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POVZETEK  

Diplomsko delo vsebuje pregled literature na temo vpliva športno/gibalne aktivnosti na poklicno 

izgorelost pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih. Zanima me, kaj povzroča poklicno izgorelost, 

kako se kaže, ali športno/gibalna dejavnost pozitivno vpliva na posameznika in kako lahko z njeno 

pomočjo preprečimo nastanek poklicne izgorelosti. Ugotovila sem, da stres na delovnem mestu vodi 

do nastanka izgorelosti. Vsi pedagoški delavci se tekom svoje poklicne poti srečajo s stresnimi 

dejavniki, ki jim otežujejo opravljanje njihovega dela. Razni dejavniki kot so: pomanjkanje družbene 

podpore, nasilje med učenci, disciplina in nadzor v razredu, samopodoba učitelja, ravnatelji, starši, 

dvoumnost vloge učitelja in konflikti vlog ter izolacija učiteljev samo še poslabšajo položaj in 

privedejo do poklicne izgorelosti, ki se kaže v obliki čustvene izčrpanosti, depersonalizaciji in 

nezadovoljstvom s svojim poklicem. Športno/gibalna aktivnost je pomembna za telesno in duševno 

zdravje. Z njeno pomočjo ljudje lahko raziščejo sposobnosti svojega telesa, kar jim omogoča 

izboljšanje lastne psihofizične pripravljenosti. Dobra psihofizična pripravljenost omogoča ljudem, da 

lažje prenašajo obremenitve, s katerimi se srečujejo v službi in doma. Športno/gibalna aktivnost 

pomaga tudi tako, da skoznjo izločimo napetost, ki jo čutimo zaradi stresa. Ravno zaradi tega redna 

športna dejavnost pomaga ljudem, ki imajo stresne službe, preprečiti nastanek poklicne izgorelosti. 

KLJUČNE BESEDE: 

Poklicna izgorelost, gibalno/športna dejavnost, stres, depersonalizacija in izčrpanost. 

 



 
 

ABSTRACT 

The Diploma thesis contains an overview of literature concerning the topic of how the sport/physical 

activity effects the phenomenon of professional burnout with special educatiors. I would like to 

explore the causes for and the signs of  professional burnout, does sport/physical activity have a 

pozitive influence on an individual and if it is possible to prevent professional burnout with the help 

of sport/physical activity. I have found out that numerous stress factors at work, wich every educator 

encounters during his/her career, lead to burnout. Factors like for example: the lack of social 

support, violence among students, control and discipline in the classroom, educators self-esteem, 

principals, parents, the ambiguity and the conflict between the roles of the teacher and the isolation 

of teachers. The signs are emotional exhaustion, depersonalisation and dissatisfaction with their 

vocation. With the help of sport/physical activity, wich is important for physical and mental health, 

people can explore the capabilities of their bodies and improve their psychophysical fitness. Good 

psychophysical fitness helps people to deal with the problems they encounter at work or at home 

much easier. Another positive aspect of sport/physical activity is that through it we can release the 

tension we feal because of stress. Due to these facts, I concluded that regular sport/physical activity 

helps people with stressful jobs to prevent professional burnout. 

KEYWORDS: 

Professional burnout, sport / physical activity, stress,  depersonalisation and exhaustion.  
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1 UVOD  
 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA  
 

O poklicni izgorelosti se v zadnjih dvajsetih letih veliko govori. Raziskovali so jo različni avtorji, med 

vidnejšimi so Maslach, Pines, Freudenberg, Cherniss in Farber. Večina teh raziskovalcev je ugotovila, 

da je izgorelost povezana z občutkom fizične izčrpanosti, nemoči, brezupnosti, depresije, odtujenosti 

in razočaranja. Izgorelost se največkrat pojavi kot zadnji korak v  stopnjevanju neuspešnih poizkusov 

posameznika, ki se spopada z raznimi situacijami, ki jih ta posameznik doživlja kot ogrožajoče. 

Velikokrat je izgorelost identificirana kot rezultat dlje časa trajajoče stiske, ko oseba ni deležna 

zunanje podpore. Velikokrat so osebe, ki se spopadajo z izgorelostjo opisale, da so se počutili ujete in 

da so verjeli, da ni izhoda iz situacije v kateri so se znašli. Osebe pri popolni izgorelosti ne vedo kako 

se spopadati s stisko, zato ne funkcionirajo v službi in v razmerjih (Gold in Roth, 1993).  

V tem diplomskem delu nameravam raziskati, kaj je poklicna izgorelost, kako se kaže in kateri so 

dejavniki tveganja pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih. Zanima me tudi, kako športno/gibalna 

aktivnost vpliva na izgorelost. Predvidevam, da športno/gibalna dejavnost pozitivno vpliva na ljudi, ki 

trpijo za poklicno izgorelostjo. Prav tako menim, da lahko ljudje z redno športno aktivnostjo 

preprečijo pojav izgorelosti. 

1.2 CILJI  
 

- Raziskati kaj povzroča poklicno izgorelost.  

- Raziskati kako se poklicna izgorelost kaže. 

- Raziskati pozitivne učinke gibalno/športne dejavnosti na posameznika. 

- Predstaviti nekaj gibalno/športnih dejavnosti, v vlogi preprečevanja poklicne izgorelosti. 

 

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE 
 

- Delovna obremenitev specialnih in rehabilitacijskih pedagogov lahko povzroči izgorelost. 

- Gibalno/športne dejavnosti pozitivno vpliva na posameznika. 

- Gibalno/športne dejavnosti blažijo stres. 

- Redna gibalno/športna dejavnost preprečuje izgorelost pri specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogih. 
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- Gibalno/športna dejavnost pomaga pri zmanjševanju izgorelosti. 

- Katere gibalne dejavnosti so priporočljive za preprečevanje izgorelosti pri specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, ki se ne ukvarjajo s športom? 

1.4. RAZISKOVALNA METODA  
 

- Sistematični pregled literature. 
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2 IZGORELOST 

 

2.1 DEFINICIJE IZGORELOSTI 
 

Izgorelost dolgo ni bila definirana, čeprav je obstajalo veliko pogledov na to, kaj izgorelost je in kaj 

lahko naredimo, da jo preprečimo. Kljub temu, da so razni avtorji, kot so Freudenberger, Maslach, 

Cherniss in Farber imeli veliko različnih pogledov na izgorelost, ki so predstavljeni v nadaljevanju, 

vendarle lahko iz vseh teh pogledov potegnemo neko temeljno soglasje o treh dimenzijah izgorelosti. 

Ta teorija je še danes ena izmed vodilnih na področju raziskovanja izgorelosti (Maslach, 1982, 1998 v 

Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001).  

Definicije poklicne izgorelosti, kot so jih predstavili naslednji avtorji: 

 Freudenberger (1980) definira izgorelost kot stanje, ki se pojavi, ko je stopnja pričakovanja 

osebe zelo različna od resničnosti, a oseba še vedno poskuša doseči ta pričakovanja.  

 Malsach (2003) je izgorelost opisala kot odgovor na kronični vsakdanji stres, saj se spremeni 

posameznikova toleranca stalnega stresa. Ta toleranca sčasoma zaradi čustvene napetosti 

začne izginjati. 

 Cherniss (1980) meni, da je izgorelost stanje, ki ga povzroča neusklajenost med tem, kar 

delavec misli, da v službi daje drugim in tem, kaj dobi v zameno. 

 Farber v Gold in Roth (1993) definira izgorelost kot sindrom, ki izhaja iz posameznikovega 

dojemanja neskladja, med vloženim trudom in nagrado. Na to zaznavanje vpliva 

posameznikove organizacijske sposobnosti in socialni dejavniki. Najpogosteje se pojavlja pri 

osebah, ki neposredno delajo z ljudmi. Kaže se kot umik od klientov, cinizem, čustvena in 

fizična izčrpanost, anksioznost, žalost, razdraženost in nizka samozavest.  

