen nastanek pa navaja mešanico
pritiska zahtevnega delovnega mesta in posameznikovih odzivov na te
pritiske.
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Raziskovalci (Beehr in Newman, 1978; Katz in Kahn; 1978, Schuler, 1980;
povz. po Lorger, 2009) ugotavljajo, da je posameznik v delovni organizaciji
podvržen pogojem in okoliščinam, ki se lahko odražajo kot psihološka ali
fiziološka odstopanja od normalnega delovanja. Odkloni so posledica
pričakovanih ali zamujenih priložnosti, zahtev, ki vodijo k pomembnim, a
negativnim izidom (Lorger, 2009).
Kakšna bo stopnja stresa, ki smo mu izpostavljeni na delovnem mestu, je
odvisno od videnj posameznika, njegovih prepričanj in pristopov k
reševanju problemov (Starc, 2007). Prav zato avtorji poudarjajo, da je
stres povsem individualna izkušnja. Kar je za nekoga prijetno in pozitivno,
je za drugega lahko škodljivo in negativno (Looker in Gregson, 1993;
povz. po Černigoj Sadar, 2002). Tudi isto situacijo lahko posameznik
enkrat oceni kot negativni stres, drugič kot izziv. Stres, ki prizadene večino
delavcev, ne glede na njihove osebnostne značilnosti, je kolektivni stres, ki
je »rezultat strukturalnih in kulturnih značilnosti organizacije, specifike dela
ali pa neugodnega zunanjega okolja« (Černegoj Sadar, 2002, str. 86).

2.1

Vzroki in posledice stresa na delovnem mestu

Razlogov za razvoj poklicnega stresa je izjemno veliko. Največkrat so med
njimi predpisani roki, pomanjkljiva opredelitev nalog, premalo priznanj in
nagrad z strani nadrejenih, nezmožnost ali neupoštevanje pritožb,
prevelika odgovornost, minimalen vpliv na odločanje, pomanjkanje
podpore, izpostavljenost različnim predsodkom, delo v nevarnih delovnih
razmerah, slaba klima v delovni organizaciji, pomanjkanje kompetenc ipd.
(Teržan, 2002).
Vzroke stresa znotraj organizacije lahko kategoriziramo v štiri podskupine:
podskupina s fizičnimi vzroki stresa (npr. hrup), podskupina stresa v
povezavi z dodeljenimi nalogami (npr. vrsta poklica), vlogami (npr.
konflikti) in medsebojnimi odnosi (npr. način vodenja) (Campbell idr.,
2003; povz. po Kos, 2012). Podobne vzroke navajata tudi Beehr in
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Newman (1978; povz. po Hussain, 2010, str. 33), ki trdita, da stres
oziroma poklicni stres nastopi takrat, »kadar okoliščine posameznika
prisilijo, da spremeni svoje fiziološke in psihološke pogoje, ki posledično
odstopajo od normalnega«. Veliko zaposlenih se pritožuje zaradi obsega
odgovornosti, povezanih z delom. Opisujejo, da se zato počutijo
podcenjene, težko rečejo ne na katero koli zahtevo nadrejenih, pa vendar
je njihovo delo manj produktivno in manj učinkovito (Hussain, 2010).
Čeprav stres lahko potencialno povežemo tako z negativnimi kot s
pozitivnimi emocijami, pa v primeru oseb, ki se ne znajo ali ne morejo
spoprijeti z vsakdanjimi problemi, lahko govorimo zgolj o negativnih
emocijah, kot so jeza, obup, psihična in telesna bolečina, ki se lahko
končajo z življenjsko usodnimi izidi (Černigoj Sadar, 2002). V splošnem je
namreč znano, da je stres bil dolga leta tisti, ki je našim prednikom
pomagal preživeti. Danes pa je postal glavni razlog za bolezni, prezgodnjo
smrt, nesreče ter povzročitelj tragedij. Po neuradnih podatkih je kar 75 %
vseh bolezni, zaradi katerih ljudje obiščejo osebnega zdravnika, povezanih
s stresom (Schmidt, 2003).
Schmidt (2003) deli posledice stresa v dve skupini: telesne in psihične
posledice. V telesu med stresom največje breme nosita srce in ožilje, kar
je posledica izločanja noradrenalina. Ta vpliva na zoženje žil, kar pa
privede do bolezni srca in ožilja. Tudi prebavni sistem je podvržen vplivom
stresa, saj stres dokazano povzroča čir na želodcu. Tretji telesni sistem, ki
je ogrožen, je imunski sistem, ki zaradi delovanja kortizola precej oslabi
(Looker in Gregson, 1993; povz. po Schmidt, 2003).

V primeru, da smo predolgo izpostavljeni situacijam, ki so stresne, se
lahko spremeni vedenje človeka, kar se kaže kot zatekanje k nezdravemu
načinu življenja. Le-ta povečuje tveganje za zdravje in vodi do dolgotrajne
anksioznosti in depresije (Looker in Gregson, 1993; povz. po Schmidt,
2003). Druge psihične posledice, ki se pojavljajo ob doživljanju stresa, so
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občutki časovne stiske, nezaupanja, nezadovoljstva in nesposobnosti,
visoka pričakovanja, nestrpnost ipd. »Človek, ki je pod stresom, težko
prenaša bolečine, pri njem se poslabšajo umske sposobnosti, kar pa
dolgoročno lahko vodi do živčnega zloma« (Schmidt, 2003, str. 35).

2.2

Poklicna izgorelost

Posledica

dolgotrajnega

delovanja

stresa

se

kaže

v

izgorelosti

posameznika. To lahko pojmujemo kot »podaljšan stres pri delu, tj. kot
položaj, v katerem zahteve na delovnem mestu obremenijo ali presežejo
posameznikove vire« (Depolli Steiner, 2011, str. 128).
Raziskovalci so si večinoma enotni glede pojmovanja izgorelosti kot
»posledice kronične izpostavljenosti delovnemu stresu ter da se le-ta
pojavi kot posledica pogostih neuspešnih poskusov obvladovanja stresa in
postopnega izčrpavanja posameznikovih energetskih virov« (Lamovec,
1994, str. 325).
Rebolj (2010, str. 58) opredeli izgorelost kot »izkušnjo telesne, čustvene in
mentalne izčrpanosti, ki nastane zaradi dolgotrajne vpletenosti v čustveno
zahtevne situacije v poklicu ali drugod«. Po podatkih WHO (2013) sta
izgorelost na delovnem mestu in depresija glavni poklicni bolezni 21.
stoletja.
Pionir na področju proučevanja izgorelosti je bil klinični psiholog Herbert
Freudenberger, ki se je ukvarjal s stresom in odzivi nanj (Lamovec, 1994).
Omembe vredna je tudi raziskava psihologinje Christine Maslach (1982;
povz. po Lamovec, 1994, str. 324), ki je izgorelost opredelila kot
»specifičen sindrom, ki je posledica daljše izpostavljenosti delovnemu
stresu in je značilen predvsem za poklice, za katere je značilno obsežno
delo z ljudmi v zahtevnih čustvenih situacijah«.
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»Gre

za

sindrom,

ki

ga

sestavljajo

emocionalna

izčrpanost,

depersonalizacija in zmanjšan občutek osebne izpolnitve« (Maslach in
Leiter, 1997; povz. po Slivar, 2013, str. 64). Za emocionalno izčrpanost so
značilni predvsem občutki izpraznjenosti emocionalnih zalog. Utrujenost,
oslabljenost,

občutek

preobremenjenosti,

pomanjkanje

energije

in

zgaranost so značilnosti te komponente. Depersonalizacija se kaže
predvsem v odnosu do drugih ljudi. Zanjo so značilni cinizem,
preobčutljivost, razdražljivost, pomanjkanje idealizma ter negativen odnos
do sočloveka. Tretja komponenta je zmanjšan občutek osebne izpolnitve,
ki predstavlja samoevalvacijsko komponento. Zanj je značilna negativna
ocena samega sebe pri delu ter znižan občutek osebne kompetentnosti,
uspešnega doseganja ciljev, učinkovitosti in občutek nezmožnosti
spoprijemanja z zahtevami delovnega mesta (Slivar, 2013).
Preučevanje sindroma izgorelosti je pokazalo, da obstajajo tri skupine
vzrokov, ki medsebojno vplivajo na nastanek tega stanja. V prvo skupino
spadajo družbene okoliščine. Vrednote, ki so del slovenskega sistema, kot
so pridnost, delavnosti in skromnost, so zamenjale nove vrednote, kot so
učinkovitost, prodornost in doseganje statusa. Delo je ljudem desetletja
nudilo občutek varnosti in možnost identifikacije, zdaj pa je delovno
življenje polno negotovosti. Druga skupina vzrokov so psihološke
okoliščine življenja in dela. V vse odnose vlagamo določen del energije, pa
naj gre za odnos z ljudmi ali za naše delo. V zameno seveda pričakujemo,
da bodo naša vlaganja povrnjena, torej da bodo ti odnosi zadovoljili večino
naših temeljnih potreb. V primeru učiteljskega poklica so to ustrezno
plačilo, pozitivna potrditev v obliki pohvale, dobri delovni pogoji, jasno
opredeljene naloge in podobno. V takih pozitivnih pogojih raste delovna
zavzetost in s tem tudi učinkovitost dela. Tretja skupina vzrokov so
osebnostne lastnosti. Te pripeljejo do tega, da določeni ljudje, ki se
soočajo z obremenitvami, tudi izgorijo (Pšeničny, 2006).
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Leta 2009 je bila opravljena raziskava med vzgojitelji in učitelji v Sloveniji
(Slivar, 2009). Ta je potrdila, da spadata stres in izgorelost v realnost
učiteljskega poklica. Pri slovenskih učiteljih je izgorelost nevarno
razširjena: rezultati namreč kažejo, da 60 % učiteljev doživlja nizko, 30 %
zmerno in 10 % visoko izgorelost (Slivar, 2009; Demšar, 2003; povz. po
Slivar 2013).

3

Stres pri učiteljih

V dejavnosti vzgoje in izobraževanja je veliko različnih poklicev, učiteljski
poklic pa je nedvomno med tistimi, pri katerih se z delom povezan stres
najpogosteje pojavlja (Smith et al., 2000; povz. po EU-OSHA, 2009).
Nemška študija uvršča učiteljski poklic med poklice, pri katerih je prisotno
največje tveganje za slabo duševno zdravje. Najbolj so ogroženi učitelji v
šolah za invalidne otroke in tisti, ki delajo v dopolnilnem izobraževanju
vajencev (Hasselhorn in Nübling, 2004; povz. po EU-OSHA, 2009).
Učitelj je skoraj ves čas v interakciji z učenci. Stopnja stresa, ki jo doživlja
na delovnem mestu, vpliva tudi na njegov način dela v razredu in na
odnos do učencev – neustrezen način dela ali odnos za učence pomeni
stresorje, zaradi katerih se njihov stres povečuje. Obratno, stopnja stresa
učencev vpliva na njihovo vedenje: pokažejo zmanjšano delovno
sposobnost, več je izostankov, neprimernega vedenja, povečata se
disciplinska in učna problematika. Tako pridemo v nek začaran krog. Vse
našteto namreč na učitelja deluje kot stresor. Več problematike v razredu
za učitelja pomeni večji stres (Gasar, 2001).
»Kljub temu da večina učiteljev svoje delo dojema kot zadovoljujoče in
izpolnjujoče, velja poučevanje za stresen poklic« (Borg in Riding, 1991; cit.
po Košir, Licardo, Tement in Habe, 2014, str. 111). To dokazujejo tudi
številne tuje raziskave (Johnson in Birkeland, 2003; Stoeber in Rennert,
2008; povz. po Skaalvik E. in Skaalvik S., 2015). Večina jih to sklepa
glede na oceno stresnosti poklica, ki jo podajo učitelji (Depolli Steiner,
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2011). Četrtina do ena tretjina svoje delo ocenjuje kot stresno ali izjemno
stresno (Borg in Riding, 1991, 1993; Fontana in Abouserie, 1993; povz. po
Depolli Steiner, 2011).

