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mise professori Maaja Vadi s6nul.
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ees keerulised Otesanded, mitte
lahendamiseks on vaja tasemel
teadmisi, toogikat ja strateegilist

m6ttemist. Probteemidega toi-
metulekuks peaks praegu s0ndi-
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K6ige rohkemtekitab
stressi tii lide la henda mi ne

Uuringust selgus veel, et koo-
li juhtkonna jaoks on tugev
stressor ka vestlus tootajaga,
kes on rikkunud tookorral-
dusreegleid.,f lugevat stres-
si tekitasid veel aastaeelar-
ve kaitsmine, probleemide
selgitamine meedias, koo-
li huvide eest seismine koo-
li omaniku ees ja vestlemine
lastevanematega kasvatuskii-
simustes," nimetatakse uurin-
gu kokkuv6ttes.

Koosttiiisujub
K6ige viihem stressi tekita-
vaks peavad kooli juhid ja
6ppejuhatajad koosood 6pi-
lasesindusega ning teiste koo-
lide ja kooliviliste organisat-
sioonidega ning kaastootaja-
te toetamist.

K6ige rohkem iiletunde
n6udis nii koolijuhtidelt kui
ka 6ppejuhatajatelt fi nants-
ressursside juurde hankimi-
ne , niiiteks projektide ja toe-
tuste taotlemine. Ka kooli

sisehindamine ja aruannete
koostamine n6udis koolijuh-
tidelt ja 6ppejuhatajatelt vaga
palju aega.

Viihem ti letunde n6ud-
vate tegevuste kohta langes
koolijuhtide ja 6ppejuhata-
jate arvamus kokku. K6ige

Mikk kitsaskohtade iiletami-
seks ka oma soovitusi. Niii-
teks soovitavad nad poora-
ta kooli juhtide ettevalmis-
tuses suuremat ti ihelepanu
fi nantsrbssursside j uhtimi-
sele ja taotlemisele, samuti
koostoole meediaga ja konf-
liktide lahendamisele.

Vastseliina giimnaasiumi
direktor Kristi Pettai t6deb,
et t6epoolest, need tegevused
- erimeelsusi tekitanud olu-
kordade lahendamine, eel-
arve kaitsmine, probleemide
selgitamine meedias j-r -,
mida uuringu jiirgi stressori-
teks peetakse, tekitavad tema-
gi toos pinget. ,,Aga paljus-
ki seisab selle taga, et need
tegevused poleks nii stres-
sirohked, suhtlemine," nen-
dib Pettai. ,,Niiiteks tihtipea-
le ei ole koolipidaja nii tiip-
sel t  kurs is ,  mis muutused
hariduses toimuvad, ning see
n6uab kool i juh i l t  rohkcm scl -
gitustood." O
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Uuringu jHrgi tekitab pin-
get ka lisaraha ki,isimine,
seevastu koostiiii teiste
koolidega sujub hdsti.
Krlstllna Vllron
kristiinaMironGep[.ee

Eesti iildhariduskoolide juh-
tidele ja 6ppejuhatajatele val-
mistab k6ige rohkem stressi
konfl iktide lahendamine, sel-
gub Thrtu iilikooli haridus-
instituudis tinavu korralda-
tud uuringust ,,Eesti tildha-
riduskooli juhi ning tema
asetaitja 6ppealal tooti les-
anded ning nende taitmise-
ga kaasnev stress". Olgu tiili
puhkenud Opetaja ja juhtkon-
na vahel, tookaaslase, 6pilase
v6i lapsevanemaga v6i hoo-
pis lastevanemate ja 6petaja-
te vahel - konfliktik6nelusi
peavad kooli juhid ja dppe-
juhatajad igal juhul stressi-
rohketeks.

Stressi tekitab veel
eelarve kaitsmine ja
probleemide lahka-
mine rneedias.

viihem v6ttis neil mOlematel
aega koostcio kooli 6pilasesin-
dusega. Vdhe iiletunde n6u-
dis ka kooli juhtkonna omava-
helise koostoo korraldamine,
6petaj ate tundide kiilastami-
ne ja kooli 6ppekomplektide
hankimine.

Saadud  vas tus te  p6h -
jal esitasid uuringu koosta-
jad Hasso Kukcmelk ja  Jaan

Vastseliina giimnaasiumi direltor Kristi Pettai ei pea oma
ametit iitdisett stressirohkeks ja titleb, et keerulised olukorrad
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leiavad lahenduse. Foto: Tiim Satum;gi