2.2 STRES IN IZGORELOST 
 

Glede razlike med stresom in izgorelostjo obstaja veliko nejasnosti. Eden izmed razlogov je tudi ta, da 

se je za izgorelost uporabljalo veliko različnih definicij. Pomembno je, da se zavedamo, da obstaja 

tudi velika razlika v tem, kako se osebe odzovejo na enake situacije, ki lahko povzročajo stres ali 

vodijo v izgorelost. Vedeti moramo, da je izgorelost različna pri vsakem posamezniku in da enaki 

dogodki niso enako stresni za vsakogar (Gold in Roth, 1993). 
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2.2.1 RAZLIKA MED IZGORELOSTJO IN STRESOM  

 

Posledica prekomernega stresa je lahko poklicna izgorelost, vendar pa ne moremo enačiti stresa in 

izgorelosti. Ljudje, ki občutijo velik stres se zavedajo, da se bodo počutili bolje, ko bodo opravili vse 

obveznosti, ki jih imajo. Zavedajo se, da bodo vzpostavili nadzor nad okoliščinami. Človek, ki trpi za 

izgorelostjo, tega občutka več nima. Taka oseba ni več motivirana, da bi se borila. Pozitivne 

spremembe njegovih okoliščin, mu ne prinesejo več občutka olajšanja, saj je izgubil perspektivo in 

upanje, medtem ko pa ima oseba, ki trpi za stresom, še vedno upanje in mu vsaka pozitivna 

sprememba prinese občutek olajšanja (Pšeničny, 2008). 

Gold in Roth (1993) sta razliko med stresom in izgorelostjo razložila s pomočjo tabele: 

Tabela 1: Razlika med stresom in izgorelostjo po Gold in Roth (1993) 

IZGORELOST STRES 

Je sindrom postopnega razočaranja. Je posledica neravnovesja intelektualnega, 

emocionalnega in fizičnega stanja. 

Izvira iz dojemanja oseba, da njegove potrebe 

niso izpolnjene in da njegova pričakovanja niso 

izpolnjena. 

Pojavi se, ko se oseba počuti ogroženo. 

Izgorelost prepoznamo po psiholoških in fizičnih 

simptomih, ki zmanjšajo samospoštovanje 

osebe, ki trpi za izgorelostjo. 

Prepoznamo ga po fizičnih ali čustvenih 

reakcijah, ki pa so lahko pozitivne ali negativne, 

odvisno od tega kako posameznik interpretira 

stres. 

Razvija se postopoma. Lahko je kratkotrajen ali pa dolgotrajen. 

 

2.2.2 POVEZAVA MED STRESOM IN IZGORELOSTJO 

 

Stres se pojavi vedno, ko ima posameznik občutek, da nekaj ogroža njegovo dobrobit. V kolikor se ne 

znebimo stresorja se negativne posledice stresa povečajo, kar osebo vrže iz ravnovesja. Njene 

potrebe niso zadovoljene. Te potrebe so lahko čustvene, fizične, duhovne ali intelektualne narave. 

Dolgotrajna nezadovoljitev teh potreb in neizpolnitev pričakovanj, povezanih s situacijo vodita v 

poklicno izgorelost. Stres tako vodi v izgorelost, ko zmanjša zadovoljstvo in poveča občutek, da 

njegova pričakovanja niso izpolnjena. 
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To situacijo lahko opazujemo pri učiteljih, ki začnejo svojo poklicno pot s pričakovanji, da bodo v 

svojem poklicu našli zadovoljstvo. Ti učitelji uživajo v poučevanju in radi pomagajo učencem, da se 

lažje učijo. Zaradi raznih zunanjih stresorjev kot so spremembe v kurikulu, težavni učenci, starši z 

velikimi zahtevami in težave v njihovem zasebnem življenju se pri teh učiteljih počasi pojavita obup in 

frustracije. Proces postopnega razočaranja, ki vodi v izgorelost se pojavi, ko se te osebe pričnejo 

počutiti fizično ter čustveno izčrpane, ko jim služba ne nudi več kognitivnih izzivov in ko nimajo več 

upanja oz. nimajo duhovnih prepričanj, ki bi jim bila v pomoč (Gold in Roth, 1993). 

2.3 VZROKI ZA IZGORELOST 
 

Spodaj navedeni avtorji, Schmidbauer, Watmough, Watkins in Fengler, so zbrali različne vzroke in 

dejavnike, ki povzročajo pojav poklicne izgorelosti. 

Schmidbauer v Fengler (2007) je izpostavil naslednje dejavnike, ki so povezani z izgorelostjo: 

1. Delavci, ki pričnejo delati imajo netočne informacije o tem, kaj lahko pričakujejo v službi. 

2. Preveliki časovni pritiski na uslužbenca, ki se šele vpeljuje v prakso. 

3. Rutinsko delo in otopelost v službi. 

4. Prevelika birokratizacija dejavnosti. 

5. Slabši medsebojni odnosi s sodelavci. 

6. Pomanjkanje podpore in možnosti za pogovor. 

Watmough (1983) je izpostavil naslednje dejavnike: 

1. Dvoumnost in konflikti vlog s katerimi se osebe srečujejo v službi. 

2. Uslužbenci imajo prevelika pričakovanja. 

3. Posegi drugih ljudi v njihovo delo, ki pa niso administrativne narave. 

4. Odgovornost za dobro počutje drugih ljudi  

5. Nimajo možnosti za soodločanje. 

Watkins (1983) je izpostavil naslednje dejavnike: 

1. Zapravljanje fizičnih in psihičnih moči. 

2. Prevelika pričakovanja. 

3. Odnosi, ki načenjajo rezerve moči. 

Fengler (2007, str. 79) je predstavil 10 stopenj izgorelosti: 

1. »Prijaznost in idealizem. 
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2. Prevelike zahteve. 

3. Zmanjšanje prijaznosti. 

4. Občutki krivde zaradi zmanjšanja prijaznosti. 

5. Povečani napori, da bi bili marljivi in prijazni. 

6. Občutek neuspešnosti. 

7. Občutek nemoči. 

8. Občutek brezupa. 

9. Izčrpanost, odpor do klientov, apatija, upiranje, jeza. 

10. Izgorelost: samoobtoževanje, beg, cinizem, sarkazem, psihosomatske reakcije, odsotnost z 

delovnega mesta, veliki denarni izdatki, nesreče, delo po ukazu, samomor, intimna razmerja 

brez ljubezni, ločitev, nepričakovane in nepremišljene prekinitve delovnega razmerja, padec 

po družbeni lestvici.« 

Te stopnje si ne sledijo nujno po vrsti. Ljudje, ki trpijo za poklicno izgorelostjo, utegnejo pri sebi 

opaziti več stopenj naenkrat. Lahko se zgodi tudi to, da se iz poznejše stopnje vrnejo na prejšnjo 

stopnjo (Fengler, 2007). 

Stopnjo izgorelosti lahko preverimo s pomočjo Maslachovega vprašalnika izgorelosti (MBI: Maslach 

burnout inventory), ki ga je izdelala Christina Maslach. Fengler (2007), je MBI predstavil v soji knjigi 

Nudenje pomoči utruja. MBI je sestavljen iz treh enot: čustvena izčrpanost, depersonalizacija in 

lastna ocena učinkovitosti, ki predstavljajo tudi dimenzij oz. vidike izgorelosti.  

2.4 DIMENZIJE/VIDIKI IZGORELOSTI 
 

2.4.1 ČUSTVENA IZČRPANOST 

 

Izčrpanost je najbolj izrazita dimenzija izgorelosti. Ljudje, ki trpijo za izgorelostjo, največkrat omenjajo 

ravno izčrpanost. Od vseh treh dimenzij izgorelosti, je izčrpanost največkrat navedena in tudi najbolj 

raziskana. Ravno zaradi velike povezanosti izmučenosti in poklicne izgorelosti, nekateri meniju, da 

druga dva vidika ne obstajata oz. sta naključna ali nepotrebna. Ne glede na to, da je izmučenost eden 

izmed kriterijev izgorelosti, sam po sebi ni dovolj. V kolikor zanemarimo ostale kriterije izgubimo 

celoten pregled nad problemom poklicne izgorelosti. Izmučenost zajeme in razloži del izgorelosti, ki 

je povezan s stresom, ne razloži pa odnosa, ki ga imajo ljudje do svojega dela. Izmučenosti ne 

občutimo samo, ampak je tudi katalizator, ki pri človeku povzroči, da se čustveno in kognitivno 

distancirajo od svojega dela, zaradi lažjega soočanja z delovno preobremenitvijo (Maslach, Schaufeli 

in Leiter, 2001). 