3.1

Poklic in vloga učitelja

Skozi zgodovino so se učiteljeve vloge in naloge nenehno spreminjale. Še
na začetku 20. stoletja je bil učiteljev lik prikazan v vlogi vodje in kot
glavno merilo pouka, brez upoštevanja učencev, njihovih posebnosti, želja
in potreb. Sam je določal cilje, učno vsebino, metode in oblike dela,
načrtoval delo, dajal naloge ipd. Učenci so bili v objektivnem položaju, učni
rezultati pa proizvod učiteljeve razlage, poučevanja. V nasprotju s tem pa
sta se v današnji šoli funkcija učitelja in to, kako nanj gledajo, precej
spremenila. »Učenci naj bi tako sami odločali, kaj, kdaj in kako se bodo
učili, učitelji pa naj bi jim utirali pot, da bi bilo učenje lažje« (Strmčnik,
2001, str. 187).
Učitelj je osrednji lik v šolskem prostoru, saj uresničuje naloge, ki so
predpisane z učnim načrtom. Sam se vsakodnevno in neposredno srečuje
z učenci, jim podaja znanje, hkrati pa ima velik vpliv na oblikovanje
učenčeve osebnosti, če se tega zaveda ali ne (Hozjan, 2002). Keller
(2014) v svoji knjigi govori o učitelju in njegovem delu, ki mu pravi
umetnost poučevanja. Dodaja, da vsak umetnik potrebuje določena
orodja. »Prvo učiteljevo orodje je poznavanje otroka, drugo je učna snov,
tretje pa metodični in tehnični premislek. Umetnost poučevanja pa je v
veliki meri tudi umetnost socialnih veščin. Učitelj ne more poučevati, ne da
bi upošteval vse, kar zajema priprave na uro in dodatno delo – biti mora
socialno občutljiv« (Keller, 2014, str. 112).
Resman (1990) je opredelil tri vloge učitelja v šoli, in sicer vlogo
uslužbenca, strokovnjaka in človeka. Učitelj v vlogi uslužbenca opravlja
naloge, ki jih opredeljuje šolski sistem. V okviru te vloge se preverja, ali
dosega določene standarde in ali upošteva vse predpise. Druga raven
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učiteljeve vloge, ki opisuje učitelja kot strokovnjaka, zahteva širok spekter
pristopov in ravnanj. Specifičnost šolskih okoliščin, značilnosti in
osebnostne lastnosti ter sposobnosti učiteljev in učencev zahteva od
učitelja pravo mero profesionalnosti in pravilnega ukrepanja. Zato mora
učitelj v vseh primerih upoštevati svoje strokovno znanje in v skladu s tem
ponuditi najustreznejše rešitve. Ne smemo pa pozabiti na učitelja kot na
človeka – v šolo tudi učitelj vstopa kot osebnost, ima svoje poglede,
prepričanja, mnenja in nenazadnje tudi svoje cilje: šola mu mora zato
predstavljati kraj, kjer lahko svobodno izrazi tudi svoje osebne strokovne
zamisli, ambicije in cilje ter se tako samouveljavi. Vse tri ravni so pri
učitelju vedno prisotne, se medsebojno prepletajo in nobene ni mogoče
izključiti (Hozjan, 2002; Šimonka, 2013).
Gordon (1983) meni, da je bil lik idealnega učitelja že vrsto let enak, pri
čemer so v ospredju zahteve, da mora biti dosleden, miren, do vseh otrok
enak, brez predsodkov, predvsem pa se mora znati obvladati in mora imeti
otroke rad. »Na prvi pogled z omenjenimi zahtevami ni nič narobe, vendar
pa lahko hitro zaključimo, da ni človeka brez predsodkov, da ni nikogar, ki
bi bil zmeraj do vsega objektiven in pravičen in ki bi lahko imel različne
ljudi enako rad. Če učitelji izhajajo iz omenjenih zahtev, si naložijo
ogromno breme« (Šimonka in Košir, 2014, str. 37). Zaradi prevelikih
zahtev do sebe imajo učitelji pričakovanja, ki so na prvi pogled ustrezna,
toda preveč absolutno zahtevana. »Prav ti položaji bodo pri človeku
povzročili izrazito negativna čustvena stanja in za seboj potegnili pretirano
visoko stopnjo zaznave lastne odgovornosti« (Bečaj, 1990, str. 20).

3.2

Vzroki stresa pri učiteljih

Ena izmed raziskav je učiteljski poklic uvrstila med poklicne skupine z
največjo

ravnjo

kroničnega

stresa.

Po

tej

raziskavi

sta

bila

najpomembnejša stresna dejavnika pomanjkanje discipline pri učencih in
njihovo moteče vedenje (Schaarschmidt, 2005; povz. po EU-OSHA,
2009). Cox in Griffiths (1995; povz. po EU-OSHA, 2009) sta ugotovila
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različne vire z delom povezanega stresa pri učiteljih. Med najpogosteje
omenjenimi so bile težave zaradi načina organizacije delovanja šole in
dela, pomanjkanje podpore in sodelovanja, pomanjkanje usposabljanja in
možnosti za napredovanje. Težave so bile tudi zaradi narave dela,
vključno z razmerami v učilnicah, veliko delovno obremenitvijo in motečimi
učenci.

Stresorje na delovnem mestu sta Cartwright in Cooper (1997; povz. po
Petkovšek, 2015) razdelila na šest večjih skupin:
-

delo in dejavniki, ki iz njega izhajajo: delovni pogoji, delo v izmenah,
dolg delovnik, nova tehnologija;

-

vloga posameznika v organizaciji: nejasnost vlog, konfliktnost le-teh
in odgovornost posameznika;

-

medosebni odnosi: odnos z nadrejenimi, s podrejenimi in sodelavci;

-

razvoj poklicne kariere: negotovost zaposlitve ter ocenjevanje
delovne učinkovitosti;

-

organizacijska struktura in klima: premajhna možnost participacije,
nizek občutek pripadnosti organizaciji, premalo avtonomije;

-

dejavniki izven dela: stresorji, ki izvirajo iz povezave med delom in
zasebnim življenjem, kjer posameznik napetosti z delovnega mesta
prinese domov ter posledično poslabša družinsko dinamiko.

Po anketi, ki so jo izvedli sindikati učiteljev, je pet najpogostejših stresnih
dejavnikov naslednjih (Billehøj, 2007):
-

prevelika obremenitev z delom,

-

zahtevne delovne naloge,

-

preveliko število učencev v razredu,

-

vedenjsko nesprejemljivi učenci,

-

pomanjkanje podpore s strani vodstva šol.

Kyriacou (1987) navaja, da so glavni viri stresa pri učiteljih nemotivirani in
nedisciplinirani učenci, časovni pritisk, nenehne spremembe v kurikulumu,
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pričakovanja drugih (vodstva, staršev), težavni odnosi s sodelavci,
administracija.

4

Spopadanje s stresom

4.1

Načini spoprijemanja s stresom

Spoprijemanje s stresom opredelimo kot »aktivni proces, s katerim
posameznik poskuša obvladati, zmanjšati oziroma vzdržati notranje in/ali
zunanje zahteve, ki jih ocenjuje kot obremenjujoče in za katere meni, da
presegajo njegove moči« (Lazarus in Folkman, 1984; cit. po Dolenc, 2015,
str. 180). Billings in Moss (1987; cit. po Meško idr. 2007, str. 65) definirata
spoprijemanje s stresom kot »kognitivni in vedenjski odgovor na specifične
stresne dogodke«.

Lazarus in Folkman (1984; povz. po Slivar, 2013) navajata dve strategiji
spoprijemanja s stresom:
-

spoprijemanje, usmerjeno na problem,

-

spoprijemanje, usmerjeno na čustva.

Problemsko usmerjeno spoprijemanje je zelo podobno strategiji reševanja
problemov in je praviloma tudi uspešno. Pri tem oseba poskuša svoj
problem opredeliti, išče alternativne rešitve, tehta negativne in pozitivne
posledice svojih odločitev (Slivar, 2013). Omenjene strategije vključujejo
socialne veščine (asertivnost, intimnost, samorazkrivanje), ki aktivirajo
socialno podporo, komunikacijo in pogajanja ter strukturiranje (zbiranje
informacij o stresorju, premislek o razpoložljivih virih, zavedanje vzrokov in
posledic stresnega dogajanja) (Selič, 1999).
Spoprijemanje, usmerjeno v uravnavanje čustev, je manj učinkovito in ne
prinese dobrih rešitev kritičnega položaja. Pojavlja se takrat, kadar
ocenimo, da ni mogoče ničesar spremeniti. Pri človeku se v teh primerih
odvijajo kognitivni procesi, usmerjeni v zmanjšanje emocionalnih posledic
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stresa, kot so izogibanje, selekcionirana pozornost, iskanje pozitivnih
elementov v negativnih dogodkih, zanikanje, da je bilo kaj narobe.
Obstajajo pa posamezniki, ki imajo potrebo po tem, da se najprej počutijo
slabše, preden se lahko počutijo bolje. V ta namen povečajo svoj
emocionalni stres. Glavna lastnost strategij spoprijemanja, usmerjenega
na čustva, je samozaposlitev ali samoprevara, saj posameznik s temi
strategijami vzdržuje upanje, optimizem, zanika obstoj dejstev, dela se, kot
da se nič ni zgodilo (Slivar, 2013).

Luban-Plozza in Pozzi (1994) navajata spanje kot pomemben dejavnik pri
spoprijemanju s stresom in hkrati kot eno izmed pomembnejših potreb.
Med spanjem se namreč uskladišči nova energija za prihajajoči dan. Pri
premagovanju stresa izpostavljata tudi gibanje. Človeški organizem
namreč teži k njemu zaradi biofizioloških ali nevropsiholoških potreb.
Powell (1999) k omenjenim dejavnikom dodaja še samozavest, upravljanje
s časom, racionalno razmišljanje, ustvarjanje boljših medčloveških
odnosov in skrb zase.

4.2

Premagovanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu

učitelja

Prav nihče ni odporen proti stresu, ki se pojavlja kot nujna posledica naših
odnosov z nenehno spreminjajočim se okoljem, ki se mu moramo
prilagoditi. Po Lazarusovi teoriji obvladovanja stresnih situacij (Jerman,
2005) je najpomembnejša naša reakcija na stresne dogodke. Prva ocena
dogodka je primarna – poteka ves čas na zavednem področju naše
zavesti. Ko smo ocenili nek stresni dogodek, se pojavi sekundarna ocena
– odločimo se za način, kako se bomo spoprijeli z njim. Pri tem se lahko
osredotočimo na problem in ga poskušamo rešiti ali pa se osredotočimo
na svoja čustva. Nato ponovno ocenimo stresno situacijo (Jerman, 2005).

21

Na potek in izide procesa spoprijemanja s stresom in obvladovanja
psihičnih obremenitev vpliva veliko število dejavnikov. Med značilnosti
posameznika, ki sodoločajo odgovor na stresno dogajanje, spadajo poleg
čustvene

stabilnosti

še

samospoštovanje,

kompleksnost,

samoučinkovitost, osebna čvrstost in lokus kontrole, funkcije jaza,
sposobnost obvladovanja težav, fleksibilnost, socialne veščine in druge
lastnosti posameznika (Mikuš Kos, 1993; povz. po Slivar, 2013).
Na delovnem mestu deluje na učitelja veliko različnih stresogenih
dejavnikov ali stresorjev. Iz izsledkov raziskav lahko sklepamo, da ne
moremo opredeliti prevladujočega vzroka za učiteljev stres. Kyriacou
(1990; povz. po Slivar 2009) pri vzrokih stresa opozarja na tri pomembna
dejstva:
-

vsakemu posameznemu učitelju lahko vsak vidik njegova dela
povzroča stres,

-

v šolstvu se nenehno dogajajo spremembe, zato morajo raziskave
vzrokov stresa upoštevati nove informacije s tega področja,

-

za posamezne skupine učiteljev so lahko vzroki stresa različni.

Koncept strategij spoprijemanja s šolskim stresom se je začel uveljavljati v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Hargreaves (1978; cit. po Slivar,
2013, str. 78) trdi, »da ima tisto, s čimer se je treba spoprijeti v šolah,
makrostrukturni

izvor«.

Kot

primer

navede

reforme

vzgojno-

izobraževalnega sistema, ki se uresničuje skozi cilje in pritiske institucij.
Woods (1979; cit. po Slivar, 2013, str. 78) govori o »procesu akomodacije
na spremembe, pri čemer se usmeri na tiste vidike učiteljevega jaza, ki so
v interakciji z vsakdanjimi težavami pri delu«. Pri tem učitelji uporabljajo
strategije preživetja, katerih glavni cilj je preživetje samo in ne poučevanje.
Med te strategije spadajo pogajanje, bratenje, rituali in rutine, odsotnost,
umik.
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Veliko raziskovalcev stresa pri učiteljih se je ukvarjalo z aktivnostmi, ki jih
učitelji izvajajo pri spoprijemanju s stresom, in z ugotavljanjem pogostosti
uporabe teh aktivnosti. Kyriacou (1987) deli strategije spoprijemanja v dve
veliki skupini. Prvo je poimenoval neposredne aktivnosti, ki vključujejo
pozitivne pristope pri ravnanju s stresom (žrtvovati več časa za
popravljanje

