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i 

IZVLEČEK 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju je zelo zahtevno in povzroča različne 

profesionalne obremenitve, ki lahko privedejo do stresa in v skrajni obliki do izgorevanja. 

Raziskava proučuje doţivljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju 

in kako le-to vpliva na posameznikovo delo in ţivljenjsko funkcioniranje. V raziskavi sem 

ugotovila, kaj je posameznike motiviralo, da so se odločili za izbiro svojega poklica, kateri 

dejavniki so jim povzročali profesionalne obremenitve pri delu z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju in kako so le-ti vplivali na ţivljenje in delo posameznika. Ugotavljala sem, 

katere znake stresa oziroma izgorevanja posamezniki opaţajo pri sebi. Zanimalo me je, če 

obstajajo razlike v doţivljanju izgorevanja med tistimi, ki so na začetku svoje poklicne poti, 

in tistimi, ki ţe imajo večletne delovne izkušnje. Nadalje sem preučevala, ali obstajajo razlike 

med posamezniki, ki delajo z osebami z motnjo v duševnem razvoju individualno oziroma 

skupinsko. Prav tako sem poizvedovala, ali je med strokovnjaki, ki so po svoji izobrazbi 

specialni in rehabilitacijski pedagogi, in tistimi, ki imajo drugačno izobrazbo, opravljajo pa 

delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, kakšna razlika v doţivljanju izgorevanja. 

Obenem sem preverjala, kako se posamezniki spopadajo z izgorevanjem in kdo jim pri tem 

nudi podporo. Za zbiranje podatkov sem uporabila deskriptivno metodo in tehniko delno 

strukturiranega intervjuja. Raziskovalni pristop je bil kvalitativen. Vzorec je sestavljal 10 

delavcev, ki delajo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, so strokovnjaki različnih profilov 

in imajo na tem področju različno dolge delovne izkušnje. Ugotovila sem, da povzroča delo z 

osebami z motnjo v duševnem razvoju pri posameznikih podobne znake stresa/izgorevanja, 

vendar začetniki v tem poklicu tega ne občutijo. Posamezniki za spopadanje z obremenitvami 

uporabljajo podobne spoprijemalne strategije. To so različni osebni – gibanje, branje, delo na 

sebi, sprememba okolja in druţabnost, ter socialni viri – podpora vodstva, sodelavcev in 

druţine, intervizija in supervizija. Razlike v doţivljanju stresa/izgorevanja so se pokazale le v 

primerjavi tistih, ki nimajo veliko delovnih izkušenj, in tistih, ki imajo ţe večletne izkušnje, 

saj so pri slednjih nekateri ţe doţiveli občutek ugasnjenosti in popolne izgorelosti, zato je 

pomoč potrebna. Na temelju rezultatov raziskave sem osvetlila problem izgorevanja s 

subjektivne perspektive in podala napotke za učinkoviteje spoprijemanje s tem problemom na 

ravni posameznika in vzgojno-izobraţevalnih ustanov (delodajalcev). 
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ABSTRACT 

 

Working with people who have intellectual disabilities is very difficult and causes different 

professional burden, which can lead to stress and in some cases also to burnout. 

This study examines how teachers, who work with people with intellectual disabilities, 

experience burnout and how it affects on their job and life functioning. In the research I found 

out teachers’ motivation for their occupation, factors which caused professional burdening 

while working with people with intellectual disabilities as well as their affects on individual’s 

life and work. I investigated which stress or burnout signs have individuals, who participated 

in the research, identified in themselves. The study also aims to examine whether there is a 

difference in experiencing burnout at work between beginning teachers in the early years of 

their career and experienced teachers who have many years of working experience. 