7 
 

2.4.2 DEPERSONALIZACIJA  

 

Čustvena zahtevnost dela, ki je prisotna pri delu z ljudmi, lahko pri uslužbencih povzroči izčrpanost, ki 

pa vpliva na uslužbenčevo sposobnost vpletenosti in odzivnosti, ki jo od njih zahtevajo klienti. 

Depersonalizacija je način, s katerim poskušajo uslužbenci vzpostaviti distanco s klienti tako, da 

aktivno ignorirajo kvalitete po katerih se klienti med sabo razlikujejo. Zahteve, ki jih imajo klienti, so 

bolj znosne in obvladljive, če jih uslužbenec jemlje kot neosebni objekt, ki sodi k njegovemu delu. 

Povezava med izčrpanostjo in cinizmom (depersonalizacijo) je tako velika, da jo konstantno zasledimo 

v različnih raziskavah poklicne izgorelosti  (Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001). 

2.4.3 OSEBNO (NE)ZADOVOLJSTVO IN UČINKOVITOST 

 

Razmerje med izgorelostjo in lastno oceno učinkovitosti je kompleksnejše kot razmerje med 

izgorelostjo in ostalima dvema vidikoma izgorelosti. Delovno mesto, kjer so velike delovne zahteve, 

lahko privede do tega, da se uslužbenci ne počutijo več sposobni za svoje delo. Imajo občutek, da so 

neučinkoviti. Izmučenost in depersonalizacija prav tako dajejo občutek neučinkovitosti. Težko se je 

počutiti kompetentnega in učinkovitega na delovnem mestu, ko je človek izčrpan ali pa je brezbrižen 

do ljudi, ki jim pomaga. Občutek neučinkovitosti in osebno nezadovoljstvo se pojavi vzporedno z 

ostalima dvema vidikoma in ne zaporedno. Občutek neučinkovitosti se pojavi predvsem zaradi 

pomanjkanja ustreznih virov, medtem ko se izčrpanost in cinizem pojavita predvsem zaradi prevelike 

delovne obremenitve in zaradi slabših socialnih odnosov (Maslach, Schaufeli in Leiter, 2001). 

2.5 IZGORELOST PRI UČITELJIH 
 

Gold in Roth (1993) sta zbrali več raziskav, ki so se osredotočale na učitelje in na pojav izgorelosti pri 

njih. Avtorici ugotavljata, da se je o izgorelosti med učitelji začelo govoriti leta 1979, ko je predsednik 

ameriškega NEA (National Education Association) opozoril na ta fenomen med učitelji. V tem času so 

na ULCA raziskovali vpliv nasilja na učitelje. Učitelji, ki so bili vključeni v raziskave, so šole primerjali z 

bojnimi polji. Poročali so o raznih čustvenih in fizičnih simptomih, kot so tesnoba, negotovost, nočne 

more, glavoboli, rane na želodcih, visok krvni tlak, razdražljivost, utrujenost… V zgodnjih 80tih letih 

prejšnjega stoletja se je izraz izgorelost velikokrat pojavljal za vse težave, ki so jih doživljali učitelji. 

Ljudje so pričeli enačiti izgorelost in stres, kar je privedlo do težave v identifikaciji in diagnosticiranji 

izgorelosti. Šele s poglobljenimi raziskavami smo pridobili poglobljene podatke o poteku in 

razširjenosti izgorelosti.  
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2.6 DEJAVNIKI, KI PRIVEDEJO DO IZGORELOSTI PRI UČITELJIH 

 

2.6.1 POMANJKANJE DRUŽBENE PODPORE 

 

Raziskave, ki jih navajajo Pines, Aronson in Kafry (1981) so pokazale, da pomanjkanje družbene 

podpore lahko okrepi izgorelost. Gold in Roth (1993) navajata, da so ljudje, ki so deležni družbene 

podpore manj nagnjeni k pojavu izgorelosti. Podpora vsebuje šest funkcij: poslušanje, strokovna 

podpora, strokovni izziv, čustvena podpora, čustveni izziv in deljenje resničnosti. Ugotovili so, da sta 

poslušanje (samo poslušanje, brez da bi poslušalec delil nasvete ali sodil) in čustvena podpora 

(nekdo, ki je na tvoji strani in ceni to kaj delaš) najpomembnejši funkciji podpore, ki lajšata izgorelost. 

Pomembna je tudi podpora sodelavcev, saj so učitelji pri katerih je zaznana nižja stopnja izgorelosti 

manj odtujeni od drugih ljudi, kot pa učitelji, pri katerih je zaznana višja stopnja izgorelosti. Če želimo 

preprečiti poklicno izgorelost, se moramo zavedati pomembnosti družbene podpore in pomoči ter 

koristnosti podpornih skupin. 

2.6.2 DEMOGRAFSKI DEJAVNIKI 

 

Moški so v učiteljskih poklicih veliko bolj nagnjeni k izgorelosti kot ženske, zato tudi potrebujejo več 

družbene podpore in pomoči. Temu je tako, ker je v osnovnih šolah precej manj učiteljev kot učiteljic, 

kar pa pripelje do tega, da učitelji v službi nimajo sodelavcev, s katerimi bi se lahko zbližali. Manjka 

jim t.i. moške družbe. Pomanjkanje moške družbe lahko pripelje do odtujitve in občutka razočaranja, 

ki pa lahko vodita v izgorelost, če ju prej ne prepoznamo in poskušamo preprečiti (Farber, 1984 in 

Gold, 1985). 

Večja stopnja izgorelosti se kaže tudi pri učiteljih, ki poučujejo na predmetni stopnji in v srednjih 

šolah. Učitelji, ki delajo z disciplinsko problematičnimi učenci poročajo, da čutijo, da njihova služba 

nima smisla, saj ne vidijo učinka svojega dela. Srednješolski učitelji in učitelji predmetne stopnje 

poročajo o malodušju in nezadovoljstvu, ki ga čutijo do svojega dela. Vzroke za to pripisujejo 

predvsem temu, da so sami pripravljeni nuditi svoj čas in trud, a njihovi učenci tega ne cenijo in se do 

njih velikokrat obnašajo tudi nespoštljivo (Farber, 1984 in Gold, 1985). 

Kritična demografska skupina so tudi samski učitelji. Tem učiteljem manjka družbena podpora, prav 

tako pa tudi veliko več časa preživijo v službi. Občutki razočaranja, osamljenosti in tudi jeze se pri teh 

učiteljih pojavijo takrat, ko ne čutijo, da so za opravljeno delo in za ves vložen trud primerno 

nagrajeni (Farber, 1984 in Gold, 1985). 
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2.6.3 NASILJE MED UČENCI, DISCIPLINA IN NADZOR 

 

Vzdrževanja reda in miru v razredu je učiteljem vedno predstavljalo izziv. Učitelji, ki težje 

vzpostavljajo nadzor nad razredom veliko prej poročajo o depersonalizaciji in občutku zmanjšane 

učinkovitosti. Najbolj so ogroženi učitelji začetniki, ki pred vstopom v službo niso bili pripravljeni na 

razmere, ki so jih čakale, ko so nastopili službo. Ti učitelji prej postanejo žrtve izgorelosti tudi zato, 

ker ne čutijo, da so v službi sposobni (Gold in Roth, 1993). 