nalog,

da

ujamemo

roke; spreminjanje

kurikula,

da

motiviramo učence, ipd.). Drugo skupino je poimenoval blažilne strategije,
ki vključujejo dve skupini tehnik: mentalne, ki spreminjajo učiteljevo
zaznavo okoliščin (v problemih poiskati humorne elemente, gledati realno
na stvari), in fizične, ki omogočajo telesno sproščanje (vaje sproščanja,
ukvarjanje s športom).
Pedagoški delavci se pri svojem delu srečujejo z različnimi obremenitvami,
ki zmanjšujejo njihove delovne zmogljivosti in imajo neugodne posledice
za njihovo psihofizično zdravje. Med učitelji se je razvilo prepričanje, da
morajo nekaj narediti zase, da se znebijo napetosti in da predelajo
izkušnje, ki hromijo njihovo ustvarjalno in uspešno delo na poklicnem
področju. Vse bolj poudarjajo, da imajo premalo znanja za reševanje
problemov, s katerimi se soočajo dan za dnem. Predvsem tistih
problemov, ki se nanašajo na medsebojne odnose in vzpostavljanje
ustrezne komunikacije z učenci, dijaki in starši ali kolegi na delovnem
mestu (Rupar, 2003).
Vsak od nas drugače doživlja stres. Eni ga doživljajo kot frustracijo ali
čustveno napetost, drugi imajo težave pri zbranosti, spet tretji občutijo
izčrpanost in utrujenost. Učitelju povzroča stres delo s težavnim in
nemirnim otrokom, pogovor z zahtevnimi in nejevoljnimi starši, frustracija
ob preveliki količini administrativnega dela (Youngs, 2001). Ne glede na
to, v kolikšni meri učitelji občutijo stres, se avtorji (Youngs, 2001; Hussain,
2010) strinjajo, da je najpomembnejši korak pri premagovanju stresa
njegovo poznavanje in zavedanje o tem, da obstaja.
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Učitelji imajo več sredstev za soočanje s stresom, ki se lahko nahajajo
znotraj in zunaj šole. Znotraj šole so to lahko pogovor s sodelavci, timsko
delo, študijska skupina in supervizija. Zunaj šole pa je to najpogosteje
domače okolje (starši, partnerji, prijatelji) (Kovač, 2013).
a) Pogovor s sodelavci je pomemben vir soočanja s stresom.
Pomembno je, da v šoli in medsebojnih odnosih med sodelavci
prevladuje občutek varnosti, sprejetosti, spoštovanja in pripadnosti,
saj v tem ozračju učitelj dobi občutek, da lahko spregovori o svojih
najglobljih občutkih.
b) Pri timskem delu je pomembno, da imajo navzoči redne timske
sestanke, na katerih lahko naslavljajo in razrešujejo različne težave.
Znotraj tima so združeni učitelji, ki razpravljajo o svojih stiskah,
težavah in problemih, povezanih z njihovim delom.
c) Študijske skupine služijo učiteljem pri izmenjavi izkušenj in
pridobivanju novih znanj, kar prispeva k boljši opremljenosti in
posledično k zmanjšanju stresa in k preventivi pred poklicno
izgorelostjo.
d) Pomemben vir soočanja s stresom predstavlja tudi domače okolje.
Starši, partner, prijatelji lahko učitelja poslušajo, ko govori o svojih
poklicnih stiskah, ter mu na ta način nudijo oporo in razumevanje,
kar ima zagotovo zelo pozitiven vpliv na počutje ter zmanjšanje
stresa (povz. po Kovač, 2013).
Raziskave pa kažejo, da učitelji, ki nimajo razvitih pravih strategij soočanja
s stresom ali so pri tem pasivni, doživljajo več negativnih čustvenih stanj in
posledično izgorijo (Montgomery in Rupp, 2005).
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4.2.1 Supervizija kot ena izmed strategij obvladovanja stresa
pedagoških delavcev
Supervizija je v svetu že dalj časa znana in uveljavljena metoda pomoči
strokovnim delavcem v pedagoških in tistih odnosih, kjer je sam odnos
bistvena delovna prvina. Zadnja leta vse bolj prodira v šole in med učitelje,
ki uporabljajo supervizijo na področju preprečevanja stresa in izgorelosti
(Rupar, 2003).

V svojem izvornem pojmovanju supervizija pomeni nadziranje, kontrolo in
je izpeljanka iz besede super (nad) ter videre (vzeti) (Kobolt in Žorga,
2006, str. 10). Prvotno je pojem supervizije predstavljal predvsem kontrolo
s strani nadrejenega nad podrejenim. Moderno pojmovanje supervizije pa
več ne temelji zgolj na kontroli, temveč se predvsem osredotoča na
sprejemanje, vodenje in svetovanje strokovnim delavcem pri razvoju in
dvigovanju strokovnih kompetenc (povz. po Kovač, 2013).
V najširšem smislu je supervizija »refleksija posameznika z distance o
tem, kar poklicno vidi, misli in čuti. Pogled od zgoraj nam namreč omogoča
drugačno zaznavanje in razumevanje dogodkov« (Kobolt in Žorga, 2006,
str. 11). Supervizant v supervizijskem procesu reflektira svoje poklicne
težave, probleme in dileme ter s pomočjo izkustvenega učenja izboljšuje
svoje strokovne kompetence ter s tem posledično tudi kvaliteto svojega
dela (Kobolt in Žorga, 2006).
Supervizija učiteljem nudi podporo, nove kompetence in strategije, ki jim
omogočajo kvalitetnejše delo. Učitelji lahko z njeno pomočjo svoje delo
tudi evalvirajo in ocenjujejo. Prav tako jim lahko pomaga pri kreiranju novih
idej, strategij in pri postavljanju novih ciljev (Henderson, Lampe, 1992;
povz. po Kovač, 2013). Prav nasprotno pa lahko pomanjkanje supervizije
privede do povečanja stresa in nakopičenja negativnih čustev, kar ima
lahko za posledico slabšo delovno učinkovitost, ki se sčasoma lahko
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razvije v poklicno izgorelost (Crutchfield, Borders, 2006; povz. po Kovač,
2013).
4.2.2 Avtogeni trening za učitelje
Za obvladovanje stresa pri učiteljih se je kot učinkovita izkazala tudi
tehnika avtogenega treninga. Gre za metodo, ki jo je razvil nevrolog dr.
Johannes Heinrich Schultz, ki je raziskoval mehanizme hipnoze. Pri tem je
ugotovil, da v stanju hipnoze pri njegovih pacientih prihaja do globoke
sproščenosti in doživljanja občutkov teže in toplote, ki oba pozitivno
vplivata na človeka (Tušak, 2001).
Avtogeni trening ali osredotočeno samosproščanje je psihoterapevtska
tehnika, ki sodi v skupino avtosugestivnih in sproščujočih sistemov vaj.
Priporočljiv je za ljudi, ki si želijo naglo oddahniti in se okrepiti ter povečati
svojo storilnost. Hkrati se priporoča pri:
-

stanjih izčrpanosti,

-

motnjah spanja,

-

psihosomatskih težavah,

-

tesnobnih stanjih in

-

vznemirjenosti (Bizjak, 2013).

Gre za niz vaj, s katerimi se poleg telesnih sprememb doživlja tudi
psihična relaksacija. Metoda temelji na samosugestiji, samohipnozi, s
katero

skušamo

prenesti

moč

nekaterih

predstav

na

organizem

posameznika. Posameznik prenese predstavo o občutku v telesu v
dejanski občutek. Vadba avtogenega treninga je razmeroma kratka,
vendar se mora izvajati daljše časovno obdobje. Sam trening vključuje 6
vaj, ki jih je potrebno usvojiti in vaditi redno. Redna in sistematična vadba
izboljša sposobnost spoprijemanja s stresom ter zmanjša njegove
negativne psihične in fizične učinke (Tušak, 2001).
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Zaradi njegove same narave je avtogeni trening namenjen vsem
posameznikom, ki se na delovnem mestu soočajo s stresom. Traja le
nekaj minut, zato je primeren za učitelje, ki ga lahko izvajajo med odmori,
doma ali v razredu skupaj s svojimi učenci.

4.3

Čuječnost kot ena izmed strategij spoprijemanja s stresom

Poleg supervizije v šolski okoliš vstopa tudi relativno nova tehnika
obvladovanja stresa, imenovana čuječnost. To je konstrukt, ki si je v
zadnjem desetletju in pol utrl pot iz budistične psihologije v osrednje polje
zanimanja v psihologiji (Černetič, 2005). »Koncept čuječnosti se uporablja
kot eden izmed glavnih načinov pri izvajanju meditacije in igra pomembno
vlogo v tradicionalnih in sodobnih praksah meditacije« (Ditrich, 2013;
povz. po Černetič, 2011, str. 37). Pojem čuječnosti je desetletja ostajal bolj
ali manj na robu zanimanja strokovnjakov in raziskovalcev, v zadnjem
času pa je na teh področjih postal ena izmed osrednjih tem. Tudi v
slovenskih strokovnih krogih je vse bolj poznan in uveljavljen koncept.
Opredelitev čuječnosti je v strokovni literaturi precej. Černetič (2011) in
Kabat-Zinn (1994; povz. po Herrmann in Gallo, 2013, str. 17) opredeljujeta
čuječnost kot »nepresojajoče, sprejemajoče se zavedanje svojega
delovanja v sedanjem trenutku«. Oba sta mnenja, da se v čuječem stanju
posameznik zaveda svojih misli, čustev in razpoloženja ter telesnih
občutkov kakor tudi zunanjega dogajanja (npr. zvokov, vonjev, oblik, barv,
okusov) takih, kot so, brez da bi se svojemu doživljanju izogibal ali pred
njim bežal. Nepresojajoče dogajanje vključuje tako zunanje kot tudi
notranje dogajanje. Kabat-Zinn (1994; povz. po Herrmann in Gallo, 2013)
kot zunanje dogajanje smatra zvoke in druge zaznave, kot notranje pa
misli in čustva. Podobno kot vsi avtorji tudi Ditrich (2013; cit. po Černetič,
2011, str. 38) izraz čuječnost navezuje na »pozornost, kot zavedanje ali
opazovanje, skupaj z razumevanjem o duševnih in telesnih procesih, ki se
dogajajo iz trenutka v trenutek«. Čuječnost v svojem bistvu predstavlja
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specifičen način usmerjanja pozornosti in ima številne ugodne učinke na
zdravje in blagostanje (Kabat-Zinn, 1990; povz. po Černetič, 2005).
Mnogi avtorji (Bishop idr., 2004; povz. po Černetič, 2005) pojmujejo
čuječnost kot spretnost, ki jo je možno razviti s prakso. Za njen razvoj se
običajno uporablja določena vrsta meditacije, ki jo opredeljujemo kot
»prizadevanje za namerno usmerjanje pozornosti, na nepresojajoč način,
na doživljanje v sedanjem trenutku ter vzdrževanje te pozornosti v času«
(Černetič, 2005, str. 75). Cilj čuječnosti je zavedanje sedanjega trenutka,
kar se običajno doseže z redno dnevno disciplino, ki vključuje prakso
čuječnosti.
Avtorji (Černetič, 2005; Herrmann in Gallo, 2013) v svojih člankih omenjajo
tri mehanizme, ki igrajo pomembno vlogo pri nastajanju učinkov,
povezanih s čuječnostjo. To so sprejemanje, decentralna perspektiva in
samoregulacija.
Čuječnost je postopek aktivnega sprejemanja vsega okoli nas. Ta
mehanizem je ključnega pomena, saj poznamo veliko duševnih motenj, ki
izhajajo iz nezdravega prizadevanja posameznika, da bi pobegnil ali se
izognil določenim emocijam, mislim, spominom in drugim doživetjem
(Černetič, 2005). Poskus, da bi se izognili doživljanju kake emocije, lahko
jakost prav te emocije še dodatno poveča (Hayes in Feldman, 2004).
Avtorja menita, da je pri težavnih psiholoških vsebinah pomembno, da
posameznik ve spremeniti njihove funkcije: dogodek, ki bi sicer lahko
povzročil izogibanje, tako povzroči opazovanje in odprtost. Aktivno
sprejemanje je tako ena najbolj radikalnih strategij za sprejemanje na
področju psiholoških pomoči in je zlasti uporabno pri težavnih problemih
(Černetič, 2005).

Drugi, prej omenjeni, mehanizem je decentralna perspektiva ali, drugače,
opazovanje zunanjih in notranjih dogodkov s perspektive nepristranskega
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opazovalca (Černetič, 2005). Marlatt in Kristeller (1999; povz. po Baer,
2003) menita, da je zelo pomembna aplikacija čuječnosti zmožnost
postaviti se v t. i. opazujoči jaz. To pomeni, da posameznik posveča
pozornost mislim in čustvom, ki se dogajajo v sedanjem trenutku.
»Čuječnost zmanjšuje pretirano identifikacijo posameznika z njegovimi
mislimi in mu omogoča, da vidi le-te kot misli in ne kot neke smernice,
direktive, katerim nujno mora slediti« (Marlatt in Kristeller, 1999; cit. po
Černetič, 2005, str. 79). Na ta način naj bi imel čuječen posameznik večjo
zmožnost videti povezave med mislimi, čustvi in akcijami ter prepoznati
pomene in vzroke svojega doživljanja in vedenja (Bishop idr, 2004; povz.
po Černetič 2005).
Samoregulacijo omogočajo povratne zveze, ki se vzpostavijo, ko se
posameznik zaveda svojega vedenja in duševnih vsebin. Na ta način
čuječnost

omogoča

identifikacijo

problemov,

zaradi

decentralne

perspektive pa tudi prepoznavo alternativnih načinov njihovega reševanja
(Černetič, 2005). Samoregulacija je bistven mehanizem, s katerim
čuječnost dosega spremembe na področju duševnega in telesnega
zdravja (Shapiro idr., 1998; povz. po Černetič, 2005).
Številne doslej opravljene raziskave so se osredotočale na učinke
čuječnosti. Ugotovile so pestro paleto pozitivnih učinkov na različnih
področjih, vključno z zmanjšanjem stresa, povečanjem kakovosti življenja,
izboljšanjem na področju različnih psihopatoloških kategorij, izboljšanjem
partnerskih odnosov, povečano imunsko odpornostjo in celo večjo
dolgoživostjo (Černetič, 2011).

Brown in Ryan (2003) sta pri svojih raziskavah ugotovila pozitivne
korelacije

s

samospoštovanjem,

optimizmom,

pozitivnim

afektom,

zadovoljstvom z življenjem, vitalnostjo, samoaktualizacijo ter avtonomijo in
povezanostjo. Negativno korelacijo pa sta zaznala z depresivnostjo,
anksioznostjo, negativnim afektom, somatizacijo, fizičnimi simptomi ter
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absorpcijo. Avtorja sta mnenja, da je čuječnost povezana tudi s čustveno
inteligenco (Černetič, 2005).
Herrmann in Gallo (2013) sta na eni izmed ameriških šol opravila študijo
primera, v katerem so učitelji pri svojem delu v razredu prakticirali
čuječnost kot metodo za zmanjševanje stresa. S tem sta želela dokazati,
da je čuječnost lahko ena izmed tehnik obvladovanja stresa. Učitelji so po
opravljeni študiji poročali o pozitivnih opažanjih. Izpostavili so dejstvo, da
je prakticiranje čuječnosti vplivalo na vse vidike poučevanja, pri svojem
delu so bili manj napeti, bolj odprti do učencev, izboljšali so se odnosi med
sodelavci.

