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K6igerohkemtekitab
stressitii lide lahendamine
Uuringust selgusveel, et kooli juhtkonna jaoks on tugev
stressorka vestlus tootajaga,
kes on rikkunud tookorraldusreegleid.,flugevat stressi tekitasid veel aastaeelarve kaitsmine, probleemide
Krlstllna Vllron
selgitamine meedias, kookristiinaMironGep[.ee
li huvide eest seismine kooEesti iildhariduskoolide juh- li omaniku eesja vestlemine
tideleja 6ppejuhatajateleval- lastevanemategakasvatuskiimistab k6ige rohkem stressi simustes,"nimetatakseuurinkonfl iktide lahendamine,sel- gu kokkuv6ttes.
gub Thrtu iilikooli haridusinstituudis tinavu korralda- Koosttiiisujub
tud uuringust ,,Eesti tildha- K6ige viihem stressi tekitariduskooli juhi ning tema vaks peavad koolijuhid ja
asetaitja 6ppealal tootiles- 6ppejuhatajad koosood 6pianded ning nende taitmise- lasesindusega
ning teistekooga kaasnevstress".Olgu tiili
lide ja kooliviliste organisatpuhkenud Opetajaja juhtkon- sioonidega ning kaastootajana vahel, tookaaslase,6pilase te toetamist.
v6i lapsevanemagav6i hooK6ige rohkem iiletunde
ja 6petaja- n6udis nii koolijuhtidelt kui
pis lastevanemate
te vahel - konfliktik6nelusi
ka 6ppejuhatajatelt fi nantspeavad koolijuhid ja dppe- ressurssidejuurde hankimijuhatajad igal juhul stressi- ne, niiiteks projektide ja toerohketeks.
tuste taotlemine. Ka kooli

UuringujHrgitekitab pinget ka lisarahaki,isimine,
seevastukoostiiii teiste
koolidegasujubhdsti.

sisehindamine ja aruannete
koostamine n6udis koolijuhtidelt ja 6ppejuhatajatelt vaga
palju aega.
Viihem tiletunde n6udvate tegevuste kohta langes
koolijuhtide ja 6ppejuhatajate arvamus kokku. K6ige

Stressitekitab veel
eelarvekaitsmineja
probleemidelahkamine rneedias.
viihem v6ttis neil mOlematel
aegakoostciokooli 6pilasesindusega. Vdhe iiletunde n6udis ka kooli juhtkonna omavahelisekoostoo korraldamine,
6petajate tundide kiilastamine ja kooli 6ppekomplektide
hankimine.
Saadud vastuste p6hjal esitasid uuringu koostaj a d H a s s oK u k c m e l kj a J a a n

Mikk kitsaskohtadeiiletamiseks ka oma soovitusi. Niiiteks soovitavad nad poorata koolijuhtide ettevalmistuses suuremat tiihelepanu
fi nantsrbssurssidej uhtimiseleja taotlemisele, samuti
koostoole meediagaja konfliktide lahendamisele.
Vastseliina giimnaasiumi
direktor Kristi Pettai t6deb,
et t6epoolest,needtegevused
- erimeelsusi tekitanud olukordade lahendamine, eelarve kaitsmine, probleemide
selgitamine meedias j-r -,
mida uuringu jiirgi stressoriteks peetakse,tekitavad temagi toos pinget. ,,Aga paljuski seisab selle taga, et need
tegevused poleks nii stressirohked, suhtlemine," nendib Pettai. ,,Niiiteks tihtipeale ei ole koolipidaja nii tiipselt kursis, mis muutused
haridusestoimuvad,ning see Vastseliinagiimnaasiumi direltor Kristi Pettai ei pea oma
n 6 u a bk o o l i j u h i l tr o h k c ms c l - ametit iitdisett stressirohkeksja titleb, et keerulisedolukorrad
gitustood." O
leiavad lahenduse.
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