2.6.4  SAMOPODOBA  

 

Učitelji, ki imajo dobro samopodobo, se lažje spopadajo s stresom, ki ga povzroča njihova služba in 

imajo večji občutek učinkovitosti tudi, ko delajo pod pritiskom. Zaradi tega imajo učitelji z dobro 

samopodobo manj težav z izgorelostjo kot učitelji s slabo samopodobo. Razočaranje in izguba volje 

do poučevanja pri učiteljih privede do slabše samopodobe. Ti učitelji začnejo dvomiti o svojih razlogih 

za poučevanje in o svojih kompetencah, pričnejo se spraševati, ali lahko svojim učencem nudijo to, 

kar potrebujejo. Dvomi o tem ali imajo osebnostne lastnosti, potrebne za učiteljski poklic, privedejo 

do tega, da ti učitelji izgubljajo samozavest. Ko se stopnja izgorelosti pri učiteljih povečuje, postaneta 

strah in občutek krivde vedno močnejša. Učitelji, ki jih je strah, da ne bodo uspešni v komunikaciji s 

sodelavci in učenci, začnejo verjeti, da nimajo ničesar več za ponuditi. Počutijo se osiromašene, saj 

njihove potrebe niso izpolnjene, prav tako pa čutijo tudi krivdo, saj menijo, da so neuspešni. 

Izgorelost se pojavi, če teh čustev pravočasno ne prepoznamo in ne pomagamo učitelju. Izgorelost pa 

ni edina težava, ki se lahko pojavi, če teh čustev pravočasno ne prepoznamo, velike težave se pojavijo 

tudi na področju samospoštovanja in samozavesti, kar pa ima negativne posledice na počutje učitelja 

(Gold in Roth, 1993). 

2.6.5 DRUGI FAKTORJI POVEZANI Z DELOM 

 

Kako učitelji vidijo svoje delo in njihovo vlogo v kolektivu vpliva na nevarnost za nastanek izgorelosti. 

Pomembno je, da vemo, da nezadovoljstvo z delom ne privede do izgorelosti, vendar pa se moramo 

zavedati, da kopičenje negativnih izkušenj in učiteljevo mnenje, da jim te izkušnje preprečujejo, da bi 

lahko bili pri svojem delu uspešni, delajo učitelje ranljive (Gold in Roth, 1993). 

2.6.6 NADREJENI/RAVNATELJI 

 

Na učiteljevo počutje v šoli in na njihovo poučevanje vpliva tudi to, kako vidijo svojega nadrejenega 

oz. ravnatelja. Učitelji, ki svoje nadrejene vidijo samo kot nekoga, ki ga skrbi za administrativno plat 
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šole in učiteljem ne nudi podpore pri težavah z disciplino in s težavnimi starši, so manj zadovoljni s 

svojim delovnim mestom, kar vpliva na njihovo splošno počutje in na njihovo poučevanje. Nastanek 

izgorelost mnogi pripisujejo pomanjkanju podpore in pomanjkanju občutljivosti do težav, ki jih imajo 

učitelji (Jackson, Schwab in Schuler, 1986). 

2.6.7 STARŠI 

 

Vpliv težavnih staršev na izgorelost še ni dobro raziskan, a vendarle vemo, da lahko starši veliko 

prispevajo k temu, kako se učitelji počutijo v šolah. Vedno več je pripomb s strani učiteljev, da se 

starši ne posvečajo dovolj šolskemu delu, na drugi strani pa je vedno več staršev, ki učitelje kritizira. 

Za te starše učitelj ni dovolj dober, menijo, da njihovi otroci niso dovolj izzvani in da jim šola ne nudi 

dovolj intelektualnih izzivov. Velikokrat so ti starši verbalno nasilno do učiteljev in jih tudi zelo glasno 

kritizirajo. Taki starši pri učiteljih povzročajo občutek razočaranja in nezadovoljstva, kar lahko vodi 

tudi do izgorelosti (Gold in Roth, 1993). 

2.6.8 DVOUMNOST VLOGE UČITELJA IN KONFLIKTI VLOG 

 

Kadar se učiteljem naloži neprimerne in nezdružljive zahteve, ti pričnejo dvomiti v svojo vlogo, ne 

vedo več, kaj se od njih zahteva, kaj lahko delajo in česa ne. Poročajo tudi, da imajo velikokrat 

občutek, da se od njih zahtevajo stvari, ki so si med sabo kontradiktorne. Učitelji čutijo pritisk, ko ne 

morejo najti srednje poti med različnimi zahtevami, ki si med sabo nasprotujejo. Primer konflikta vlog 

lahko opišemo s tem primerom: Od učiteljev se pričakuje, da učencem zagotovijo kakovostno 

izobrazbo. Učitelji začetniki pričnejo svojo poklicno pot z mišljenjem, da bodo svoje pridobljeno 

znanje brez težav delili s svojimi učenci. Zgodi pa se, da ti učitelji v večini primerov pozneje ugotovijo, 

da v službi nimajo zadostne podpore, da bi lahko uporabili metode, za katere so se tekom študija 

naučili, da so najboljše za učence. Materiali, ki jih potrebujejo, da bi izpolnili zahteve, jim mnogokrat 

niso na voljo. Administrativne omejitve, moteči učenci, prenatrpane učilnice in slabi prostorski pogoji 

jim preprečujejo, da bi izpolnili vlogo, ki se od njih pričakuje (biti dober učitelj) (Travers in Cooper, 

1996).  

Sutton (1984) je identificiral dva vira konfliktov vlog, ki se najpogosteje pojavljata pri učiteljih. 

1. Od njih se pričakuje, da poskrbijo za kakovostno izobrazbo učencev, a so omejeni pri uporabi 

materialov in učnih metod, ki veljajo za učinkovite. 

2. Od njih se pričakuje, da obvladujejo disciplinske težave v razredu, nimajo pa avtoritete, ki bi 

jim omogočala, da bi uspešno reševali te težave. 
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Konflikt vloge se pojavi, ko učitelji nimajo jasnih informacij o njihovih ciljih, odgovornosti, dolžnostih 

in pravicah ter o tem, kako jih uresničiti. Te nejasnosti povzročajo občutek jeze in razočaranja. 

Raziskave, ki so jih opravili s pomočjo MBI, so pokazale, da nejasnost vloge vpliva na izgorelost, še 

posebej na področju čustvene izčrpanosti in depersonalizacije (Travers in Cooper, 1996). 

2.6.9 IZOLACIJA UČITELJEV 

 

Učitelji začetniki velikokrat pridejo v službo z mislijo, da bodo pripadali povezanemu kolektivu. Na 

žalost mnogih začetnikov se izkaže, da temu ni tako, saj so učitelji izolirana skupina, ki jo javnost zelo 

kritizira in napada. Učiteljev veliko učencev, staršev in celo vodstvo ne spoštuje. Hitro jih opomnijo na 

njihove napake in le redko so deležni pohvale. Šolske stavbe in urniki so narejeni tako, da so učitelji 

izolirani tudi med sabo, saj jim ne omogočajo, da bi lahko redno srečevali. Vidijo se lahko samo med 5 

minutnimi odmori in še to le tisti učitelji, ki imajo učilnice v bližini, ali si delijo prostor za odmor 

(kabinet, zbornica). Predvsem učitelji začetniki poročajo o občutkih osamljenosti in izolacije. V kolikor 

ne nudimo tem učiteljem zadostne podpore, pri njih nastopi razočaranje, kar pa lahko pripelje do 

izgorelosti (Roth in Gold, 1993). 

2.7 RAZOČARANJE NAD SLUŽBO, ALI ZAKAJ UČITELJI IZGORIJO 
 

Mnogi kreativni in talentirani učitelji so zaradi izgorelosti pustili službo. Kot razlog, zakaj so pustili 

poučevanje, so navedli preveliko kritiziranje njihovega dela, preveliko število učencev, pomanjkanje 

finančnih in čustvenih nagrad, slabi delovni pogoji, moteči učenci, pomanjkanje spoštovanja itd. 

Veliko učiteljev je zaradi tega jeznih in izgubljajo voljo do poučevanja. Mnogi menijo, da niso 

učinkoviti v svojem poklicu in da učencem ne zmorejo nuditi tistega, kar so na začetku poklicne poti 

menili, da jim lahko. Ti učitelji počasi začnejo izgubljati samozavest. Pomanjkanje upanja v večini 

primerov vodi v depresijo, ki še bolj zniža njihovo samopodobo in počasi pričnejo verjeti, da niso 

sposobni opravljati učiteljskega poklica. Depresijo velikokrat spremljata občutek krivde in potlačena 

jeza. Razočaranje nad poklicem se pojavi pri učiteljih, ki nimajo pomoči in podpore pri spopadanju s 

temi čustvi. Razočaranje je v večini primerov zadnja točka pred izgorelostjo. Na tej točki težko 

ustavimo napredovanje njeno napredovanje. Do razočaranja in s tem izgorelosti vodijo naslednji 

koraki: 

1. Občutek frustracije in negativna čustva, kot je jeza, vodijo do nezadovoljstva. 

2. Ta čustva pošiljajo signale, da posameznikove potrebe niso zadovoljene, zato nastopi občutek 

brezupnosti. 