Podobno raziskavo so izvedli tudi na univerzi Wisconsin-Madison, kjer so
ugotavljali korelacijo med stopnjo doživetega stresa v razredu in učitelji, ki
so se udeleževali treningov čuječnosti, ter učitelji, ki se teh treningov niso
udeleževali. Rezultati so pokazali, da so učitelji, ki so se treninga
čuječnosti udeležili, doživljali občutno manj stresa, bili so bolj organizirani
in sočutni do sebe. Nasprotno so učitelji, ki se teh treningov niso udeležili,
kazali znake stresne obremenitve in izgorelosti (Ladwig, 2013).
Učitelji so odgovorni za to, da v razredu vzpostavijo pozitivno razredno
klimo, v kateri se bodo počutili dobro ne le oni, temveč tudi njihovi učenci.
Ne glede na to klimo pa je učiteljski poklic podvržen številnim stresorjem.
Posledično se učitelji srečujejo z izgorevanjem. Strokovnjaki že vrsto let
iščejo rešitve, ki bi učiteljem pripomogle pri zmanjšanju stresa in njegovih
posledic. Ena izmed tehnik spoprijemanja s stresom je tudi trening
čuječnosti, Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), ki je oblikovan
tako, da učiteljem pomaga pri učenju novih načinov soočanja s težkimi
fizičnimi občutki, čustvi in razpoloženji (Flook, Goldberg, Pinger, Bonus in
Davidson, 2013). Trening se je, po mnenju avtorjev, izkazal kot dober, a
kljub temu opozarjajo, da je potrebno na tem področju opraviti še mnogo
raziskav.
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Na tem mestu moramo izpostaviti tudi učitelje, ki delajo z otroki s
posebnimi potrebami. Omenjena skupina učiteljev se vsakodnevno
srečuje z edinstvenimi socialno-čustvenimi izzivi pri svojem delu. Stres,
povezan s temi izzivi pa vpliva na njihovo zdravje in dobro počutje ter na
kakovost poučevanja (Benn, Akiva, Arel in Roeser, 2012). Otroci s
posebnimi potrebami zahtevajo bistveno več pozornosti kot drugi otroci.
Sočutje, potrpežljivost, razumevanje in empatija so ključni za reševanje
konfliktov, težav pri teh otrocih. Le-to od učitelja zahteva veliko vložene
energije in pogosto vodi do izčrpanosti. Ustvari se napetost, ki posledično
vpliva na učiteljeve odnose, dobro počutje ter na kakovost poučevanja in
predajanja znanja. Študija, ki so jo opravili Benn, Akiva, Arel in Roeser
(2012), je pokazala, da le ena tretjina učiteljev meni, da je usposobljena za
delo z učenci s posebnimi potrebami in da so zmožni reševati nastale
situacije v zvezi z njimi. V raziskavi sodelujoči učitelji so bili vključeni v 5tedenski program treninga čuječnosti. Udeleženci so ob koncu programa
postali bolj potrpežljivi, mirni in sočutni. Razumeli so delovanje svojih
čustev in jih uspešno nadzirali. Učitelji so poročali tudi o povečanju lastne
učinkovitosti kot posledici čuječnosti. Študija torej kaže, da prakticiranje
čuječnosti v šolskem okolišu zmanjša nivo stresa ter prinaša pozitivne
psihološke učinke pri delu z otroki s posebnimi potrebami (prav tam,
2012).

5

Inkluzija ter otroci s posebnimi potrebami

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (OPP) je segment
šolstva, ki je v zadnjih petdesetih letih doživel največ sprememb. Zelo
dolgo smo živeli v prepričanju, da je potrebno »prizadete« in »bolne«
otroke izobraževati in vzgajati na drugačen način. Kot rezultat teh
prepričanj se je razvil cel sistem segregiranega posebnega šolstva,
diferenciranega po vrsti motenj. Vendar pa so strokovnjaki kaj kmalu
začeli dvomiti v takšen sistem šolstva in so zato uvedli koncept
»integracije«, kmalu za njim pa tudi izoblikovali pojem inkluzije. Slednji
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temelji na novih vrednotah in pojmovanju, da je vsak posameznik unikaten
in da se morajo različni posamezniki vzgajati in izobraževati skupaj
(Opara, 2012).
Vzgojno-izobraževalni programi morajo otrokom s posebnimi potrebami
zagotavljati

možnost

doseči

enak

izobrazbeni

standard,

kot

ga

zagotavljajo programi osnovnošolskega, poklicnega, strokovnega ter
splošnega srednjega izobraževanja (ZUOPP, 2000). »Otroci s posebnimi
potrebami so otroci, ki imajo učne, vedenjske, čustvene in gibalnomotorične težave. To so vsi otroci, ki imajo ovire, primanjkljaje, slabosti,
težave in motnje na področju gibanja, zaznavanja, govora, spoznavanja,
čustvovanja, vedenja in učenja. Zato ti otroci potrebujejo prilagojeno
izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo
ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne
programe vzgoje in izobraževanja« (Pšunder in Bračič, 2010).
5.1

Opredelitev otrok s posebnimi potrebami

Na začetku devetdesetih let so Angleži vpeljali termin otroci s posebnimi
potrebami, ki so ga sprejeli tako v drugih državah kot pri nas, in tako je
prišlo do terminološkega poenotenja (Samec, 2010). Nastali so nov pojem,
nova paradigma, nova predstava in novo bistvo stvari. Namen novega
poimenovanja je bil, da bi opustili usmerjanje v defekt, saj je v to
pojmovanje zajet tudi drugačen del populacije. Želeli so spremeniti
razumevanje oseb z drugačnimi potrebami in odnos do njih, brez
etiketiranja, stigmatiziranja in diskriminiranja, in tako poudariti, da je treba
vsakega posameznika sprejeti kot individualno bitje in to ne glede na
njegove lastnosti. Treba se je usmeriti na človeka kot celoto in iskati
njegove pozitivne strani, odkriti, kaj potrebuje, kaj je zanj najbolje, saj ima
vsak »pravico biti unikaten in potrebe posameznika so kriterij za to, kaj je
zanj dobro oziroma kaj je zanj slabo« (Opara, 2005, str. 39).
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Opredelitev za otroke s posebnimi potrebami (OPP) je veliko. Nekoč so te
otroke pojmovali kot defektne, prizadete, motene. Večina teh izrazov ima
negativen prizvok: te otroke stigmatizira in jih ločuje od drugih otrok.
Danes se za te otroke uporablja naziv otroci s posebnimi potrebami.
»Označuje vse tiste, ki pri vzgoji in izobraževanju potrebujejo daljši ali
krajši čas različne prilagoditve in pomoč« (Pretnar, 2012, str. 10).
Obstaja več definicij, ki poskušajo zajeti populacijo otrok s posebnimi
potrebami. Tako denimo Resman (2003, str. 65) v splošnem označuje
otroke s posebnimi potrebami kot vse tiste otroke, »ki se razlikujejo od
dominantnih po socialno-kulturnih, telesnih in osebnostnih značilnostih«. V
vrtcih in šolah so to tisti otroci, ki potrebujejo pomoč usposobljenega
učitelja, sicer zaradi nizkih sposobnosti ne bi ujeli ritma z vrstniki.
Izvajanje vzgoje in izobraževanja ter usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v
nadaljevanju ZUOPP). Ta kot otroke s posebnimi potrebami opredeli
sledeče (2. člen):
-

otroci z motnjami v duševnem razvoju,

-

slepi in slabovidni otroci,

-

gluhi in naglušni otroci,

-

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,

-

gibalno ovirani otroci,

-

dolgotrajno bolni otroci,

-

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

-

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

-

učenci z motnjami avtističnega spektra.

5.1.1 Klasifikacija posebnih potreb
V redni osnovni šoli lahko srečamo učence z lažjo motnjo v duševnem
razvoju. O motnjah v duševnem razvoju (MDR) govorimo, ko gre pri osebi
za resnejše primanjkljaje v delovanju, ki so nastali pred 18. letom starosti
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(Vovk-Ornik, 2015). Učenci z MDR imajo znižano raven inteligentnosti,
nižje kognitivne, govorne, motorične in socialne kompetence, težave na
področju pozornosti in pomnjenja ter pomanjkanje veščin, kar se zazna v
neskladju med mentalno in kronološko starostjo (Kesič Dimic, 2010).
Učenci, ki so slepi in slabovidni, imajo okvaro vida, očesa ali vidnega
polja. Izguba vida lahko onemogoči izvedbo posameznih nalog in otežuje
pridobivanje informacij in socialnih izkušenj. Slabovidne so osebe, ki imajo
od 5 do 30 % ostankov vida ali zoženo vidno polje na 20 stopinj ali manj.
Slepi imajo od 0 do 5 % ostankov vida, uporabljajo Braillovo pisavo in pri
hoji ter orientiranju belo palico (prav tam). Okvare vidne funkcije so
izražene kot posledica obolenja in delovanja osrednjega živčevja. Prisotne
so pri eno- ali obojestranski (delno ali v celoti ohranjeni) ostrini vida in pri
eno- ali obojestransko (delno ali v celoti) ohranjenem vidnem polju (VovkOrnik, 2015).
Naglušen otrok ima povprečno izgubo sluha na govornem področju na
frekvencah 500, 1000, 2000 in 4000 Hz manj kot 110 dB, gluh otrok pa
več kot 110 dB (Vovk-Ornik, 2015). Naglušne osebe imajo težave pri
poslušanju, orientaciji, komunikaciji, prilagajanju in vključevanju v družbo.
Nekateri imajo slušne aparate. Gluhota pa pomeni najtežjo in popolno
izgubo sluha. Osebe uporabljajo slušni aparat ali polžkov vsadek, pri
komunikaciji pa uporabljajo znakovni jezik (Kesič Dimic, 2010).
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so tisti, ki težje usvajajo,
razumejo, se izražajo in govorijo in komunicirajo. V času šolanja se motnje
opazijo tudi pri usvajanju in izkazovanju naučene snovi in veščin,
medosebnih odnosov, pri vedenju in čustvovanju (Vovk-Ornik, 2015).
Učenci imajo motnje pri ustvarjanju in razumevanju ter govornem
izražanju. Motnje se pojavljajo pri razumevanju in govorno-jezikovnem
izražanju.

Pojavlja

se

neskladje

med

sposobnostmi (Kesič Dimic, 2010).
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besednimi

in

nebesednimi

Med gibalno ovirane otroke štejemo tiste posameznike, ki imajo različne
telesne motnje ali okvare, zaradi katerih prihaja do težav pri hoji, uporabi
rok in drugih gibalnih dejavnostih, ki jih vsakodnevno opravljamo. Te
okvare so lahko prirojene ali pridobljene (Vovk-Ornik, 2015). Skupina
gibalno oviranih oseb je zelo heterogena: od tistih, ki imajo pri gibanju le
nekaj težav, do tistih, ki pri gibanju potrebujejo različne pripomočke in
prilagoditve v okolju (Kesič Dimic, 2010).
Dolgotrajno bolni otroci imajo kronične motnje ter bolezni, ki jih ovirajo
pri šolskem delu. Gre za tiste bolezni, ki ne izzvenijo v treh mesecih (Kesič
Dimic,

2010).

Med

te

spadajo

razne

kardiološke,

revmatološke,

nevrološke, psihiatrične, nevronske in druge bolezni ter bolezni imunskega
sistema (Vovk-Ornik, 2015).
V osnovnošolskih klopeh sedi kar nekaj otrok, pri katerih se pojavljajo
učne težave. Gre za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja. Pri njih se kljub dobrim intelektualnim sposobnostim pojavljajo
težave na področju branja, pisanja, pravopisa in računanja (Vovk-Ornik,
2015). Vzrok za te težave tiči v slabi fini motoriki, koordinaciji,
komunikaciji, orientaciji in predstavljivosti, pomnjenju in mišljenju ali pa so
opazni kratkotrajna pozornost in slabša zbranost pri delu ter odkrenljivost
in nemirnost (Kesič Dimic, 2010).
Vsi otroci so kdaj pa kdaj nagajivi, kljubovalni, uporniški in impulzivni. Tako
vedenje

je

normalno

za

odraščajočega

posameznika.

Učenci

s

čustvenimi in vedenjskimi motnjami pa so tisti, ki imajo na teh področjih
več težav. Ti učenci se vedejo neprimerno v daljšem časovnem obdobju,
tako vedenje se ponavlja, zaradi česar imajo velike težave s socialno
integracijo. Pogosto imajo slabe socialne odnose s svojimi vrstniki, so v
stalnih konfliktih s starši in učitelji, kršijo pravne norme in imajo težave s
čustvovanjem (Kesič Dimic, 2010). Motnje se največkrat pojavljajo skupaj
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s primanjkljaji na drugih področjih – npr. z motnjami pozornosti in
hiperaktivnostjo, govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami avtističnega
spektra idr. (Vovk-Ornik, 2015).
Poimenovanje motnje avtističnega spektra (MAS) je razmeroma novo,
opisuje pa posameznike, ki imajo težave pri razumevanju in uporabi
verbalne in neverbalne komunikacije, socialne interakcije in vedenja
(Kesič Dimic, 2010). Primanjkljaji se pokažejo otroštvu in ovirajo otroka pri
socializaciji, izobraževanju in drugih področjih. Za te otroke je značilno, da
kažejo ponavljajoča se in stereotipna gibanja, imajo stereotipen govor, radi
imajo rutine in ritale, preokupirani so z interesnim področjem, ki jih zanima,
težave imajo pri vzpostavljanju socialnih odnosov in izražanju čustev
(Vovk-Ornik, 2015).