Furthermore, I studied if there are any differences between individuals who work with people 

with intellectual disabilities individually or in groups. Then I also inquired the difference 

between special education teachers and other professionals who have different education but 

work as special education teachers in experiencing burnout. Moreover, I examined how 

individuals manage burnout and who helps and supports them. The descriptive method of 

research and qualitative approach were used for this study. Semi-structured interviews were 

selected as the means of data collection. Research sample consists of ten employees, who 

work with people with intellectual disabilities and have different education and working 

experience in this particular field. I found out that research participants have similar signs of 

stress/burnout, except the beginning teachers who have no problems with stress/burnout. 

Individuals use very similar burnout coping strategies to overcome work-related stressors. 

Burnout coping strategies they use are different like exercise, reading, change of environment, 

sociability and social sources – support of leadership, co-workers and family, intervision and 

supervision. The differences in experiencing stress/burnout are evident between beginning 

teachers, who have little working experience, and experienced teachers, who have many years 

of working experience. Some of the latter already experienced the feeling of being burnout, 

which is why they need help. Based on the results of the research I explained the problem of 

burnout from subjective perspective and give effective burnout prevention strategies useful at 

the individual level and at the level of educational institutions (employers).   
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Key words: professional burden, people with intellectual disabilities, stress/burnout signs, 

support, burnout coping strategies 

  



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

v 

KAZALO 

UVOD ........................................................................................................................................ 2 

1 STRES IN IZGORELOST .................................................................................................. 4 

1.1 Definicije in vrste stresa .............................................................................................. 4 

1.2 Vrste stresa ................................................................................................................ 10 

1.2.1 Stres glede na izvor ............................................................................................ 10 

1.2.2 Stres glede na posledico reakcije ....................................................................... 11 

1.2.3 Stres glede na objektivne dejavnike ................................................................... 12 

1.3 Nevrofiziologija stresa ............................................................................................... 14 

1.3.1 Odziv telesa ........................................................................................................ 15 

1.4 Povzročitelji stresa ..................................................................................................... 18 

1.4.1 Raven posameznika ............................................................................................ 20 

1.4.2 Raven okolja ....................................................................................................... 22 

1.4.3 Raven delovnega okolja ..................................................................................... 22 

1.4.4 Stresogeni dejavniki v poklicih pomoči in pri delu z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju .............................................................................................................. 23 

1.5 Posledice stresa .......................................................................................................... 28 

1.5.1 Na ravni posameznika ........................................................................................ 28 

1.5.2 Na ravni delovne organizacije ........................................................................... 29 

1.6 Izgorelost (burnout) kot posledica dolgotrajnega stresa ............................................ 29 

1.6.1 Tristopenjski model izgorevanja ........................................................................ 36 

1.6.2 Vzroki za izgorelost ............................................................................................ 37 

1.6.3 Pripomočki za merjenje izgorelosti .................................................................... 45 

1.6.4 Posledice izgorelosti .......................................................................................... 47 

1.7 Obvladovanje stresa – »coping« ................................................................................ 49 

1.7.1 Rešitve za zmanjševanje stresa ........................................................................... 53 

1.8 Spopadanje z izgorelostjo .......................................................................................... 61 

1.8.1 Osebne strategije ................................................................................................ 61 

1.8.2 Socialne strategije .............................................................................................. 61 

1.8.3 Strategije preventive ........................................................................................... 63 

2 DELO Z OSEBAMI (OTROCI, MLADOSTNIKI IN ODRASLI) Z MOTNJO V 

DUŠEVNEM RAZVOJU ........................................................................................................ 66 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

vi 

2.1 Osebe (otroci, mladostniki in odrasli) z motnjo v duševnem razvoju in programi 

izobraţevanja v Sloveniji ...................................................................................................... 66 

2.2 Raziskave v tujini ...................................................................................................... 73 

2.3 Raziskave v Sloveniji ................................................................................................ 77 

3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJA .................................. 84 

3.1 Raziskovalna vprašanja ............................................................................................. 84 

4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP .................................................................... 86 

4.1 Proučevane enote ....................................................................................................... 86 