3. Pričnejo se pojavljati razne zdravstvene težave in brezvoljnost. 
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4. Odmaknjenost in depersonalizacija. 

5. Napredovanje odmaknjenosti in depersonalizacije, do te točke, da oseba izgubi zanimanje in 

skrb za ljudi okrog sebe in zase. 

6. Razočaranje in izgorelost. 

V tej zadnji fazi ljudje velikokrat pustijo službe, če pa morajo ostati zaradi finančnih razlogov, služba 

zanje izgubi smisel (Gold in Roth, 1993). 

2.8 NOVEJŠE RAZISKAVE O IZGORELOSTI 
 

Na inštitutu za razvoj človeških virov v Ljubljani so leta 2007 preverili, kako je z izgorelostjo ljudi v 

Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 1480 ljudi, od srednješolcev do upokojencev. Vključene so bile 

skoraj vse poklicne skupine in brezposelne osebe. Ugotovili so, da 60 % vseh sodelujočih kaže znake 

izgorelosti. Ugotovili so tudi, da izgorelost bolj ogroža ženske na zahtevnih delovnih mestih kot pa 

moške na enako zahtevnih delovnih mestih. Pri zaposlenih izven vodilnih delovnih mest, med 

spoloma ni razlik v izgorelosti. Ugotovili so, da med najbolj ogrožene skupine spadajo managerji, 

dijaki/študenti, arhitekti, zdravstveni delavci in ljudje zaposleni v izobraževanju (Pšeničny, 2008). 

Rey, Extremera in Pena so leta 2012 v Španiji izvedli raziskavo o izgorelosti med učitelji. Ugotovili so, 

da obstajajo razlike v izgorelosti med spoloma. Razlike so se pokazale na področju osebnega 

nezadovoljstva. Ženske so na tem področju dosegale višje rezultate, občutijo večjo stopnjo osebnega 

nezadovoljstva kot njihovi moški kolegi. Na področju depersonalizacije so več točk dosegali moški kot 

ženske. Raziskava je pokazala tudi, da učitelji, ki poučujejo v srednjih šolah, kažejo več znakov 

depersonalizacije kot njihovi kolegi, ki poučujejo v osnovnih šolah (Rey, Extremera in Pena, 2012). 

Omeniti velja Raziskavo o poklicni izgorelosti, ki so jo izvedli Petkovic, Macesic, Balos, Misic in 

Djordjevic (2012) s pomočjo MBI vprašalnika med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi v Srbiji. 

Rezultate so preverili za vsako izmed podlestvic MBI testa posebej. Te podlestvice so čustvena 

izčrpanost, depersonalizacija in osebno nezadovoljstvo. Rezultati podlestvice o čustveni izčrpanosti 

(ČI) so pokazali, da 35,7 % sodelujočih kaže znake nizke stopnje ČI, 39,9 % kaže srednjo stopnjo ČI in 

24,8 % sodelujočih kaže visoko stopnjo ČI. Podlestvica o depersonalizaciji je podala naslednje 

rezultate: 87,6 % kaže nizko, še ne skrb vzbujajočo, stopnjo depersonalizacije, 10,9 % jih kaže srednjo 

stopnjo in 1,6% jih kaže visoko, že skrb vzbujajočo stopnjo depersonalizacije. Pri osebnem 

nezadovoljstvu so prišli do naslednjih rezultatov: 60,5 % sodelujočih kaže nizko stopnjo osebnega 

nezadovoljstva, 27,9 % jih kaže srednjo stopnjo in 11,6 % jih kaže visoko stopnjo osebnega 

nezadovoljstva. Raziskava je pokazala, da moški kažejo več znakov čustvene izčrpanosti in 
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depersonalizacije kot ženske. Imajo pa ženske večji občutek osebnega nezadovoljstva kot njihovi 

moški kolegi. 

Raziskava o izgorelosti, ki so jo izvedli v Črni gori med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi je 

pokazala naslednje rezultate. Visoko stopnjo čustvene izčrpanosti je potrdilo 60 % sodelujočih, 17 % 

je potrdilo srednjo stopnjo, 23 % pa ni kazalo znakov čustvene izčrpanosti. Pri depersonalizaciji so 

rezultati pri 53 % sodelujočih pokazali na visoko stopnjo, pri 25 % so rezultati pokazali srednjo 

stopnjo, pri 22 % so rezultati pokazali, da ne kažejo znakov depersonalizacije. Pri osebnem 

nezadovoljstvu se je izkazalo, da 37 % sodelujočih trpi za visoko stopnjo, 21 % pa za srednjo stopnjo, 

medtem ko pa 42 % sodelujočih ne kaže znakov osebnega nezadovoljstva (Montenegro Special 

Education Teaching Staff Burnout: Survey Study, 2011). 

Iz teh raziskav lahko potegnemo sklep, da je težava poklicne izgorelosti pri specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogih prisotna in lahko vpliva na njihovo delo. Pomembno je, da se vsem 

ogroženim skupinam ponudi pomoč in podporo ter razne dejavnosti, ki jim omogočajo, da se 

sprostijo in pozabijo na službene obveznosti. Ena izmed teh dejavnosti je tudi gibalno/športna 

dejavnost. 

3 ŠPORTNO GIBALNA DEJAVNOST 
 

3.1 VPLIV ŠPORTNE DEJAVNOSTI NA DUŠEVNO ZDRAVJE 
 

Športna dejavnost je pomembna tako za telesno zdravje kot tudi za duševno zdravje. Ukvarjanje s 

športom je tudi uspešen način, kako premagovati stres. Zaradi sproščanja raznih hormonov, kot so 

kateholaimini, noradrenalin, serotonin in betaendrofini, ki jih imenujejo tudi hormoni za srečo, med 

gibalno dejavnostjo smo tudi boljše volje, smo bolj srečni. Gibalna dejavnost pomirja tudi centralno 

živčevje, kar pa pomaga pri vzdrževanju duševnega ravnovesja. Gibalno/športna dejavnost nam 

pomaga, da raziščemo sposobnosti svojega telesa in nam s tem omogoča, da lahko izboljšamo svojo 

psihofizično pripravljenost, kar pa pozitivno vpliva na našo delovno storilnost (Karpljuk, Meško, 

Videmšek in Mlinar, 2009). 

Za zdravje je zelo pomembna samozavest, ker človeku predstavlja motivacijo za skrb za samega sebe 

in za zdrav življenjski slog. Pridobitev neke nove veščine, občutek sprejetosti, pozornost in vodenje 

trenerja in vzgled, ki nam ga dajejo oni in drugi športniki, pomagajo osebam, ki se ukvarjajo s 

športom, da začnejo verjeti vase in v njihovo prihodnost. S tem se izboljša tudi njihova samozavest 

(Clark, 2010). 
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3.2 KORISTI GIBALNE AKTIVNOSTI ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 
 

Medicina vedno bolj upošteva povezanost telesnega in duševnega zdravja. Ravno zaradi tega je 

vedno več spodbud, ki poudarjajo pomen gibalno/športne dejavnosti na duševno zdravje. Spoznanje 

o koristnosti gibanja na duševno znanje opazimo tudi pri tem, da vedno več ljudi vključuje gibanje v 

svoj življenjski slog. Ravno zaradi teh pozitivnih so razni terapevtski pristopi pričeli spodbujati gibalno 

dejavnost kot del zdravljenja raznih psihosomatskih in duševnih zdravstvenih motenj (Tomori, 2000). 

Mednje spada tudi stres. Gibanje je lahko dobra strategija za preventivo in lajšanje stresa. 