5.2

Inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

»Osnovnošolsko izobraževanje se je po uzakonitvi terezijanske šolske
reforme uveljavilo najprej kot ekonomski, nato kot kulturni imperativ,
kakršnega v različnih izvedbenih oblikah poznamo še danes« (Rovšek,
2006, str. 15). Pomembno za tisti čas je bilo, da je šolstvo postalo državno
in tako dostopno vsem, ne samo izbrancem. Šola je postala čedalje
pomembnejši oblikovalec družbenega življenja. Njen obseg, trajanje in
zahtevnost so se povečali in zato ni naključje, da so ob koncu 19. stoletja
začeli nastajati prvi oddelki za otroke s posebnimi potrebami (MDR)
(Rovšek, 2006).
Če je bilo v prvem obdobju napredno spoznanje, da so otroci z motnjami v
razvoju tudi sposobni, potem je bilo v prvi polovici in sredi 20. stoletja
zaželeno vključevati te otroke v sistem vzgoje in izobraževanja in to v
neke vrste podsistem, ki je bil prilagojen njim. Dejstvo, da je bil sistem
posebnega šolstva bolj ali manj diskriminiran in ločen od rednega sistema,
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tedaj ni bilo moteče. Veljalo je prepričanje, da je drugačen sistem najboljša
rešitev za drugačne otroke (Opara, 2007).
Nasprotovanje takšnemu sistemu se je začelo pojavljati kmalu po začetku
druge polovice 20. stoletja. Na pobudo in pritožbo staršev otrok, ki so bili
segregirani, so se začele pojavljati ideje o integraciji. Z definiranjem
integracije se je ukvarjalo mnogo strokovnjakov, ki so opozarjali na
nejasnost pojma (Opara, 2007). »Integracijo je potrebno razmeti v
konceptu spreminjanja odnosov, kot pripadanje določeni socialni skupini«
(Opara, 2007, str. 41). Gre za pojmovanje brez nepotrebnega etiketiranja,
stigmatiranja in diskriminiranja. »Človeka gleda kot individualno bitje, kot
unikum z vsemi svojimi potezami. V tem smislu so začeli opuščati
postmodernistično prepričanje o tem, da se je potrebno usmeriti v defekt.
Namesto tega je v ospredje prodrl celovit potencial človeka« (Bratož,
2004, str. 14).

Ideja in gibanje integracije pa nista dolgo zadovoljevala potreb
spreminjajočega se sveta, v katerem so se pojavile nove vrednote in
standardi na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.
Temeljnih vrednot, kot so človekove pravice, enake možnosti, pravičnost,
ni mogoče uresničevati z integracijo. Tako se je rodila ideja inkluzije
(Opara, 2012).

Inkluzijo lahko opredelimo kot strategijo, ki zagotavlja pravice in ustvarja
pogoje, ki pomagajo otrokom s posebnimi potrebami pri razvoju, vzgoji in
izobraževanju

v

družbi

sovrstnikov.

Temelji

na

sprejemanju

in

razumevanju drugačnosti ter odpravi segregacije zaradi ali na osnovi
motenj (Sardoč, 2006; Kobal Grum in Kobal, 2009). Inkluzija v ospredje
postavlja prilagajanje okolja otroku in ne prilagajanje otroka okolju
(Kavkler, 2003). Z drugimi besedami, inkluzija pomeni živeti drug z drugim
v harmoniji, ne samo biti skupaj z drugimi (Demšar Pečak, 2000).
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5.3

Zakonske podlage inkluzivnega izobraževanja v Sloveniji

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS (2011) opredeljuje, da mora
država otrokom s posebnimi potrebami omogočiti različne možnosti za
njihovo vzgojo in izobraževanje. S pomočjo prilagajanja oblik in metod
dela se tem otrokom zagotavlja integracija v običajne osnovne šole in
šolski sistem nasploh. S tem naj bi zmanjšali stereotipna prepričanja o
drugačnosti in pripomogli k sprejemanju te populacije otrok (Krek, 1995;
povz. po Samec, 2010).
Obstajajo številni dokumenti, ki podpirajo vključevanje vseh otrok in
pravico do izobrazbe. V Sloveniji smo se s podporo Salamanški deklaraciji
opredelili za večjo integracijo oziroma inkluzijo otrok s posebnimi
potrebami. Za vzgojo in izobraževanje šoloobveznih otrok s posebnimi
potrebami sta bila pomembna osnutka predlogov Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o osnovni šoli, ki sta
vsebovala nekaj splošnih določil o vzgoji in izobraževanju otrok s
posebnimi potrebami (Vršnik Perše, 2009).
Kaj kmalu pa je prevladalo logično stališče, da je kljub novi paradigmi in
novemu konceptu treba specialna vprašanja vzgoje in izobraževanja otrok
s posebnimi potrebami zajeti v specialni zakon. Priprava tega zakona je
zaradi številnih nesoglasij zamujala in je bila sprejeta šele leta 2000, in
sicer kot Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Opara, 2005).
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami
(2000) sledi razvojno-procesnemu modelu obravnave otrok in ukinja
sistem razvrščanja s t. i. statično diagnozo. Gre za nov pristop k
celotnemu konceptu vzgoje in izobraževanja, ki sedaj otroka s posebnimi
potrebami vključuje v redni proces izobraževanja bliže kraju bivanja
(Schmidt, 2006). Zakon opredeljuje izobraževanje otrok v naslednjih
osnovnošolskih izobraževalnih programih:
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-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo,

-

prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim
standardom,

-

prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom
in

-

posebni program vzgoje in izobraževanja (ZOUPP, 2000).

Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo je namenjen otrokom, za katere se predvideva, da bodo dosegli
vsaj minimalni standard znanja ob dodatni strokovni pomoči in prilagoditvi
organizacije pouka, preverjanj in ocenjevanj, napredovanja in časovne
razporeditve pouka.
Prilagojen

izobraževalni

standardom

omogoča

program
otrokom

z
s

enakovrednim

posebnimi

izobrazbenim

potrebami

pridobiti

enakovreden izobrazbeni standard. To so programi osnovne šole za slepe
in slabovidne, gluhe in naglušne, gibalno ovirane otroke ter otroke z
govorno-jezikovnimi motnjami. Imajo prilagojene predmetnike in učne
načrte ter upoštevajo vse prilagoditve, ki so predvidene v programih s
prilagojenim izvajanjem.
Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom
otrokom s posebnimi potrebami ne zagotavlja pridobitve enakovrednega
izobrazbenega standarda, namenjen pa je otrokom z lažjo motnjo v
duševnem razvoju in otrokom z avtističnimi motnjami, pri katerih ni nujno,
da gre za znižane intelektualne potenciale, pač pa za znižano
funkcioniranje.
Posebni program vzgoje in izobraževanja je namenjen otrokom z zmerno,
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in otrokom z avtističnimi
motnjami (povz. po ZOUPP, 2000).
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Raziskave kažejo (Katz in Mirenda, 2002; povz. po Schmidt in Čagran,
2011), da omogoča sobivanje otrok s posebnimi potrebami in njihovimi
vrstniki razvoj njihovih zmožnosti, hkrati pa spremljanje in priznavanje
drugačnosti in motenj, ki jih spremljajo vse življenje. »Obenem daje tako
otrokom s posebnimi potrebami pa tudi drugim otrokom in odraslim
možnost za razumevanje in spoštovanje vsakega človeka kot enkratnega
in vrednega posameznika« (Samec, 2010, str. 21). Pri vključevanju imajo
seveda ključno vlogo učitelji. Ob njihovi ustrezni podpori učenci s
posebnimi potrebami dosegajo učni napredek in kažejo dobro socialno
prilagojenost. Študije (Avramidis in Kalyva, 2007; Zambelli in Bonni, 2004;
povz. po Schmidt in Čagran, 2011) potrjujejo pomen izkušenj in socialnih
stikov z otroki s posebnimi potrebami za razvijanje pozitivnih stališč do
integracije/inkluzije, pri tem še opozarjajo na nujnost usposabljanja
učiteljev.

5.4

Usposobljenost učiteljev za delo z učenci s posebnimi

potrebami
Za inkluzivno vzgojo in izobraževanja morajo biti izpolnjeni mnogi pogoji,
med katerimi Salamanška izvajava (UNESCO, 1994) izpostavlja zlasti
pomen učiteljeve pripravljenosti za inkluzijo. Bodoči učitelji si morajo
pridobiti znanja in spretnosti, vezane na prilagajanje učnih vsebin,
ocenjevanje

učencev

s

posebnimi

potrebami,

uporabo

podporne

tehnologije, individualizacijo učnega procesa (Štemberger, 2012).
Učitelj, ki želi razvijati inkluziven proces vzgoje in izobraževanja, potrebuje
znanje in strategije ter pomoč in svetovanje sodelavcev šolskega tima in
podporo vodstva šole. Brez timske podpore inkluzije ni mogoče razviti.
»Učitelj inkluzivne šole se zaveda, da so se vsi otroci sposobni učiti in da
jih je on sposoben poučevati« (Kavkler, 2007, str. 80). Takšno stališče pa
si učitelji izoblikujejo le, če se izobražujejo na tem področju, če se
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seznanijo s povezavo med teorijo in prakso in če se upoštevajo tudi
njihove potrebe (UNESCO, 2001; povz. po Kavkler, 2007).
Marentič Požarnikova (2003) meni, da če želimo biti uspešni pri integraciji
otrok s posebnimi potrebami ni dovolj, da imamo usposobljene
strokovnjake,

specializirane

ustanove,

prilagajanja

učno-vzgojnega

procesa. Tudi zakonodaja sama po sebi ni dovolj. V prvi vrsti je
pomemben učitelj, ki zna tem otrokom zagotoviti primerno okolje in
občutek sprejetosti.
V Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003) je
zapisano, da »učitelj preživi največ časa z otrokom s posebnimi potrebami
in ima zato v učnem procesu najbolj odgovorno nalogo. Ta zahteva od
njega predvsem poznavanje otroka s posebnimi potrebami ter pozitiven
odnos

do

njegovih

posebnih

potreb.

