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Santrauka
Mokytojų darbas vykstant socialiniams pokyčiams
ir besitęsiančioms švietimo reformoms atsidūrė
nuolatinės kaitos proceso sūkuryje. Visa tai turi itin
stiprų poveikį ir įtaką mokytojo profesinei veiklai,
jos kokybei ir darbo efektyvumui, patiriamam stresui. Tyrimo tikslas – išanalizuoti pedagogų patiriamą stresą bei stresorius priklausomai nuo ugdymo
įstaigos. Duomenys buvo renkami anoniminės anketinės apklausos metodu. Taikytas atsitiktinės atrankos metodas. Tyrimas atliktas dviejuose Jonavos
ugdymo įstaigose: gimnazijoje ir lopšelyje – darželyje. Streso pedagogų darbe tyrime dalyvavo 56 respondentai: 36 gimnazijos ir 20 lopšelio – darželio
pedagogų. Stresui pedagogų darbe įvertinti buvo
taikoma J. Pikūno ir A. Palujanskienės metodika.
Apklausos metu pateiktas klausimynas, atskleidžiantis vidinius stresorius, kurie tuo pačiu metu
gali būti vertinami ir kaip vidinio streso požymiai.
Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant SPSS
17.0 programinį paketą. Tyrimas parodė, kad 30%
lopšelio – darželio pedagogų jaučia nežymų stresą
arba kad vidinių stresorių nepavyksta įveikti įprastu
būdu (χ2=22,41; p<0,001). Nustatyta, kad gimnazijoje ir lopšelyje – darželyje jaučiamas vidutinis
stresas bei trečdaliui lopšelio – darželio pedagogų
nepavyksta įprastu būdu įveikti vidinių stresorių ir
tai sukelia nežymų stresą.
ĮVADAS
Pedagogų profesijai būdingas didelis streso faktorius.
Sumažinti streso neigiamą įtaką sveikatai galima padidinus
žmogaus atsparumą stresui. Nelengva pakeisti požiūrius ir
įpročius, bet, siekiant būti atsparesniam stresui ir išsaugoti
sveikatą, būtina susidaryti planą, kaip sumažinti stresorių
poveikį. Kadangi streso paveiktas žmogus darosi egocentriškas, nervingas, gali kilti problemų tarpasmeniniuose
santykiuose. Be to, stresas neretai sukelia psichologines
problemas ir psichikos sutrikimus: nuo santykinai lengvų
(tarkim, nemigos) iki labai sunkių [1]. Pedagogo akiratyje
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jaunas žmogus, tautos, žmonijos ateitis. Ir nėra svarbesnės,
atsakingesnės, o kartu ir sunkesnės profesijos už pedagogo.
Iš jo laukiama šviesos, gėrio, išminties, grožio, doros, tiesos. To iš pedagogo tikisi mokiniai, jų tėvai ir visuomenė.
Pedagogas formuoja vaikų perspektyvą mokytis visą gyvenimą, ir mokantis patirti džiaugsmą [2].
Daugelis autorių, tiriančių streso darbe problemas ir jo
pasekmes, pažymi psichinius, fizinius ir elgesio pokyčius,
tiesiogiai veikiančius darbo kokybę. Kad galėtume valdyti
stresą, turime suprasti, kokį poveikį (fizinį, psichinį, elgesio) jis mums daro [3]. Lietuvoje atlikti tyrimai [4] rodo,
kad Lietuvos mokytojai patiria nuovargį, profesinį išsekimą ir „sudegimą“. Baimės situacijos apima visą asmenį:
sukelia kūno ligas, dvasinius išgyvenimus, lemia netinkamą elgesį. Taigi, kaip teigia A. Bagdonas, mokyklos stresas ir baimė neigiamai veikia mokytojų fizinę, psichinę ir
socialinę sveikatą. L. Bulotaitės ir V. Lepeškienės atlikti
tyrimai parodė, kad didžiausias streso šaltinis mokytojams
– jiems keliami reikalavimai (didelė atsakomybė, mokytojų vaidmenų gausa, ataskaitų ir kitų „popierių“ gausa, mokinių egzaminai) [5]. Anot A. Bagdono, mokytojas privalo
atlikti ne tik ugdomąsias, auklėjamąsias, vadybines veiklos
funkcijas, bet susiduria su visuomenės, organizacijos reikalavimais, kuriems įgyvendinti reikalingos papildomos
kompetencijos. Tai įneša sumaišties į ugdymo procesą [4].
Autoriai, tyrę mokytojų kasdienėje veikloje patiriamą stresą, mokytojų psichosocialinę nuostatą, vidinę darną, psichinę sveikatą [6], kasdien patiriamą psichosocialinę būseną apibrėžia kaip nesaugią, dažnai bejėgišką, sąlygojančią
grėsmę ir agresiją, nesaugumą darbe, konfliktus su administracija, bendradarbiais, moksleiviais bei jų tėvais [4].
Tyrimo tikslas – išanalizuoti pedagogų patiriamą stresą bei stresorius priklausomai nuo ugdymo įstaigos.
Tyrimo hipotezė – manome, kad gimnazijos pedagogų
patiriamas streso lygis yra didesnis nei lopšelio – darželio
pedagogų.
TYRIMO METODAI
Tyrimas atliktas 2011 metais. Buvo taikytas atsitiktinės
atrankos metodas. Tyrimas atliktas dviejuose Jonavos ugdymo įstaigose: gimnazijoje ir lopšelyje – darželyje. Streso
pedagogų darbe tyrime dalyvavo 56 respondentai: 36 gimAdresas susirašinėti: Šarūnas Klizas, el. p. s.klizas@lkka.lt
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nazijos ir 20 lopšelio – darželio pedagogų. Su respondentais buvo susitikta individualiai, įteiktos anketos, kurios
atsiimtos sutartu laiku, laikantis tiriamųjų informavimo ir
savanoriškumo principo, pedagogams buvo paaiškintas tyrimo tikslas, o nenorintys galėjo atsisakyti jame dalyvauti.
Pedagogai buvo informuoti apie tyrimo anonimiškumą.
Stresui pedagogų darbe įvertinti buvo taikoma J. Pikūno ir A. Palujanskienės metodika [7]. Pateikti 23 teiginiai,
tiriamieji, atsakydami į teiginius, turėjo rinktis vieną iš
dviejų atsakymo variantų: „Taip“ arba „Ne“. Už atsakymus
(vienu atveju: „Taip“ – 0 balų, „Ne“ – 1, kitu atveju: „Taip“
– 1 balas, „Ne“ – 0 balų). Taip pat išvardinti įvykiai, už kurio kiekvieną pridedama 10 balų. Balų skaičiavimo esmė:
surinkta 0 – 30 balų, tai stresas nejaučiamas, 31 – 45 balai
reiškia, kad jaučiamas vidutinis stresas, 46 – 65 reiškia, kad
išgyvenamas stiprus stresas, 66 ir daugiau balų – reikalinga
specialistų pagalba. Šių subskalių vidinis suderinamumas
apskaičiuotas pagal Kronbacho alfa rodiklį (0,71).
Apklausos metu pateiktas klausimynas, atskleidžiantis
vidinius stresorius, kurie tuo pačiu metu gali būti vertinami ir kaip vidinio streso požymiai [7]. Klausimyne buvo
pateikti 52 teiginiai. Atsakymų į minimus teiginius įvertinimas nuo 0 iki 4 balų. Balų skaičiavimo esmė: jei surinkta
daugiau nei 102 balai, tai reiškia, kad jaučiamas nežymus
stresas arba kad vidinių stresorių nepavyksta įveikti įprastu
būdu. Klausimyno vidinis suderinamumas apskaičiuotas
pagal Kronbacho alfa rodiklį (0,79).
Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant SPSS 17.0
programinį paketą. Skirstiniams palyginti ir požymių priklausomybei tikrinti taikytas χ2 kriterijus. Hipotezės apie
požymių įverčių tarpusavio skirtumą patikrintos remiantis
chi kvadrato (χ2) kriterijumi. Duomenų skirtumas statistiškai reikšmingas, kai p < 0,05.

