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 Anketiranje je potekalo od 25. 8. 2016 do 1. 10. 2016. 
 Anketo so učitelji izpolnili v elektronski obliki. 
Izpolnilo jo je 89 učiteljev od tega je bilo ustreznih 43 
anket.  

 Vzorec anketiranih z več kot 90 % predstavlja ženski 
spol, kar na splošno glede na populacijo zaposlenih v 
šolah ne preseneča. Anketirani so v večini stari med 21 
do 60  let in so vsi končali sredni šolo. 

 

VZOREC ANKETIRANIH UČITELJEV 



Več kot 60 % anketiranih učiteljev 
od projekta pričakuje bolj 
kakovostno in zdravo življenje na 
šoli ter ugodnejše pogoje na delu. 
Ostala večina anketiranih zanima 
konkreten preventivni program in 
povezovanje tega projekta z že 
utečenimi obstoječimi projekti 
oziroma programi.  
 

 Kakšne spremembe 
pričakujete na šoli zaradi 
vključitve in dela v okviru 
Slovenske mreže zdravih šol?  
 



Kar nekaj anketiranih (več kot 
polovica) je vključenih v projekt 
kot sodelovanje pri načrtovanju in 
izvedbi posameznih programov, 
so člani projektnega tima na šoli ali 
sodelujejo pri organizaciji projekta.  
Med tem ko jih nekaj več kot 30 % 
anketiranih ne bo aktivno 
sodelovala v projektu. 
 

Kako boste vključeni v 
delo projekta Zdrava šola?  



Ob pregledu  grafa lahko vidimo, da se pri 
večini postavk večina odgovorov zadržuje pri 
srednji oceni to je srednje smo uspeli pri 
uresničevanju nalog. Vidimo pa tudi, da je kar 
šest postavk z oceno 4, to je uspeli smo z 
uresničevanjem nalog. Najbolj izstopajo 
postavke: spodbujanje ne kajenja, osveščanje 
na področju alkohola in ilegalnih drog, zdrava 
prehrana, preprečevanje nezgod, spolna 
vzgoja/načrtovanje družine ter metode 
poučevanja. 
S slabo uspelimi uresničevanji nalog izstopajo 
postavke: obvladovanje stresa, osveščanje o 
raku ter skrb za pozitivno samopodobo 
učiteljev. 
 

V kolikšni meri smo na šoli po 
vašem mnenju do sedaj uspeli v 
uresničevanju navedenih nalog? 
(1-nismo uspeli do 5-zelo smo 
uspeli)  



Pri izbiri treh najbolj pomembnih 
ciljev projekta Zdrave šole 
izstopajo najbolj ti cilji: skrb za 
vsestranski razvoj dobrih 
medsebojnih odnosov med učitelji 
in učenci, podpiranje zdravja in 
blaginje učiteljev in učencev ter 
učitelji in šolsko osebje so zgled za 
zdravo obnašanje. 
 

Označite, prosimo, tiste 
cilje Zdravih šol, k se vam 
zdijo najbolj pomembni. 
(Izberite največ tri cilje.)  



Z grafa je razvidno, da se 
anketirani učitelji v večini še niso 
udeležili nobenega podobnega 
izobraževanja s področja 
promocije zdravja namenjenega 
učiteljem. Nekaj se jih  je udeležilo 
izobraževanja na temo 
Obvladovanje stresa, nekaj pa se 
jih je udeležilo drugih 
izobraževanj, ki niso v projektu 
Zdravih šol.  

Označite, katerega 
izobraževanja s področja 
promocije zdravja 
namenjenega učiteljem 
Zdravih šol, ste se že 
udeležili?  



Anketirani učitelji bi želeli v 
večini pridobiti ali poglobiti svoja 
znanja na področjih medsebojnih 
odnosov in komunikacije, 
obvladovanju stresa, razvoju 
osebne rasti, zdrave prehrane 
ter samopodobi učencev in 
učiteljev. 
 

Na katerih področjih bi si 
želel pridobiti ali poglobiti 
svoje znanje?  



Zgornji graf v ospredje postavlja 
področja, za katere anketirani 
učitelji mislijo, da bi bilo 
potrebno posvetiti največ 
pozornosti. Med prvimi so razvoj 
osebnosti, spretnosti v 
medsebojnih odnosih, 
komunikaciji, samospoštovanju 
in pozitivni samopodobi, ter 
zdravi prehrani in gibanju.  

Katerim področjem, 
problemom bi po vašem 
mnenju morali na šol 
posvetiti veliko pozornosti? 
(Izberite največ tri področja.) 
 



Mnenje učiteljev o treh glavnih 
problemih povezanih z zdravjem 
njihovih učencev v ospredje 
postavlja premalo gibanja in slaba 
drža, nezdrava, neredna, 
nekakovostna prehrana ter 
nespretnost o medsebojnih 
odnosih in obvladovanju stresa. 
 

Kaj menite, kateri so trije 
glavni problemi povezani z 
zdravjem vaših učencev?  



Zgornji trije krožni diagrami nam 
prikazujejo, da po mnenju 
anketiranih učiteljev, učenci radi 
hodijo v šolo, se v njej počutijo 
dobro in varno. 
 

Ali vaš učenci radi hodijo v 
šolo?  
 
Ali se vaši učenci na šoli 
počutijo varne?  
 
Ali se vaši učenci na šoli 
počutijo dobro?   
 