Gibalno/športna aktivnost pomaga odpraviti simptome stresa in napetosti. Dolgoročni metabolični in 

biokemični procesi, ki so posledica redne gibalne dejavnosti, pomagajo pri spopadanju z 

vsakodnevnimi napori (Sime, 2007). Stres v človeku poruši telesno in duševno ravnovesje, zato sta v 

stresni situaciji na preizkušnji obe razsežnosti. Težave se pojavijo, ko katera izmed teh razsežnosti 

odpove, saj ima tako druga veliko manj možnosti, da uspešno obvlada in razreši položaj. Stres na 

naše telo vpliva na več načinov. Pojavijo se težave v telesnem zdravju in razne psihosomatske bolezni. 

Stres povzroča tudi napetost, brezvoljnost, nespečnost, izčrpanost in izgorelost. Pomembno se je 

zavedati, da se pri premagovanju stresa telesne in duševne zmogljivosti prepletajo. Ljudje, ki se 

ukvarjajo s športno dejavnostjo, lažje prenašajo razne duševne in mentalne obremenitve in ob njih 

tudi ustrezneje in učinkoviteje reagirajo. Telesni napor, ki ga vključimo v gibalno aktivnost, nam daje 

občutek zadovoljstva, saj smo nekaj opravili z lastnim trudom in voljo. To spoznanje krepi samozavest 

in nam je pozneje lahko v vir samozaupanja v stresnih situacijah (Tomori, 2000). Ugotovitve do 

katerih so prišli Dienstbier, LaGuardia, in Wilcox so pokazale, da gibalno/športna dejavnost poveča 

toplotno toleranco, s katero lahko telesu vcepimo neko mero fizične in čustvene vzdržljivosti in 

stabilnosti. Medtem, ko telesna temperatura med gibalno/športno aktivnostjo naraste, se napetost v 

mišicah zmanjša. Fiziološki procesi, ki uravnavajo variacije v telesni temperaturi, v veliki meri, 

pomagajo tudi pri uravnavanju čustev (Dienstbier, LaGuardia, in Wilcox, 1987). Splošno znano je, da 

pomanjkanje serotonina in noradrenalina povzroča depresivnost. Obstajajo dokazi, da športna 

aktivnost viša količino teh dveh hormonov v krvi. Gibalno/športna aktivnost poveča tudi občutljivost 

receptorjev serotonina in tako poveča moč delovanja tega hormona. Na enak način delujejo tudi 

antidepresivi, kar nam dokazuje, da gibanje pozitivno vpliva na počutje človeka (Sime, 2007). 

Spopadanje s stresom pomeni uporabo določenih strategij in vedenja, pri spopadanju z zahtevami, ki 

so utrudljive in zahtevne. Večina zdravnikov priporoča aerobne vaje, ki jih ljudje aktivno izvajajo 20-

60 minut, tri ali večkrat na teden. Izkazalo se je tudi, da gibalno/športna aktivnost, ki jo izberemo za 

spopadanje s stresom, ni nujno aerobna dejavnost. Kako točno gibalna dejavnost pripomore k 

zmanjšanju stresa je neznano, vendar se predvideva, da deluje tako, da: 
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 spodbuja sproščenost, 

 osebi služi kot čas, ko ima čas samo zase 

 služi kot psihološko razvedrilo 

 spreminja razpoloženje, 

 pomaga pri izgradnji pozitivne samozavesti, 

 predstavlja čas in možnost, da predelamo težave (npr. razmišljamo in pridemo do rešitve 

med tekom) in 

 regulira čustvene in fizične reakcije na stresorje. 

Kontinuirana gibalno/športna aktivnost, ki traja vsaj 10-15 tednov občutno, zmanjša raven stresa. 

Intenzivna gibalna aktivnost ni potrebna, če želimo zmanjšati stres (Clark, 2010).  

Gerber, Brand, Elliot, Holsboer-Trachsler, Pühse in Beck so leta 2013 izvedli raziskavo o tem, kako 

aerobna gibalna dejavnost vpliva na moške, ki trpijo zaradi poklicne izgorelosti. Glavni namen 

raziskave je bil, da preverijo, ali trimesečna aerobna gibalna dejavnost zmanjša stopnjo izgorelosti, 

povzroči upad simptomov depresivnosti in ali se zmanjša zaznavnost stresa. Vsi sodelujoči so tekom 

poteka raziskave normalno nadaljevali s svojim delom. Pred začetkom raziskave so vse sodelujoče 

pregledali in tako zagotovili, da so vsi ustrezali tem merilom: na MBI lestvici so dosegli velik odstotek 

na področju čustvene izčrpanosti ali depersonalizacije, moški spol, starost med 30 in 65 let, nekadilci, 

dobrega fizičnega zdravja in v zadnjih dveh letih niso sodelovali v nobeni obliki redne gibalno/športne 

aktivnosti. 

Izključeni so bili vsi, ki so trpeli za kakršno koli nevrološko ali metabolično boleznijo, imeli težave z 

ledvicami ali jetri, imeli akutne ali kronične nalezljive bolezni in če so prejemali farmakološko ali 

psihoterapijo. 

Sodelujoči v raziskavi so, preden so začeli z gibalno aktivnostjo, odgovorili na vprašalnik o izgorelosti, 

simptomih depresije in stresa. Potem, ko so odgovorili na vprašalnike, so pričeli z 12 tedenskim 

treningom, pod nadzorom trenerjev iz univerze v Baslu, v zasebnem fitnes centru. Tri dni po zaključku 

12 tedenskega treninga, so sodelujoči še enkrat, v enakih okoliščinah, odgovorili na že prej omenjene 

vprašalnike. Gibalna dejavnost, katere so bili deležni, je bila skrbno načrtovana in spremljana. 

Tedenska poraba energije med gibalno aktivnostjo je bila 17,5 kcal/kg. Udeleženci so lahko sami 

izbrali pogostost in intenziteto treninga na teden. Spremljali so tudi bitje njihovega srca. Priporočili so 

jim, da naj pazijo, da frekvenca bitja srca ne preseže 60-75% njihove maksimalne frekvence, ki so jo 

izračunali po formuli: maksimalna frekvenca bitja srca = 220 – starost (leta). Udeleženci so se še 
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naprej udejstvovali tistih gibalnih aktivnosti, ki so se jih pred začetkom raziskave (prim. kolesarjenje v 

službo). Rezultati do katerih so prišli na koncu raziskave, so pokazali, da: 

a. Raven izgorelosti se je občutno zmanjšala. Najvidnejši rezultati so na področju čustvene 

izčrpanosti in depersonalizacije. Na področju osebnega nezadovoljstva ni bilo vidnih 

rezultatov. 

b. Na koncu raziskave so pri vseh udeležencih opazili tudi občuten upad simptomov 

depresivnosti. 

c. Udeleženci raziskave so zabeležili tudi manjšo stopnjo zaznanega stresa. 

Raziskovalci so prišli do zaključka, da 12 tedenski gibalno/športni program lahko pomaga zmanjšati 

simptome poklicne izgorelosti, simptome depresivnosti in stopnjo zaznanega stresa pri moških, ki 

trpijo zaradi poklicne izgorelosti (Gerber, Brand, Elliot, Holsboer-Trachsler, Pühse in Beck,  2013). 

Iz zgoraj omenjene raziskave lahko potegnemo zaključek, da je gibalno/športna dejavnost, 

pomembna pri lajšanju simptomov in pri preprečevanju nastanka poklicne izgorelosti. Pomembno je, 

da se ljudje ukvarjajo z gibalnimi aktivnostmi. Atan, Tural, Imamoglu, Cicek in Tural, so leta 2012 

naredili raziskavo o tem, koliko so učitelji športno aktivni. V raziskavo so zajeli 200 učiteljev, katerih 

povprečna starost je 36 let. Rezultate so zbrali s pomočjo vprašalnika, ki so ga prej pripravili. Prišli so 

do naslednjih rezultatov: 27,5 % sodelujočih učiteljev je povedalo, da so gibalno neaktivni, 61,5  % jih 

je njihovo gibalno aktivnost označilo kot nizko in 11 % jih je njihovo gibalno aktivnost označilo kot 

zadostno. Zanimiv je podatek, da se s starostjo učiteljev viša tudi njihova gibalno/športna dejavnost, 

saj je njihovo gibalno aktivnost kot zadostno označilo 22.4 % učiteljev starejših od 41let, 4.9 % 

učiteljev med 20 in 30 letom starosti in 8,2 % učiteljev starih med 31 in 40 let. Preverili so tudi razlike 

v gibalno/športni dejavnosti med spoloma. 18,5 % moških je njihovo gibalno aktivnost označilo kot 

neaktivno, 64,1 % jih je označilo kot nizko in 17,4 % kot zadovoljivo. 20,6  % žensk je njihovo gibalno 

aktivnost označilo kot neaktivno, 45,4 % kot nizko in 34 % zadovoljivo (Atan, Tural, Imamoglu, Cicek 

in Tural, 2012).  