TYRIMO REZULTATAI
Nustatyta, kad gimnazijos darbuotojai vidutinį ir stiprų
stresą jaučia mažiau nei lopšelio – darželio darbuotojai. Be
to, gimnazijos darbuotojų 7 procentais daugiau nei lopšelio – darželio darbuotojų streso nejaučia. Tik nedidelė dalis
respondentų atsakymų (15% ir 22%) patenka į intervalą,
kai stresas nejaučiamas. Stiprų stresą jaučia 25% lopšelio
– darželio ir 22% gimnazijos pedagogų (χ2=0,65; p<0,05)
(1 pav.).
Tyrimo rezultatai parodė (2 pav.), kad į teiginį „Jei darbe skiria laiko sau, jaučiasi kalti“ pasirinko 20% proc. tirtų
lopšelio – darželio ir 14% gimnazijos pedagogų; į teiginį
„darbas svarbiausias dalykas gyvenime“ atsakė net 30%
proc. tirtų lopšelio – darželio ir 25% gimnazijos pedagogų.
Į teiginį apie patekimą į rutiną lopšelio – darželio pedagogai (5%) teigiamai atsakė daugiau nei gimnazijos darbuotojai (6%). Apskaičiuotas chi testas svyruoja tarp 0,55 ir
0,96. Tarp abiejų grupių atsakymų nėra statistiškai patikimo skirtumo (p > 0,05).