4.2 Ureditev kod in kategorij iz vseh intervjujev ............................................................ 88 

4.2.1 Kategorija 1 – dejavniki izbire poklica in poklicne poti .................................... 88 

4.2.2 Kategorija 2 – profesionalne obremenitve ......................................................... 92 

4.2.3 Kategorija 3 – znaki stresa/izgorevanja (psihološki in fiziološki) ..................... 99 

4.2.4 Kategorija 4 – spopadanje z obremenitvami – spoprijemalne strategije (osebni 

viri) 103 

4.2.5 Kategorija 5 – spopadanje z obremenitvami – spoprijemalne strategije 

(socialna podpora) .......................................................................................................... 106 

4.2.6 Kategorija 6 – predlogi za zmanjšanje izgorevanja med zaposlenimi (na ravni 

delodajalca) .................................................................................................................... 108 

4.2.7 Kategorija 7 – predlogi za delo fakultete ......................................................... 110 

4.3 Dejavniki izbire poklica in poklicne poti ................................................................ 112 

4.4 Profesionalne obremenitve in vplivi obremenitev ................................................... 114 

4.5 Znaki stresa/izgorevanja .......................................................................................... 119 

4.6 Spoprijemalne strategije na ravni posameznika (osebni viri in socialna podpora) . 121 

4.7 Predlogi za zmanjševanje izgorevanja med zaposlenimi na ravni delodajalca ....... 125 

4.8 Predlogi za delo fakultete ........................................................................................ 126 

4.9 Primerjava v doţivljanju izgorevanja – večletne izkušnje/manj delovnih izkušenj 128 

4.10 Primerjava v doţivljanju izgorevanja – individualno/skupinsko delo ..................... 146 

4.11 Primerjava v doţivljanju izgorevanja – SRP/NE SRP ............................................ 156 

5 ZAKLJUČEK ................................................................................................................. 174 

6 LITERATURA ............................................................................................................... 187 

7 PRILOGE ........................................................................................................................ 195 

7.1 VPRAŠANJA ZA INTERVJU ................................................................................ 195 

7.2 IZBOR RELEVANTNIH DELOV INTERVJUJEV .............................................. 200 

 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

 

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki smo mi stali ob strani in mi pomagali pri tako velikem 

ţivljenjskem projektu, ki ga je zame predstavljalo pisanje magistrskega dela. 

 

Za vso strokovno podporo, smernice in vodenje pri nastajanju tega dela bi se rada še posebej 

zahvalila mentorici dr. Martini Ozbič in somentorju dr. Janezu Vogrincu.  

 

Zahvaljujem se vsem intervjuvankam, ki so bile pripravljene sodelovati v moji raziskavi in so 

tako omogočile izpeljavo empiričnega dela mojega magistrskega dela. 

 

Nenazadnje pa gre zahvala tudi partnerju Robiju in staršema, ki so me spodbujali in podpirali, 

da mi je na koncu uspelo doseči zastavljeni cilj. 

 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

2 

UVOD 

 

V današnjem času se je stresu nemogoče izogniti, zato je pomembno, da se naučimo 

pravočasno prepoznati njegove simptome in se zavarujemo pred njegovimi posledicami.  

 

Ko sem začela delati z osebami z motnjo v duševnem razvoju, sem se srečala s številnimi 

teţavami, pri sodelavcih pa sem opazila utrujenost, pomanjkanje energije in nejevoljo. 

Zanimalo me je, kaj je botrovalo k takšnemu vedenju. Kaj kmalu sem ugotovila, da sta 

ključna razloga stres in izgorelost, ki je posledica dolgotrajne izpostavljenosti stresu. 

 

Ščuka (1999) meni, da je stres znanstveni pojem, ki se je v pogovornem jeziku popolnoma 

uveljavil. Prisoten je pri vsakem problemu, ki se nam zastavlja, pri vsakem odzivanju na 

draţljaje iz okolja. Okolje se vseskozi spreminja in mi se mu moramo prilagajati. Če se ne bi 

mogli prilagajati okolju, ne bi mogli preţiveti. Človeka stres spremlja ţe od nekdaj in ni 

spremljevalec tega stoletja. Je povsem koristen človekov spremljevalec, čeprav je lahko v 

določenih primerih tudi nevaren, še posebej če je dolgotrajen.  