3.3 PRIPOROČLJIVA VRSTA GIBALNO/ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA 

PREPREČEVANJE POKLICNE IZGORELOSTI 
 

Iz raziskave, ki so jo opravili Atan, Tural, Imamoglu, Cicek in Tural (2012) lahko potegnemo sklep, da 

se pedagogi premalo poslužujejo gibalnih aktivnosti, še posebej začetniki, ki so najbolj ogrožena 

skupina za poklicno izgorelost. Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki pričenjajo z gibalno športno 

aktivnostjo, se lahko poslužijo naslednjih športnih aktivnosti. 
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3.3.1 HOJA  

 

Dandanes smo priča sedečemu načinu življenja. Ljudje hodijo samo še od parkirnih mest, do pisarn. V 

preteklosti so se ljudje veliko več gibali, saj je bila hoja najdostopnejšo prevozno sredstvo. Zelo stari 

ljudje, ki so še dobrega zdravja, povedo, da je za zdravo življenje pomembna zmernost in veliko 

gibanja, predvsem hoja. Preden se odločimo, da bo hoja naša izbrana gibalna aktivnost, se moramo 

pozanimati tudi o značilnostih pravilne hoje. Pozabiti pa ne smemo tudi na ustrezno obutev. 

Priporočljivo je, da je peta čevlja podobna peti človeka (zaobljena in podložena) (Ulaga, 1996). 

Preden začnemo s hojo, je pomembno, da testiramo svoje zmožnosti in trajanje vadbe prilagodimo 

svoji telesni kondiciji. Nekateri tako najprej začnejo z 10 minutami na dan. Postopoma čas trajanja 

hoje podaljšujemo. Priporočljivo je, da hodimo 30-45 minut na dan. Ne smemo pozabiti na zadostno 

količino tekočine. Velja, da naj bi človek popil do 2 litra vode na dan in za vsako uro telesne aktivnosti 

še en liter. Če hoja traja več kot eno uro je priporočljivo, da tekočina, ki jo pijemo, vsebuje tudi 

sladkorje in soli (Rotovnik Kozjek, 2004).  

3.3.2 TEK  

 

Tek je oblika gibanja, ki je z nami že od vsega začetka, saj je dolgo časa ljudem predstavljal edino 

možnost pobega pred nevarnostjo. Raziskave potrjujejo, da je tek v naravi za ljudi koristen tudi zato, 

ker predstavlja z estetske, slušne in čustvena doživetja. Tek zahteva kar nekaj truda, potrpežljivosti in 

vztrajnosti, zato je idealen način kako razvijati telesno in duševno moč. S tem, da vztrajamo pri teku, 

si krepimo tudi samozavest. Naučimo se kako pravilno usmerjati naše sile in kako trošiti naše moči, 

da bomo dosegli zastavljeni cilj. Preden pa pričnemo s tekom, moramo preveriti našo fizično 

pripravljenost. Ljudje stari nad 40 let, ki se niso ukvarjali s športom, naj raje najprej začnejo s hitro 

hojo in nato postopoma pričenjajo teči. Našo fizično pripravljenost lahko preverimo s pomočjo 

pogovora, saj, če se med vadbo lahko pogovarjamo, tempo ni prezahteven, če pa se ne moremo 

pogovarjati pa je tempo prezahteven in ga ne bomo mogli dolgo držati. Priporočljivo je, da najprej 

kombiniramo hojo in tek. Na začetku je interval hoje večji, kot interval teka, s časom pa se to 

spreminja, dokler ne zmoremo teči neprekinjeno 15-30 minut. Preden pričnemo s tekom, ne smemo 

pozabiti streching vaj, ki preprečujejo nastanek poškodb zaradi teka. V katerih primerih tek ni 

priporočljiva oblika gibalno/športne aktivnosti: 

 V primeru poškodb lokomotornega sistema (razne bolečine v sklepih). 

 V neprimernih vremenskih razmerah (temperature nižje od -10 in višje od 30 stopinj). 

 V megli in ob visokih koncentracijah izpušnih plinov. 
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 Po obroku (počakajmo vsaj uro in pol). 

 Tek po trdi podlagi (beton in asfalt) (Škof, 2000). 

3.3.3 KOLESARJENJE  

 

Kolesarjenje je oblika gibalne aktivnosti, ki jo uporablja veliko ljudi. Je tudi aktivnost pri kateri dela 

vso telo. Kolesarjenje je tako priljubljeno zato, ker v relativno kratkem času prepotujemo veliko 

razdaljo. Med kolesarjenjem lahko tudi opazujemo okolico, ki ji med vožnjo z avtomobilom ne 

posvečamo pozornosti. Preden pričnemo s kolesarjenjem, se moramo zavedati svojih kondicijskih 

omejitev, zato najprej izberemo krajše ravninske proge in postopoma stopnjujemo težavnost in 

dolžino proge. Najpomembnejše pravilo, ki se ga moramo držati najsi kolesarimo sami ali v skupini je, 

da upoštevamo cestnoprometne predpise (Dvoršak, 2000). Pri kolesarjenju moramo paziti na svojo 

varnost, za katero pa poskrbimo tako, da: 

 Poskrbimo, da je naše kolo v brezhibnem stanju, če ni ga odpeljemo na servis. 

 Vedno, ko se odpravimo na daljšo pot, imamo s seboj tudi najnujnejšo opremo, da lahko 

servisiramo kolo, če se kaj zgodi. 

 Spoštujemo cestnoprometne predpise. 

 Imamo ustrezno opremo (kolesarske hlače, zaščitne očala in čelado). 

 Nosimo opazna oblačila in ne pozabimo na luč, ko se znoči (Zakaj kolesariti, 2013). 

3.3.4 ROLANJE  

 

Rolanje postaja vedno bolj priljubljena gibalna aktivnost, ki se je poslužujejo tudi starejši ljudje. 

Tehnika je zelo podobna drsanju, zato jo večina ljudi kar hitro osvoji. V kolikor oseba ne zna rolati, naj 

najprej obišče začetni tečaj rolanja, kjer jo bodo poučili o pravilni rabi varnostne opreme in ji pokazali 

pravilno tehniko rolanja. Tako kot kolesarjenje je tudi rolanje aktivnost, ki nas popelje v naravo (Gros, 

2000). Da bo vadba zanimivejša in prijetnejša lahko zraven povabimo tudi prijatelje ali partnerja. Za 

rolanje brez poškodb poskrbimo tako, da se najprej razgibamo in ogrejemo. Z rolanjem ne 

pretiravajmo, začnemo počasi in stopnjujemo intenzivnost in dolžino poti. Po rolanju ne smemo 

pozabiti na raztegovalne vaje, da naslednji dan ne bomo čutili bolečin v mišicah (Rolanje – odlična 

vadba za lepe noge in čvrsto zadnjico, 2012). 
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3.3.5 ŠPORTNE AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI 

 

Žival je človekov sopotnik že od prazgodovine. Danes živali postajajo člani družine. Tako človek in 

žival imata prirojeno potrebo po gibanju. Živali, ki sta človekova družba pri gibalni aktivnosti sta 

najpogosteje pes in konj. Veliko je športnih dejavnosti, pri katerih lahko sodelujemo s konjem. To so 

jezdenje, preskakovanje ovir, polo in dresurno jahanje. Preden se lotimo teh dejavnosti, je 

pomembno, da se poučimo o pravilnem ravnanju s konjem. V vseh večjih mestih že najdemo razne 

jahalne šole, kjer nas strokovnjaki poučijo o pravili ježi in ravnanju s konjem. Konj nam ne predstavlja 

samo možnosti za rekreacijo, ampak ima na človeka pomirjujoči učinek (Burian, 2000). Pes je žival, ki 

potrebuje veliko gibanja, zato je lahko naš zvesti sopotnik pri sprehodu ali teku, prav tako nam 

predstavlja tudi motivacijo za gibanje, ko se nam ne da, saj pes potrebuje vsakodnevni sprehod. 