1 pav. Ugdymo įstaigų pedagogų atsakymų pasiskirstymo pagal streso
lygį palyginimas

3 pav. Ugdymo įstaigų respondentų pasiskirstymas pagal streso požymių įvertinimą

Pastaba. χ = 0,65; p < 0,05 - stiprų stresą jaučiančių lopšelio – darželio pedagogų
rodikliai reikšmingai skiriasi, palyginti su gimnazijos pedagogais.
2

2 pav. Ugdymo įstaigų pedagogų atsakymų pasiskirstymo pagal teiginius

Pastaba. χ2=22,41; p<0,001 - lopšelio – darželio pedagogų vidinio streso lygis statistiškai reikšmingai skiriasi palyginti su gimnazijos pedagogais.
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Remiantis prielaida, kad streso išgyvenimas yra reikšminga ir neišvengiama mūsų gyvenimo dalis buvo atlikta
tyrimo duomenų analizė nustatyti vidinio streso lygį. Nustatyta, kad 30% lopšelio – darželio pedagogų jaučia nežymų stresą arba kad vidinių stresorių nepavyksta įveikti
įprastu būdu (χ2=22,41; p<0,001) (3 pav.).
REZULTATŲ APTARIMAS
Mokytojų darbas vykstant socialiniams pokyčiams ir
besitęsiančioms švietimo reformoms atsidūrė nuolatinės
kaitos proceso sūkuryje. Visa tai turi itin stiprų poveikį
ir įtaką mokytojo profesinei veiklai, jos kokybei ir darbo
efektyvumui [8], patiriamam stresui. Autoriai, tyrę mokytojų kasdienėje veikloje patiriamą stresą, mokytojų psichosocialinę nuostatą [9-11], mokytojų kasdien patiriamą psichosocialinę būseną, apibrėžia kaip nesaugią, dažnai bejėgišką, sąlygojančią grėsmę ir agresiją. Mūsų atlikto tyrimo
rezultatai parodė, kad gimnazijoje ir lopšelyje – darželyje
jaučiamas vidutinis stresas. Toks streso lygis neretai būdingas užimtam ir daug dirbančiam profesionalui. E. M. Skaalvik ir S. Skaalvik (2007), atlikdami tyrimą nustatė, kad
mokytojų patiriamas stresas dažniausiai siejamas su neigiamomis emocijomis jų pačių darbe, esant stresinei situacijai
mokytojai stengiasi būti nepastebimi. Nustatyta, kad mokytojų psichosocialinę nuostatą labiausiai neigiamai veikia per didelis darbo krūvis, netinkamas mokinių elgesys,
socialinio saugumo stoka, nestabilumas, neigiamas visuomenės požiūris į mokytoją [11]. Įrodyta, kad pedagogams
svarbu suteikti psichofiziologinių žinių, reguliuojančių ir
palaikančių darbingumą esant įvairaus lygio įtampai, bei
praktinių įtampos valdymo bei streso malšinimo įgūdžių
[6].
Stresas pedagogų darbe gali privesti prie psichinio ir
fizinio išsekimo, depresijos, nenoro eiti į darbą, visiško
nepasitenkinimo savo darbu, dėl to pedagogas gali netekti
darbo [13]. Mūsų atlikto tyrimo duomenimis nustatyta, kad
trečdaliui lopšelio – darželio pedagogų nepavyksta įprastu
būdu įveikti vidinių stresorių ir tai sukelia nežymų stresą.
Mokytojo darbas ypatingas tuo, kad dirbant nuolat tenka
bendrauti su įvairiais žmonėmis: ramiais, suirzusiais, piktais ir pan. Tai kelia įtampą, kuri gali pasireikšti keliais lygiais: emocinės, fizinės, elgesio reakcijos ir kognityvinių
procesų. Stresas gali veikti ir kaip mobilizatorius – teigiamai. Taip paprastai nutinka, kai jis trunka trumpai, tuomet
aktyvuoja veiklą, padeda susikaupti ir pan. Tam tikra įtampa, reikalavimai, netgi nestiprus stresas yra normalus kiekvieno žmogaus gyvenimo reiškinys. Ilgalaikis stresas ne
tik veikia neigiamai, trukdo darbo našumui, bet gali būti
daugelio ligų priežastis [11]. L Bulotaitė, V. Lepeškienė atlikusios mokslinę studiją nustatė, kad mokytojai savo darbe