Poleg

svojih

strokovnih

kompetentnosti, ki si jih je pridobil tekom študija, pa je potrebno, da znanje
dopolnjuje z znanji s področja dela z otroki s posebnimi potrebami«
(Navodila., 2003, str. 6).
Skalar (2003, str. 54) meni, da morajo učitelji v inkluziji »delovati za nove
odnose, s katerimi naj bi odprevil predsodke in odpor do drugačnih,
odnose, ki odpuščajo delitve ter uveljavljajo pravičnost, sprejemanje,
sodelovanje, prijateljstvo«. Resman (2003) dodaja, da mora učitelj
učencem pomagati, da se bodo sposobni spopadati s problemi in jih sami
reševati. Odgovoren je za učence in mora biti pripravljen sprejemati
končno odgovornost zanje. Toda inkluzija ne bo uspešna, če ji učitelj ni
naklonjen, če ne želi imeti v svojem razredu drugačnih otrok, ki bi od njega
zahtevali dodatni napor in delo. »Za uspešno inkluzijo je potreben
usposobljen, motiviran in stimuliran učitelj« (Resman, 2003, str. 80).
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Kljub zgoraj navedenim dejstvom pa mnogi avtorji (Schmidt, 1999;
Medveš, 2003; povz. po Štemberger, 2012) ugotavljajo, da je med
slovenskimi učitelji moč zaznati veliko dvomov, strahov in negotovosti
glede inkluzije otrok s posebnimi potrebami. Velika večina učiteljev se
namreč ne čuti sposobnih za delo v inkluzivnem razredu. Izhajajoč iz tega
dejstva lahko zaključimo, da je nujno potrebno učitelje ustrezno usposobiti
za takšno delo. Ti morajo imeti ustrezno znanje za delovanje v inkluziji,
zato je pomembno, da si že v času šolanja pridobijo uporabna znanja, ki
jim bodo pomagala pri orientaciji, prepoznavanju posebnih potreb in
možnosti prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu
otroku.
Vedno več učiteljev se pri svojem delu srečuje in se bo srečevalo z učenci
s posebnimi potrebami. To delo od učiteljev zahteva posebne metode,
strategije in oblike dela, dodatno usposobljenost, interdisciplinaren pristop
idr. (Beattie, Jordan in Algozzine, 2006; povz. po Košir, Licardo, Tement in
Habe, 2014). Večina otrok s posebnimi potrebami ima poleg učnih težav
tudi čustvene in vedenjske motnje, kar za učitelja seveda pomeni dodatno
obremenitev. To potrjujejo tudi mednarodne raziskave (Forlin, 1995;
Scruggs in Mastropieri, 1996; povz. po Schmidt in Čagran, 2011), ki
kažejo, da učitelji v splošnem podpirajo inkluzijo učencev s telesnimi in
senzoričnimi motnjami, medtem ko odklanjajo inkluzijo učencev z
motnjami v duševnem razvoju ali z vedenjskimi in čustvenimi motnjami.
Učitelji pri tem poročajo o fizični in čustveni izčrpanosti ter o stresu.
Raziskava Pretnarja (2012; povz. po Košir, Licardo, Tement in Habe,
2014) je prav tako pokazala, da učitelji nimajo dovolj časa za kvalitetno
delo z učenci s posebnimi potrebami in da so preobremenjeni.
Poleg vseh znanj, ki naj bi jih učitelji imeli za nemoteno delo v razredu, pa
ga na administrativni ravni zavezujejo še posamezna določila v zakonih in
predpisih, ki jih morajo slednji upoštevati, da delajo v dobro vsakega
posameznega otroka s posebnimi potrebami. Še pomembnejši se zdi
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koncept odgovornosti učitelja in šole za učne rezultate učencev. V
sodobnem pojmovanju pouka to pomeni prenašanje odgovornosti za
uspeh in razvoj učencev na učitelja. Gre torej za odgovornost učitelja za
zagotavljanje ustreznega razvoja vseh učencev, še posebej tistih, ki so
neprivilegirani – to so učenci s posebnimi potrebami (Medveš, 2003).
Opara (2005) opozarja, da je usposobljenost učiteljev za delo z učenci s
posebnimi potrebami precejšen problem, ki vpliva tudi na uresničevanje
integracije in inkluzije. To lahko podkrepijo tudi nekatere raziskave. V
raziskavi, ki jo je opravila Černejeva (2004), so učitelji na vprašanje, kateri
vidiki njihovega dela jim povzročajo največje težave, na prvo mesto
postavili integracijo učencev s posebnimi potrebami, saj jim primanjkuje
znanja s tega področja. Enake rezultate je prikazala tudi raziskava
Marentič Požarnikove (2003), v kateri se je izkazalo, so učitelji med
področji, na katerih bi najbolj nujno potrebovali izpopolnjevanje, na prvem
mestu navedli integracijo učencev s posebnimi potrebami.
Učitelji se po mnenju Marentič Požarnikove (2003) lahko tako v sklopu
prizadevanj za inkluzijo neredko znajdejo v neustreznih situacijah. Po eni
strani naj bi spodbujali individualne posebnosti vključenih učencev, po
drugi upoštevali številne predpise, ob tem pokrivali obsežni učni načrt,
njihovi učenci pa naj bi dosegali osnovne standarde znanja. Če k temu
dodamo še argument slabe usposobljenosti učiteljev za tovrstno delo in
naravo slednjega, ki prinaša dodatne obremenitve, potem vidimo, da se
dejansko na nivoju uresničevanja integracije in s tem učitelja lahko
pojavljajo pomembne ovire in težave, ki integracijo nedvomno zavirajo.
Tudi avtorice Koširjeva, Licardova, Tementova in Habejeva (2014)
opozarjajo, da se v celoti ne da odpraviti vseh obremenilnih dejavnikov, ki
pestijo učitelja, prav zato pa je potrebno ubrati drugo pot in iskati načine,
kako se lahko s temi obremenitvami spoprijemajo.
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III.

EMPIRIČNI DEL

1

Opredelitev problema

1.1.

Namen

Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali obstajajo razlike v doživljanju
stresa in izgorelosti med učitelji v običajnih šolah in šolah s prilagojenim
programom ter kakšna je povezanost med stopnjo stresa in čuječnostjo.
Na podlagi spletnih anketnih vprašalnikov, ki smo jih razposlali učiteljem
osnovnih šol, smo analizirali, kakšna je stopnja stresa pri učiteljih na
rednih šolah in šolah s prilagojenim programom, kako učitelji opredeljujejo
svoje delovno mesto, kolikšna je njihova stopnja izgorelosti in ali je ta
pogojena s starostjo in delovno dobo, ugotavljali povezanost med
čuječnostjo in stopnjo doživljanja stresa ter na podlagi dobljenih rezultatov
in pregledane literature, podali rešitve, ki bi lahko olajšale njihovo delo.

2

Razčlenitev in podrobna opredelitev

2.1.

Raziskovalna vprašanja

Za potrebe empiričnega dela magistrske naloge smo si zastavili naslednja
raziskovalna vprašanja:

1.

Kako učitelji opredeljujejo ključne značilnosti svojega delovnega

mesta?
1.1.

Ali obstaja razlika v opredeljevanju ključnih značilnosti delovnega

mesta med učitelji na rednih šolah in šolah s prilagojenim programom?
2.

V kolikšni meri učitelji doživljajo stres na svojem delovnem mestu?

2.1.

Ali obstaja razlika v doživljanju stresa pri učiteljih na rednih šolah in

šolah s prilagojenim programom?
2.2.

Ali obstaja razlika v doživljanju stopnje stresa pri učiteljih na

razredni in predmetni stopnji?
3.

Kakšna je stopnja izgorelosti učiteljev?
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3.1.

Ali obstaja razlika v stopnji izgorelosti pri učiteljih na rednih šolah in

šolah s prilagojenim programom?
3.2.

Ali obstaja razlika v stopnji izgorelosti glede na delovno dobo in

starost učiteljev?
4.

Kakšna je korelacija med čuječnostjo in stopnjo doživljanja stresa

pri učiteljih?

2.2.

Raziskovalne hipoteze

H1: Predpostavljamo, da večina učiteljev doživlja stres na delovnem
mestu.
H2: Predpostavljamo, da učitelji na običajnih šolah doživljajo več stresa
kot učitelji na šolah s prilagojenim programom.
H3: Predpostavljamo, da učitelji na šolah s prilagojenim programom
opredeljujejo svoje delovno mesto kot bolj zahtevno kot učitelji v rednih
osnovnih šolah.
H4: Predpostavljamo, da je stopnja izgorelosti učiteljev rednih osnovnih
šol višja v primerjavi z učitelji na šolah s prilagojenim programom.

H5: Predvidevamo, da je izgorelost povezana z delovno dobo in starostjo
učiteljev.
H6: Predvidevamo, da učitelji na predmetni stopnji doživljajo večji stres in
več izgorelosti kot učitelji na razredni stopnji.
H7: Predpostavljamo, da bosta čuječnost in stopnja doživljanja stresa pri
učiteljih negativno korelirala.

45

2.3.

Spremenljivke

1. Spol
2. Starost
3. Vrsta šole
4. Stopnja, na kateri poučujejo
5. Število let poučevanja
6. Občutki pri delu
7. Značilnosti delovnega mesta
8. Izgorelost
9. Vsakdanja izkustva

3

Metodologija

Pri raziskovanju smo podatke zbrali s pomočjo spletnih anketnih
vprašalnikov.

3.1.

Pri

Raziskovalna metoda

izdelavi

magistrske

naloge

smo

uporabili

deskriptivno

in

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.

3.2.

Raziskovalni vzorec

Raziskava temelji na namenskem vzorcu 187 učiteljev in učiteljic iz
običajnih osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom. Vsi
udeleženci niso odgovorili na vsa vprašanj, zato število sodelujočih za
posamezne sklope variira v razponu od 151 do 187 učiteljev. Pri analizi
dobljenih

rezultatov

nismo

uporabljali

manjkajočih vrednosti.
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strategij

za

nadomeščanje

Tabela 1: Struktura vzorca glede na spol učiteljev.

f

f%

Moški

23

12,3

Ženske

164

87,7

Skupaj

187

100,0

Iz tabele je razvidno, da večji del udeležencev predstavljajo ženske (87,7
%). Moški delež udeležencev predstavlja le 12,3 %.
Tabela 2: Struktura vzorca glede na vrsto šole, kjer učitelji poučujejo.

f

f%

Običajna šola

105

56,1

Šola s prilagojenim programom

82

43,9

Skupaj

187

100,0

Udeleženci raziskave so bili učitelji in učiteljice, ki so v šolskem letu
2015/16 poučevali na slovenskih šolah. V raziskavi je sodelovalo 105
učiteljev iz običajnih osnovnih šol ter 82 učiteljev iz šol s prilagojenim
programom.
Tabela 3: Struktura vzorca glede na stopnjo, na kateri poučujejo učitelji.

f

f%

Razredna stopnja OŠ

75

40,1

Predmetna stopnja OŠ

45

24,1

Razredna in predmetna stopnja

67

35,8

187

100,0

OŠ
Skupaj

V raziskavo so bili vključeni učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji (40,1
%), predmetni stopnji (24,1 %) ter na razredni in predmetni stopnji hkrati
(35,8 %). Največ udeležencev poučuje na razredni stopnji (f = 75).
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Tabela 4: Struktura vzorca glede na starost učiteljev.

f

f%

Do 25 let

4

2,1

26–35 let

63

33,7

36–50 let

77

41,2

51 let ali več

43

23,0

Skupaj

187

100,0

Starostna opredelitev učiteljev je z 41,2 % najmočnejša v skupini učiteljev,
starih od 36 do 50 let. V vzorcu je najmanjša (2,1 %) prisotnost
predstavnikov učiteljev začetnikov, starih do 25 let.
Tabela 5: Delovna doba učiteljev.

Delovna doba

N

Min

Max

Mean

Std. Dev.

187

1,00

39,00

13,44

10,55

Opomba: Mean: aritmetična sredina, Std.Dev.: standardni odklon

Iz tabele je razvidno, da je povprečna delovna doba anketiranih učiteljev
13,44 let, pri čemer znaša 1 leto najmanj in 39 let največ delovne dobe pri
posamezniku.

3.3.

Postopki zbiranja podatkov

Podatke smo zbrali s pomočjo kvantitativne tehnike, s pomočjo katere smo
pridobili podatke, primerne za statistično obdelavo. Za učitelje na običajnih
osnovnih šolah in šolah s prilagojenim programom smo pripravili spletno
anketo, ki je vsebovala ocenjevalne lestvice. Vse dobljene podatke smo
ob koncu anketiranja obdelali v programu SPSS in jih vnesli v tabele.
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3.3.1. Organizacija zbiranja podatkov
Po preučevanju literature in virov na izbrano temo smo na podlagi baterije
vprašalnikov sestavili spletno anketo na spletni strani EnKlikAnketa.
Zbiranje podatkov je trajalo od aprila do junija 2016. Povezavo do spletnih
anket smo po predhodnem dogovoru z ravnatelji šol poslali na njihovo epošto, od koder so jih razposlali svojim zaposlenim skupaj z navodili za
izpolnjevanje anket.
3.3.2. Vsebinsko-metodološke značilnosti instrumentov
Vsebinsko-formalne značilnosti
Za namene raziskave smo sestavili spletno anketo, s katero smo želeli
oceniti izraženost nekaterih, za našo raziskavo ključnih, konceptov. Pri
tem smo uporabili naslednje pripomočke:
Vprašalnik doživljanja stresa (Cohen, Kamark in Mermelstein, 1983)
meri stopnjo stresa in skupno vključuje 10 trditev. Udeleženci s pomočjo 5stopenjske lestvice (1 – nikoli; 5 – zelo pogosto) ocenijo, kako pogosto so
se počutili na določen način. Avtor vprašalnika navaja dobre koeficiente
zanesljivosti (od 0,84 do 0,86) (povz. po Košir, Licardo, Tement in Habe,
2014).
Vprašalnik izgorelosti (Maslach, Jackson in Leiter, 1996) meri poklicno
izgorelost, ki zajema izčrpanost, odtujen odnosa do dela in nivo osebne
učinkovitosti. Pri raziskavi smo uporabili 9 trditev, ki se navezujejo na
izčrpanosti in 5 trditev depersonalizacije. Vprašalnik je zanesljiv in
veljaven (od 0,84 do 0,88) (Depolli Steiner, 2010; povz. po Košir, Licardo,
Tement in Habe, 2014).
Vprašalnik delovnih zahtev in virov (Tement, Korunka in Pfifer, 2010;
povz. po Košir, Licardo, Tement in Habe, 2014) je instrument, pri katerem
smo zajeli 5 trditev o delovnih obremenitvah, 3 trditve o avtonomiji, 3
trditve o pestrosti dela, 4 trditve o sodelavcih ter 4 trditve o nadrejenih.
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Udeleženci trditve ovrednotijo s pomočjo 5-stopenjske lestvice (1 – sploh
se ne strinjam; 5 – popolnoma se strinjam). Vprašalnik ima zadovoljive
merske značilnosti (od 0,79 do 0,89) (Boyar idr., 2007; Tement idr., 2010;
povz. po Košir, Licardo, Tement in Habe, 2014).
Vprašalnik o čuječnosti MAAS (Brown in Ryan, 2003) je lestvica čuječne
pozornosti in zavedanja, ki vsebuje 15 trditev o posameznikovem
vsakdanjem doživljanju. Udeleženci svoje doživljanje ovrednotijo s
pomočjo 6-stopenjske lestvice (1 – skoraj vedno; 6 – skoraj nikoli). Avtorji
navajajo zadovoljive koeficiente zanesljivosti (od 0,89 do 0,93) in
veljavnosti vprašalnika (Black, Sussman, Anderson Johnson in Milam,
2011).

Merske karakteristike
a) Veljavnost: instrument je bil dan na vpogled mentorici.
b) Zanesljivost: dosežena je bila z natančnimi navodili in uporabo
enopomenskih in specifičnih vprašanj oziroma trditev.
c) Objektivnost: anketni vprašalnik temelji na uporabi ocenjevalnih
lestvic, saj le-te omogočajo razbiranje podatkov brez subjektivnega
presojanja.