 

Pšeničny (2006) poudarja, da je delovna izčrpanost normalna posledica prekomernega dela, v 

katerega nas vodijo zunanje zahteve. Kaţe se v občutkih utrujenosti, pomanjkanju motivacije 

in v niţji delovni učinkovitosti v sluţbi in doma. Izgorelost pa je rezultat večletnega 

izčrpavanja organizma, ki pripelje do skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti, zato so 

ukrepi potrebni. 

 

Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu sta dve večji 

poglavji. Prvo poglavje posebej definira stres in izgorelost, vzroke, posledice in prepletanje 

obeh pojavov. Predstavljeni so tudi načini spopadanja s stresom in z izgorelostjo. V drugem 

poglavju pa je predstavljeno delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Predstavljene so 

skupine otrok z motnjo v duševnem razvoju. Opredeljen je slovenski sistem izobraţevanja za 

osebe z motnjo v duševnem razvoju ter izsledki raziskav pri nas in v tujini, ki predstavljajo 

delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in stresogene dejavnike, ki se pojavljajo pri 

tem delu. Sledita tretje in četrto poglavje, ki predstavljata empirični del naloge. Tu so 

predstavljeni problem naloge, raziskovalna vprašanja, proučevane enote, metoda dela in način 

obdelave podatkov.  
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Sledi prikaz kvalitativne obdelave podatkov in utemeljena teorija, na koncu pa še sklep –  

sinteza celotnega dela. 

 

Cilj raziskave je ugotoviti, kako posamezniki doţivljajo profesionalne obremenitve, ki jih 

povzroča delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, in kako le-te vplivajo na 

posameznikovo delo in ţivljenjsko funkcioniranje. 
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1 STRES IN IZGORELOST 

  

1.1 Definicije in vrste stresa 

 

Starc (2007) navaja, da izhaja izraz stres iz angleščine (angl. stress) in pomeni pritisk, 

obremenitev ali napetost. Prvotno je bil privzet s področja fizike, kjer predstavlja silo, ki 

deluje na določeno površino. Pri človeku lahko to prevedemo kot psihično obremenitev, 

hkrati pa gre še za biološki odziv organizma na stresogeni dejavnik. 

 

Začetek stresa povezujemo s pionirji stresa. Cannon (1932, po Černigoj Sadar, 2002, Starc, 

2007) je ţe v tridesetih letih 20. stoletja govoril o vplivu zunanjih dejavnikov, ki povzročijo 

notranje neravnovesje v organizmu. Ugotovil je, da se ţival, v kolikor je v šoku ali če ji preti 

nevarnost, instinktivno odzove z izplavljanjem hormonov, ki ji pomagajo preţiveti. Odkril je, 

da gre za hormon adrenalin. Njegova razlaga je bila povsem biološka, saj je govoril o 

homeostazi. Vsak organizem skuša vplivati na zunanje draţljaje iz okolja in vzpostaviti 

ravnovesje v organizmu, ker lahko samo tako telo funkcionira optimalno. Spremenijo se 

fiziološki procesi v organizmu, povzročajo pa odgovor na nivoju boj–beg. Telo se tako 

pripravi na reakcijo. Posameznik se lahko bori ali pa zbeţi. Ta hitri in kratko delujoči stresni 

odziv je poimenoval »odziv spopad–ali–umik« (angl. fight–or–flight response).  