nuolat jaučia įtampą. Didžiausią stresą šalies mokytojams
kelia darbo aspektai, kurie tiesiogiai nėra susiję su mokymu, pedagogine veikla (įvairios ataskaitos, planai, vaidmenų gausa, menkas atlyginimas). Įveikdami įtampą kasdieniniame darbe, mokytojai dažniausiai naudoja racionalią
įveikos strategiją (kuo didesnę įtampą kelia situacija, tuo
dažniau naudojama emocinė įveikos strategija) [5]. D. Bubelienės ir G. Merkio atlikta studija parodė, kad socialinių
veiksnių svarbos pedagogų streso kilmei atpažinimas aktualizuoja tokias mokytojų streso redukavimo priemones,
išplaukiančias iš makrolygmens, kaip: demokratinė švietimo politika, švietimo ir darbo santykių teisyno tobulinimas. Mokytojų rengimo ir tęstinio kvalifikavimo sistemos
tobulinimas, priemonių, kurios įveiktų pedagogo profesijos
prestižo krizę įdiegimą šalies mastu.
Apžvelgus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad tyrimo
hipotezė pasitvirtino iš dalies: skirtingose ugdymo įstaigose vienodas streso lygis; veiksniai, kurie sukelia stresą yra
skirtingi, o streso įveikimo būdai yra panašūs.
IŠVADA
Gimnazijoje ir lopšelyje – darželyje jaučiamas vidutinis stresas bei trečdaliui lopšelio – darželio pedagogų nepavyksta įprastu būdu įveikti vidinių stresorių ir tai sukelia
nežymų stresą.
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STRESS EXPERIENCED BY TEACHERS AND STRESSORS IN DEPENDENCE ON THE INSTITUTION OF EDUCATION
Šarūnas Klizas, Rasa Šulnienė
Summary
Key words: stress, teachers, institution of education.
In the context of social changes and ongoing education reforms,
teachers’ work found itself in the midst of continuous turnover. All those
processes strongly affect and influence teachers’ professional activities,
their quality and work efficiency, as well as their experienced stress. The
aim of the research was to analyze stress experienced by teachers and
stressors in dependence on the institution of education. The data were
collected using the methods of questionnaire survey. The subjects were
selected using the random sampling strategy. The study was conducted in

two Jonava institutions of education: a gymnasium and a preschool. The
study on stress in teachers’ work involved 56 respondents: 36 of them were
from the gymnasium, 20 – from preschool. Stress in teachers’ work was
evaluated applying the methodology of J. Pikūnas and A. Palujanskienė.
The questionnaire used in the survey revealed internal stressors which
at the same time could be evaluated as internal signs of stress. Statistical data analysis was performed using SPSS 17.0 programme package.
Research showed that 30% of teachers at the preschool experienced low
levels of stress, and their internal stressors could not be overcome in usual
ways (χ2=22.41; p<0.001). It was established that teachers both in the
gymnasium and preschool felt internal stress, and one third of preschool
teachers were unable to overcome internal stressors, which caused low
stress.
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