3.3.3. Postopki obdelave podatkov
Pridobljene podatke smo statistično obdelali s programom SPSS.
Odgovori so tabelarično prikazani z navedbo absolutnih (f) in odstotnih (f
%) frekvenc. Pri vprašanjih z ocenjevalnimi lestvicami smo navedli
aritmetično sredino (M), standardni odklon (SD) in t-preizkus odgovorov.
Za preverjanje odnosov med odvisno in neodvisno spremenljivko smo
uporabili hikvadrat (χ2) preizkus.

50

4

Rezultati in interpretacija

4.1.

Deskriptivna statistika

Razlago rezultatov začenjamo z raziskovalnima vprašanjema številka 1 in
3. Raziskovalni vprašanji pod številko 2 in 4 smo preverili s hipotezami,
zato jih v deskriptivnem delu posebej ne predstavimo.
Raziskovalno vprašanje št. 1: Kako učitelji opredeljujejo ključne
značilnosti svojega delovnega mesta?

Slika 2: Aritmetična sredina odgovorov učiteljev o ključnih značilnostih delovnega mesta.

Zgornja slika (Slika 2) prikazuje, kako učitelji opredeljujejo značilnosti
svojega delovnega mesta. Povprečni odgovori učiteljev na vse nanizane
trditve znašajo več kot dve na petstopenjski lestvici, kar pomeni, da se z
vsemi trditvami le delno strinjajo. Iz grafa je razvidno, da nekoliko izstopajo
tri trditve, s katerimi se udeleženci raziskave najbolj strinjajo. Učitelji v
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povprečju svoje delo opisujejo kot delo, ki od njih zahteva vso pozornost
(M = 3,36), delovne naloge, ki jih opravljajo, so pestre in raznolike (M =
3,30), za svoje delo pa morajo nenehno pridobivati nova znanja (M =
3,27). V nasprotju s tem pa se najmanj strinjajo s trditvami, ki pravijo, da
so jim sodelavci občasno pripravljeni odvzeti nekaj delovnih nalog (M =
2,02), da vsak dan opravljajo približno enake naloge (M = 2,06) ter da so
jim nadrejeni občasno pripravljeni odvzeti nekaj nalog (M = 2,17). Kot
lahko vidimo, se vse trditve navezujejo na preobremenjenost učiteljev z
nalogami, ki so jim naložene. Te naloge pa niso povezane samo z učnovzgojnim procesom, temveč vključujejo tudi veliko administrativnega dela,
strokovna izpopolnjevanja ipd. Ravno ta preobremenjenost in pogosto tudi
z njo povezana nemoč učiteljev pa vodi do pojava stresa in izgorelosti.
Rezultat sovpada tudi z izidom raziskave Koširjeve, Licardove, Tementove
in Habejeve (2014), ki so ugotovile, da je delovan obremenitev pri učiteljih
tista, ki največkrat povzroča stres in izčrpanost.
Raziskovalno vprašanje št. 3: Kakšna je stopnja izgorelosti učiteljev?
Tabela 6: Aritmetična sredina (M) in standardni odklon (SD) stopnje izgorelosti učiteljev.

Izgorelost

N
187

M
1,76

SD
2,32

Na podlagi strokovne literature smo predpostavljali, da je stopnja
izgorelosti med učitelji precej visoka. Iz tabele je razvidno, da znaša
povprečni odgovor učiteljev na šeststopenjski lestvici več kot ena (M =
1,76), kar pomeni, da se učitelji skoraj vsak mesec spopadajo z znaki
izgorelosti. Z našo raziskavo sovpadajo tudi rezultati raziskave iz leta
2009, ko je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture s pomočjo
B. Slivarja opravil raziskavo med strokovnimi delavci v slovenskih vrtcih in
šolah. Rezultati raziskave so pokazali, da kar 60 % vseh udeležencev
doživlja nizko, 30 % zmerno in 10 % visoko izgorelost.
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Gold in Roth (1994) med vzroki za izgorelost pri učiteljih navajata
pomanjkanje socialne podpore, demografske dejavnike, nasilje učencev,
samopodobo, dejavnike, povezane z delom, pritiske nadrejenih, težave s
starši, konfliktnost in nejasnost vlog ter izolacijo. Pšeničnyjeva (2006) pa
ima nekoliko bolj poenostavljen model vzrokov za izgorelost pri učiteljih.
Navaja namreč tri skupine vzrokov, ki se medsebojno prepletajo. Prva
skupina so družbene okoliščine, druga so psihološke okoliščine življenja in
dela, tretjo skupino pa predstavljajo osebnostne lastnosti posameznika.
Nadalje dodaja, da »bistvo izgorelosti ni iztrošenost zaradi starosti niti
utrujenost zaradi preobremenjenosti, pač pa izpraznjenost zaradi izgube
duhovne moči, ki osmišlja delo učiteljev in jim daje potreben zagon«
(Pšeničny, 2006, str. 26).

4.2.

Preverjanje hipotez

H1: Predpostavljamo, da večina učiteljev doživlja stres na delovnem
mestu.
Tabela 7: Aritmetična sredina (M) in standardni odklon (SD) stopnje doživljanja stresa pri učiteljih.

Stopnja stresa

N
187

M
2,33

SD
2,03

Že v uvodnem delu smo osvetlili problem stresnosti učiteljskega poklica.
Po nekaterih raziskavah naj bi bil kar na drugem mestu po stopnji stresa
(Youngs, 2001). Izhajajoč iz tega smo predpostavljali, da bo večina
učiteljev svoj poklic opredelila kot stresen. Odgovori učiteljev so nas
nekoliko presenetili, saj na petstopenjski lestvici znašajo v povprečju več
kot dva (M = 2,33), kar pomeni, da le redko oziroma občasno doživljajo
stres na delovnem mestu. Naša raziskava zato ne sovpada z raziskavo
Slivarja iz leta 2009, kjer je kar 84 % vseh učiteljev ocenilo svoj poklic kot
močno, zelo ali izjemno stresen. Tudi raziskava Kyriacoua (1987) na
vzorcu angleških učiteljev je pokazala, da manj kot 5 % vseh učiteljev ne
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doživlja stresa, več kot polovica pa jih doživlja zmeren ali visok stres. Našo
hipotezo zato zavrnemo.
Mnogi učitelji se na delovnem mestu srečujejo s stresnimi situacijami, s
katerimi se bolj ali manj uspešno soočajo. Oblika in stopnja stresa, ki ga
posameznik občuti, sta po mnenju Walsha (1981; povz. po Demšar in
Zabukovec, 2009) odvisni predvsem od posameznikove sposobnosti
razumevanja določene situacije in reagiranja nanjo. Pri tem se nam poraja
vprašanje, ali se učitelji stresa zavedajo. Če se ga, lahko nanj tudi vplivajo.
Problem nastane pri tistih posameznikih, ki stresa ne opazijo pravočasno
in v zvezi z njim nič ne ukrenejo.
H2: Predpostavljamo, da učitelji na običajnih šolah doživljajo več
stresa kot učitelji na šolah s prilagojenim programom.
Tabela 8: Aritmetična sredina (M) in standardni odklon (SD) doživljanja stresa glede na vrsto šole
ter rezultati analize variance (ANOVA).

običajna šola
šola s
prilagojenim
programom
skupaj

N
105
82

187

M
2,11
2,62

SD
2,25
1,67

2,33

F

p

3,03

0,08

2,03

Iz tabele je razvidno, da med učitelji na običajnih šolah in šolah s
prilagojenim programom ni statistično značilnih razlik (p = 0,08; p > 0,05)
pri doživljanju stresa. Hipotezo zato zavrnemo.
Iz aritmetičnih sredin posameznih skupin glede na vrsto šole razberemo,
da je doživljanje stresa pri učiteljih v povprečju višje na šolah s
prilagojenim programom (M = 2,62). Tu so podatki najmanj razpršeni (SD
= 1,67). K temu botruje dejstvo, da delajo učitelji na šolah s prilagojenim
programom izključno z učenci s posebnimi potrebami, kar pa od njih
zahteva pozitivna stališča do teh učencev, empatijo, sprejemanje ter
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ustrezno usposobljenost (Schmidt, 2001). Učitelji morajo biti naklonjeni
takim učencem, poleg tega pa morajo opravljati še vse naloge, vezane na
vzgojno-izobraževalno delo. Prav zato so pogosto pod pritiskom in
stresom.
H3: Predpostavljamo, da učitelji na šolah s prilagojenim programom
opredeljujejo svoje delovno mesto kot bolj zahtevno kot učitelji v
rednih osnovnih šolah.
Tabela 9: Aritmetična sredina (M) in standardni odklon (SD) opredelitve delovnega mesta glede na
vrsto šole ter rezultati analize variance (ANOVA).

običajna šola
šola s prilagojenim
programom
skupaj

M
2,38
3,23

SD
2,72
2,10

2,75

2,50

F

p

5,38

0,02

Tabela 9 prikazuje, kakšna je opredelitev učiteljev običajnih osnovnih šol
in šol s prilagojenim programom glede delovnega mesta. Iz tabele je
razvidno, da obstaja statistično značilna razlika (p = 0,02; p < 0,05) med
učitelji obeh vrst šol, zato hipotezo lahko potrdimo.
Iz aritmetičnih sredin posameznih skupin učiteljev glede na vrsto šole je
razvidno,

da

učitelji šol s prilagojenim programom

v povprečju

opredeljujejo svoje delovno mesto kot bolj zahtevno kot učitelji običajnih
šol. Splošno znano je, da ima družba od učiteljev na šolah s prilagojenim
programom zelo visoka pričakovanja. Na to opozarja tudi Marentič
Požarnikova (2003), ki opredeli zahteve od učiteljev, ki delajo s populacijo
otrok s posebnimi potrebami (OPP), za zahtevne. Takšen učitelj mora
imeti ustrezno znanje in informiranost o obravnavi OPP, razvite mora imeti
spretnosti in veščine (prepoznati mora nekatere vedenjske značilnosti,
zmožnosti,

posebnosti

otrok),

imeti

mora

sposobnost

odnosne

komunikacije, gojiti mora pozitivna stališča in vrednote do OPP. Učitelj na
šoli s prilagojenim programom mora spremeniti in prilagoditi svoj način
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dela, če želi kvalitetno in uspešno delati z omenjeno populacijo otrok
(Bratož, 2004).
H4: Predpostavljamo, da je stopnja izgorelosti učiteljev rednih
osnovnih šol višja v primerjavi z učitelji na šolah s prilagojenim
programom.
Tabela 10: Aritmetična sredina (M) stopnje izgorelosti glede na vrsto šole in t-preizkus.

običajna šola
šola s prilagojenim
programom
skupaj

M
1,59
1,97

t

p

-1,16

0,25

1,76

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena, zato se sklicujemo na
običajni t-preizkus, ki nam pove, da razlika med povprečji ni statistično
značilna (p = 0,25; p > 0,05), kar pomeni, da učitelji ne glede na vrsto šole,
kjer poučujejo, poročajo o isti stopnji izgorelosti. Hipotezo zato zavrnemo.
Iz aritmetičnih sredin posameznih skupin glede na vrsto šole je razvidno,
da je stopnja izgorelosti pri učiteljih na šolah s prilagojenim programom v
povprečju nekoliko višja (M = 1,97) kot na običajnih šolah (M = 1,59).
Rezultate lahko navežemo na predhodne hipoteze, ki so pri izračunu
aritmetičnih sredin odgovorov potrdile, da so učitelji na šolah s
prilagojenim programom bolj podvrženi stresu kot učitelji na običajnih
šolah. Snežičeva (2007) v svojem članku navaja nemško raziskavo, ki so
jo izvedli med 67 poklici. Na prvih sedem mest so se uvrstili poklici s
področja izobraževanja in na prvem so bili učitelji iz šol za otroke s
posebnimi potrebami.
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H5: Predvidevamo, da je izgorelost povezana z delovno dobo in
starostjo učiteljev.
Tabela 11: Prikaz koeficientov korelacije (r) in statističnih značilnosti med izgorelostjo in delovno
dobo ter starostjo učiteljev.

Izgorelost in delovna

r

P

-0,06

0,45

-0,07

0,37

doba
Izgorelost in starost

Iz preglednice je razvidno, da je koeficient korelacije med izgorelostjo in
delovno dobo statistično nepomemben (p = 0,45; p < 0,05) in negativen.
Linearna povezanost med postavkama je nepomembna (0 < r < 0,2). Prav
tako je koeficient korelacije med izgorelostjo in starostjo učiteljev
statistično nepomemben (p = 0,37; p < 0,05) in negativen. Linearna
povezanost med postavkama je tudi v tem primeru nepomembna. To
pomeni, da izgorelost ni povezana z delovno dobo in starostjo pri učiteljih.
Hipotezo zavrnemo.

Podobne rezultate sta dobili tudi Pulkova in Rajhova (2009) pri raziskavi,
ki je pokazala, da je zastopanost simptomov stresa in izgorelosti enaka pri
vseh učiteljih, ne glede na status šole ali delovno dobo. Raziskava
evropskega združenja šolskih sindikatov, ki je ugotavljala pojav stresa pri
učiteljih, pa je kot najbolj ogroženo starostno skupino navedla učitelje med
35. in 55. letom starosti. Učitelji začetniki so na začetku svoje poklicne poti
polni idej in energije. Na poklicni poti pa se čedalje večkrat srečujejo z
izzivi in ovirami, ki jim preprečujejo uresničevanje idej. Posledično se
povečuje nezadovoljstvo s poklicem in prav v prvih nekaj letih največ
mladih učiteljev zapusti ta poklic in išče službo drugje (Snežič, 2007).
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H6: Predvidevamo, da učitelji na predmetni stopnji doživljajo večji
stres in več izgorelosti kot učitelji na razredni stopnji.
Tabela 12: Aritmetična sredina (M) in standardni odklon (SD) stopnje doživljanja stresa glede na
stopnjo poučevanja ter rezultati analize variance (ANOVA).