Zraven sprehodov v naravo pa lahko s psi sodelujemo v raznih kinoloških športih, ki zahtevajo redno 

in intenzivno vadbo psa in vodnika. Zahtevajo tudi koncentracijo, vodljivost in vztrajnost obeh. Pri nas 

najdemo naslednje kinološke športe: 

 Športna kinologija: šolanje psa v poslušnosti, obrambi in sledenju. Intenzivnost gibanja je pri 

tej obliki premajhna, zato moramo poskrbeti za zadostno količino gibanja v obliki sprehodov. 

 Lovska kinologija: od psa in vodnika zahteva prosto iskanje, sledenje po krvni sledi, gonjenja, 

prinašanje plena, jamarjenja in vodnega dela. Ta oblika zahteva dobro kondicijsko 

pripravljenost tako vodnika kot psa. 

 Agility: pri tem športu mora pes premagovati ovire, lastnik pa mora teči ob njem in mu 

podajati navodila, kar od njega zahteva fizično pripravljenost. 

 Caincross: tek čez drn in strn, kjer pes na povodcu teče pred vodnikom. Hitrost določa pes, a 

se vseeno mora prilagoditi telesni pripravljenosti lastnika. Tako drug drugega spodbujata k 

teku. Ta tek poteka v gozdu na razdalji 1.5-10 kilometrov (Smerdel in Grad, 2000).  

3.3.6 GIBALNA AKTIVNOST V ZAPRTIH PROSTORIH 

 

Gibalne dejavnosti v zaprtih prostorih uporabljamo takrat, ko nam razne vremenske razmere ne 

dopustijo gibanja v naravi. Poslužujemo se lahko več vrst gibalnih aktivnosti, kot so: 

 Fitnes: fitnes gibanje je namenjeno izboljšanju zdravja in funkcionalnih veščin človeškega 

telesa. Sestavljeno je iz aerobnih (vzdržljivostni) dejavnosti, razteznih dejavnosti in vadbe 

moči (Sila, 2000).  
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 Aerobika: primerna je za vse ljudi ne glede na spol in socialni status. Priljubljena je tudi zato, 

ker ne potrebuje nobene dodatne opreme, ni odvisna od vremenskih pogojev in v majhnem 

prostoru lahko vadi več ljudi. Aerobika v vadbo vključuje tudi plesne elemente, ki še dodatno 

motivirajo sodelujoče (Zagorc in Zaletel, 2000). 

 Zumba: je nova oblika aerobike, ki vključuje latinskoameriške in pop ritme ter koreografijo, ki 

ji zlahka sledimo. Temelji na treningu, kjer se izmenjujejo hitri in počasni ritmi. Zaradi glasbe 

in plesno obarvane koreografije daje vadba občutek razgretega plesišča (Dobrodošli – join 

the party, 2010). 

 Borilni športi: s svojimi zahtevami in pravili prispevajo k večji samozavesti, samonadzoru in 

integriteti. Preizkusimo se lahko v raznih športih, kot so karate, judo, takewondo, boks… 

(Burnik, 2000). 

3.3.7 ŠPORTNE IGRE 

 

Športne igre z žogo so zelo priljubljene med ljudmi. Krepijo večino motoričnih in funkcionalnih 

sposobnosti, kot so hitrost, vzdržljivost, koordinacija, moč… Primerne so tudi kot sredstvo za krepitev 

osebnostnih lastnosti, med njimi družabnosti in emocionalne stabilnosti (Zadražnik, 2000). Med 

najbolj priljubljene športne igre z žogo spadata: 

 Nogomet: je športna igra, ki človeku nudi možnost, se gibalno izraža in ustvarja. Igralci so 

med igro soočeni z raznimi težavami, ki jih morajo rešiti tako, da uporabijo svojo 

ustvarjalnost, zmožnosti reševanja nalog in medsebojno sodelovanje, ki je tudi bistvo igre 

(Verdenik, 2000). 

 Košarka: spada med najbolj priljubljene moštvene športe z žogo. Zanimiva je tudi za 

rekreacijo, saj jo lahko igrata tudi samo 2 igralca. Košarka krepi predvsem timsko delo. 

Rezultati so velikokrat odvisni od odnosov v ekipi, zato je košarka šport, pri katerem je 

pomembno vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov med igralci in vzdrževanje teh 

odnosov (Erčulj, 2000). 

3.3.8 DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

 

Med športne aktivnosti, ki se jih lahko poslužujemo spadajo tudi: 

 Joga: je sistem filozofije, življenjskega stila in tehnik, ki nam pomagajo, da se celostno 

razvijamo in ne samo oblika vadbe, ki nam pomaga do večje gibčnosti telesa. Joga daje velik 

pomen in vpliv na človekovo razmišljanje in na njegovo življenjsko filozofijo (Kaj je joga, b.d.) 
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 Pilates: je nežna vadba, ki omogoča krepitev, oblikovanje in sproščanje telesa. Pilates ima 

ugoden vpliv na zmanjševanje težav s spanjem, manjšo utrujenost ob vsakodnevnih naporih, 

izboljša samozavedanje telesa in samozavest ter deluje protistresno (Kakšne so prednosti 

pilatesa in kaj vam prinaša redna vadba, b.d.). 

 Ples: je ena izmed najbolj priljubljenih gibalnih aktivnosti na svetu. Ugodno vpliva na 

koordinacijo, ravnotežje, moč, preciznost, hitrost in gibljivost. Ples ima tudi pozitiven učinek 

na razpoloženje plesalcev. O tem se lahko prepričamo tako, da ob plesišču opazujemo 

plesalce. Opazimo, da so vsi plesalci dobre volje in sproščeni (Zagorc, 2000). 
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4 SKLEP  
 

V sklopu moje diplomske naloge sem želela poiskati različne vrste športno/gibalnih aktivnosti, ki 

lahko specialnim in rehabilitacijskim pedagogom pomagajo pri preprečevanju izgorelosti. Preko 

sistematičnega pregleda literature sem želela tudi raziskati, kaj vse vpliva na izgorelost in kako 

športno/gibalna aktivnost vpliva na ljudi, ki trpijo za poklicno izgorelostjo. 

Ugotovila sem, da obstaja veliko različnih dejavnikov, ki pedagoškim delavcem otežujejo opravljanje 

njihove naloge. Ti dejavniki velikokrat negativno vplivajo na njihovo počutje v službi, kar vodi do 

stresa, ta pa vodi do nastanka izgorelosti. Razne športno/gibalne aktivnosti, ki se jih lahko poslužujejo 

vsi ljudje, tudi tisti, ki niso v najboljši fizični kondiciji pozitivno vplivajo na ljudi in lahko pomagajo pri 

preprečevanju poklicne izgorelosti. Te aktivnosti so hoja, tek, kolesarjenje, rolanje, ples, joga, pilates 

itd.  

Med pisanjem diplomske naloge sem ugotovila, da je bilo narejenih veliko raziskav, o pogostosti 

pojava poklicne izgorelosti in o dejavnikih, ki vplivajo nanjo. Prav tako je bilo narejenih kar nekaj 

raziskav o pozitivnem vplivu športne aktivnosti na duševno zdravje in o tem, koliko se pedagoški 

delavci ukvarjajo s športno/gibalnimi aktivnostmi. Nikjer nisem zasledila podrobnejše raziskave o 

tem, kako športno/gibalna dejavnost vpliva na pojav poklicne izgorelosti pri pedagogih. V prihodnje 

želim raziskati to povezavo in ugotoviti, ali lahko specialni in rehabilitacijski pedagog s pomočjo 

športno/gibalne aktivnosti prepreči pojav izgorelosti. 
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