Stopnja poučevanja
razredna stopnja OŠ
predmetna stopnja OŠ
razredna in predmetna stopnja
OŠ
skupaj

M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
F
p

Izgorelost
1,95
2,12
1,82
2,49
1,49
2,43
1,76
2,32
0,70
0,49

Stopnja stresa
2,62
1,71
2,13
2,25
2,15
2,18
2,33
2,03
1,23
0,29

Tabela 12 prikazuje rezultate analize odgovorov učiteljev o doživljanju
stresa in izgorelosti glede na stopnjo, kjer poučujejo. Rezultati analize
variance kažejo, da ni moč zaznati statistično značilnih razlik pri stopnji
izgorelosti med učitelji na različnih stopnjah poučevanja (p = 0,49; p >
0,05). Prav tako ni statistično značilne razlike pri doživljanju stresa med
različnimi stopnjami poučevanja (p = 0,29; p > 0,05). Hipotezo tako
zavrnemo.
Do podobnih rezultatov je prišla tudi Jenkova (2015), ki je v svoji raziskavi
analizirala 121 učiteljev (od tega 77 iz razredne in 44 iz predmetne
stopnje). Njeni rezultati so pokazali, da učitelji predmetne stopnje
doživljanje stresa ocenjujejo enako kot učitelji razredne stopnje.
Iz aritmetičnih sredin posameznih skupin glede na stopnjo poučevanja je
razvidno, da je stopnja izgorelosti na razredni stopnji najvišja (M = 1,95),
medtem ko je najnižja pri učiteljih, ki kombinirano učijo na razredni in
predmetni stopnji (M = 1,49). Podoben je rezultat tudi pri stopnji doživljanja
stresa, saj je tudi ta pri učiteljih, ki poučujejo na razredni stopnji najvišja
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(M = 2,62), najnižja pa pri učiteljih, ki poučujejo na predmetni stopnji (M =
2,13).
H7: Predpostavljamo, da bosta čuječnost in stopnja doživljanja
stresa pri učiteljih negativno korelirala.
Tabela 13: Prikaz koeficienta korelacije (r) in statistične značilnosti med čuječnostjo in stopnjo
stresa.

Stopnja stresa in

r

P

0,73

0,00

čuječnost
Iz preglednice je razvidno, da je koeficient korelacije med stopnjo
doživljanja stresa in čuječnostjo statistično pomemben (p = 0,00; p > 0,05)
in pozitiven. To pomeni, da učitelji, ki so čuječni, doživljajo več stresa (r =
0,73). Linearna povezanost med postavkama je visoka (0,7 < r < 0,9).
Hipotezo zavrnemo.

Dobljen rezultat je vsekakor zanimiv in presenetljiv. Pri tem velja poudariti,
da je doživljanje stresa pri učiteljih, ki so sodelovali v raziskavi, relativno
nizko, zato je verjetno razlog tovrstnih rezultatov tudi v tem. Učitelji, ki so
čuječni so posledično tudi bolj pozorni na stresne situacije okoli sebe in jih
lažje ponotranjijo. Nivo stresa tako pri učiteljih, namesto upadanja, še
dodatno narašča. Sklepamo, da bi ob izraženosti visoke stopnje stresa
bila povezanost s čuječnostjo negativna.
Slednji sklep potrjuje tudi raziskava na eni izmed ameriških javnih univerz,
kjer so želeli učiteljem ponuditi izobraževanje, ki bi jim pomagalo pri lažjem
soočanju z vsemi skrbmi in obremenitvami, s katerimi se srečujejo pri
svojem delu. V raziskavo so vključili 18 naključno izbranih učiteljev, ki so
se udeležili delavnice čuječnosti za zmanjševanje stresa. Ti so morali
doma vsak dan vsaj 15 minut izvajati vodeno meditacijo, pri svojem delu
pa so morali uporabljati specifične strategije za preprečevanje in soočanje
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z različnimi stresorji v razredu, kot so na primer zavedanje svojega dihanja
in drugih občutkov, misli in čustev v nekem krajšem časovnem obdobju.
Rezultati so pokazali, da so tisti učitelji, ki so se udeležili treninga
čuječnosti, bili manj pod stresom, v razredu so delovali bolj organizirano.
Druga skupina učiteljev, ki se teh treningov ni udeležila, pa je tekom
šolskega leta kazala znake povečane stresne obremenitve in izgorelosti.
Ti

rezultati

torej

kažejo

na

učinkovitost

treninga

čuječnosti

za

zmanjševanje stresa (Nauert, 2015).
Učinki čuječnosti so nasproti stresnemu odzivu, ki ga aktivira naš živčni
sistem. Tako čuječnostni odziv nevtralizira stresnega (Bertoncelj, 2010).
Avtorica Bertoncelj (2010) nadalje dodaja, da je razvijanje čuječnosti v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah ključno za dvig delovne učinkovitosti,
povečanje

sposobnosti

koncentracije,

nižanje

reakcijskega

časa,

zmanjšanje napak pri delu, pozitivno vpliva na medsebojne odnose in je
bistvenega pomena pri obvladovanju stresa in nižanju absentizma.
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5

Sklep

Poklicni stres je dandanes prisoten pri vsakem posamezniku in velja za
enega izmed vzrokov za splošno nezadovoljstvo delavcev, tesnobo,
depresijo in posledično tudi bolezni. Veliko raziskav, opravljenih na to
temo dokazuje, da je opravljanje učiteljskega poklica izjemno stresno delo
(Borg in Riding, 1991; Dunham, 1992; Kyriacou in Sutcliffe, 1978; povz. po
Slivar, 2008).
Izhajajoč iz zgoraj navedenih dejstev smo v raziskavi proučevali stopnjo
stresa in izgorelosti pri učiteljih. Osnovni namen magistrske naloge je bil
ugotoviti, ali obstajajo razlike v doživljanju stresa in izgorelosti med učitelji
v običajnih šolah in šolah s prilagojenim programom ter kakšna je
povezanost med stopnjo stresa in čuječnostjo. Zanimalo nas je tudi, kako
učitelji opredeljujejo svoje delovno mesto, kolikšna je njihova stopnja
izgorelosti in ali je ta pogojena s starostjo in delovno dobo. Rezultati so
pokazali, da se le malo učiteljev zaveda poklicnega stresa, da ni moč
zaznati razlik pri doživljanj stresa med učitelji na običajnih šolah in šolah s
prilagojenim programom, kljub temu pa obstaja visoka povezanost med
čuječnostjo in stopnjo doživljanja stresa ter izgorelosti.

V skladu z namenom raziskave smo postavili sedem hipotez, izmed
katerih nam je uspelo potrditi le eno.


Ugotovili smo, da učitelji na šolah s prilagojenim programom
opredeljujejo svoje delovno mesto kot bolj zahtevno kot učitelji v
običajnih šolah (H3).

Potrditi pa nismo mogli šestih hipotez:


da večina učiteljev doživlja stres na delovnem mestu (H1),



da učitelji na običajnih šolah doživljajo več stresa kot učitelji na
šolah s prilagojenim programom (H2),
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da je stopnja izgorelosti učiteljev v običajnih osnovnih šolah višja v
primerjavi z učitelji na šolah s prilagojenim programom (H4),



da je izgorelost povezana z delovno dobo in starostjo učiteljev (H5),



da učitelji na predmetni stopnji doživljajo večji stres in več
izgorelosti kot učitelji na razredni stopnji (H6),



da čuječnost in stopnja doživljanja stresa pri učiteljih negativno
korelirata (H7).

Iz rezultatov je bilo razvidno, da ni bistvenih razlik med učitelji običajnih šol
in šol s prilagojenim programom pri stopnji doživljanja stresa in izgorelosti.
Vzrokov za to je verjetno precej. Menimo, da je ključni dejavnik ta, da se v
običajne osnovne šole vključuje vse več učencev s posebnimi potrebami,
ki prav tako zahtevajo učiteljevo stoodstotno pripravljenost in dodatno
delo. Prav zato most, ki je nekoč še strogo ločeval običajne ali redne šole
ter šole s prilagojenim programom ali posebne šole, počasi izginja, zato se
zabrisujejo tudi zametki segregiranih šolskih sistemov. S tem pa se
poveča tudi delovna obremenitev učiteljev obeh šol.
Da je učiteljski poklic zahteven, dokazuje tudi naša raziskava. Učiteljeve
vloge so se v zadnjih dvajsetih letih korenito spremenile. Nekoč avtoriteta,
nosilec znanj in visoko spoštovan posameznik je danes postal uslužbenec,
ki je poleg svoje osnovne vloge, tj. vzgajanja in izobraževanja,
preobremenjen z administrativnimi nalogami in le stežka sledi nenehnim
spremembam šolskega sistema. Od njega imajo vsi zelo visoka
pričakovanja, kar ga žene k temu, da sebe spremeni v lik idealnega
učitelja in prevzema prevelike odgovornosti. Pulec Lahova in Kavklerjeva
(2011) menita, da je učitelj tisti, ki je odgovoren za rast in napredek
vsakega otroka, vključenega v šolski prostor. Odgovoren je za oblikovanje
podpornega učnega okolja, ki se odziva na potrebe otrok ter predpostavlja
ustrezen vzgojno-izobraževalni prostor tudi za učence s posebnimi
potrebami.
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Prav ti nenehni pritiski pri učiteljih povzročajo negativna čustvena stanja, ki
vodijo v stres in kasneje v izgorelost. Na začetku navdušen in zagnan
učitelj počasi postaja frustriran in apatičen. Zelo kmalu pa ta čustvena
stanja nadomestijo še psihosomatske bolezni. Pšeničnyjeva je leta 2006 je
naredila raziskavo, kjer je preučevala razširjenost sindroma izgorelosti. V
Sloveniji je tedaj znake izgorelosti v povprečju kazalo od 20 do 40 % vseh
udeležencev, kar je zaskrbljujoče dejstvo. Prav zato je ključnega pomena,
da se učitelji zavestno spoprimejo s stresom in ne dovolijo, da preraste v
kaj več.
PRAKTIČNE IMPLIKACIJE
Zelo pomembno je, da se o stresu in izgorelosti, ki pesti učitelje tako
običajnih šol, kakor tudi šol s prilagojenim programom, veliko pove, saj le
tako lahko ozavestimo učitelje, strokovne delavce in vodstva šol, da je
stres pri učiteljih resen problem. Za kakovostno soočanje s stresom v
šolskem okolju smo v naši raziskavi izpostavili prakticiranje tehnike
čuječnosti, katere pozitivnih učinkov zaradi relativno nizke stopnje
doživljanja stresa nismo uspeli v celoti dokazati. Kljub temu pa številne
raziskave dokazujejo, da z usmerjanjem pozornosti in dihalnimi vajami
lahko veliko naredimo za svoje zdravje. Verjamemo, da z uporabo tehnike
čuječnosti lahko odkrijemo nove in učinkovite načine obvladovanja stresa,
naučimo se učinkoviteje upravljati s svojimi mislimi ter se lažje soočamo z
različnimi izzivi.
Pri preprečevanju in premagovanju stresa ima pomembno vlogo tudi
ravnatelj, ki mora svojim uslužbencem zagotoviti zdravo delovno okolje.
Organizirati mora delavnice na temo obvladovanja stresa, teambuildinge,
supervizijo, svetovalne pogovore. Ne nazadnje pa mora uslužbencem
podati pozitivne povratne informacije in jih pohvaliti za trud in opravljeno
delo. Vsaka manjša pohvala, pozornost, ki jo namenimo človeku, ga še
dodatno motivira.
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Pomembno se nam zdi tudi ozaveščanje o tehnikah obvladovanja stresa
že v času študija. Pogostokrat se zgodi, da mladi učitelji izgorijo prav
zaradi svoje zagnanosti in nevednosti o obvladovanju stresnih situacij.

IMPLIKACIJE ZA PRIHODNJE RAZISKAVE
Največja pomanjkljivost naše raziskave je majhen vzorec anketirancev in
posledično tudi posploševanje rezultatov. Povezavo do spletnih anket smo
poslali na različne šole po Sloveniji, vendar se je povabilu odzval relativno
nizek delež učiteljev. Večina učiteljev odkloni anketiranje, kadar vidijo, da
gre za niz trditev, kjer se morajo poglobiti vase in podati svojo samooceno.

Kot prednost raziskave bi izpostavili njeno uporabno vrednost, saj je v
Sloveniji to ena redkih raziskav, ki proučuje povezanost med stopnjo
doživljanja stresa in čuječnostjo pri učiteljih. Menimo, da je lahko v pomoč
tako učiteljem kot tudi vsem strokovnim delavcem in vodstvu šol pri iskanju
načinov premagovanja stresa.
Naša raziskava je odprla nekatera vprašanja in izhodišča za nadaljnjo
analizo. Raziskavo bi lahko nekoliko razširili tako, da bi preučevali, kateri
specifični stresorji so tisti, s katerimi se učitelji največkrat srečujejo, še
posebej pri delu z otroki s posebnimi potrebami.
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