 

Prve opredelitve stresa in njegovega vpliva na ljudi izhajajo s področja medicine. Selye (1956, 

po Černigoj Sadar, 2002, Treven, 2005) je priznan kot »oče« koncepta stresa. Na osnovi 

Cannonovih ugotovitev je izdelal tristopenjski model, s pomočjo katerega je pojasnil 

odzivanje človeka na obremenjujočo situacijo. Ta pojav je imenoval splošni prilagoditveni 

sindrom (angl. General adaptation syndrome – GAS), pribliţno desetletje pozneje pa je 

vpeljal pojem stres. Za GAS so značilne tri faze: 

1. Faza – alarm (šok) – tu se vzpostavi reakcija boj–beg (angl. fight–or–flight response). 

Organizem zbere vse moči, da se z nevarnostjo spoprime ali pa se umakne. Smisel 

stresne situacije je tudi samoohranjanje, saj omogoča, da se z begom rešimo 

nevarnosti. V tej fazi ostane organizem le kratek čas, saj je lahko v nasprotnem 

primeru okvara smrtna. 
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2. Faza – obramba – kadar zahteve in izzivi trajajo dalj časa, je potrebno daljše 

prilagajanje (angl. resistance stage). Telo se spopada in spoprijema s stresom 

(protišok). Organizem ţeli obvladati učinke stresorjev. Če stresna situacija traja še 

naprej, lahko rečemo, da je stres negativen. Delovanje začne počasi slabeti, pojavijo se 

znaki izčrpanosti. Telo ali del telesa odpove. 

 

3. Faza – izčrpanost – v tej fazi se človek utrudi in omaga, obramba razpade (angl. 

exhaustion stage). 

 

Kadar naletimo na kritično situacijo v naravnem okolju, sta najprimernejša odgovora boj ali 

beg. Takrat se aktivirajo človekove zaloge energije, da bi usposobile njegovo telo. Ko 

situacija mine, je telo zopet v ravnovesju. Če pa boj ali beg nista uspešna, pa ostane telo v 

stanju vzburjenosti in potrebuje več energije, da se vrne v normalno stanje. To lahko privede 

do faze izčrpanosti, do poškodbe organov ali celo smrti.  

 

Zanj je stres program telesnega prilagajanja novim okoliščinam, njegov stereotipni in 

nespecifični odgovor na draţljaje, ki motijo osebno ravnoteţje.  

 

Graf 1: Model stresnega delovanja po Selyeju (1956, Looker in Gregson, 1993) 

 

Prvi odziv je vedno enak, saj tu ne gre za miselno načrtovano aktivnost. Vedno najprej naraste 

količina adrenalina v krvi, ne glede na vrsto in intenzivnost draţljaja. Ta reakcija je 

nespecifična in ni odvisna od človekove volje. Kasnejši odzivi pa so premišljeni in načrtovani, 

za vsako situacijo drugačni. Lahko bi rekli, da je stresna reakcija najenostavnejši in 

najprimitivnejši način odzivanja na reakcije iz okolja. 
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Na ta model je bilo podanih več kritičnih pripomb, saj ni upošteval psiholoških elementov, 

kot je ocena obremenjujoče situacije. Predvideval je, da gre za skupen fiziološki odgovor na 

vse stresorje, vendar pa so kasneje dokazali, da gre za individualne razlike v odzivanju na 

stresne dogodke, saj ima vsak posameznik svoje sposobnosti, s pomočjo katerih prepozna in 

odreagira na takšne dogodke. 

 

Lazarus (1981, po Černigoj Sadar, 2002) je ugotovil, da ta pojem najdemo ţe v 14. stoletju. 

Takrat so s tem pojmom označevali stisko, napetost in nezaţelenost. Avtor navaja, da so pri 

nastanku stresa najpomembnejši procesi kognitivne ocene in interpretacije dogodka pri 

posamezniku. Ti procesi so vedno emocionalno in afektivno nabiti. Loči dve vrsti ocenjevanja 

stresorjev. Prvo je primarno ocenjevanje, ki oceni stopnjo groţnje, ki jo posamezniku 

predstavlja določen stresor. Oseba lahko razlikuje med nepomembnimi, ugodnimi/pozitivnimi 

in stresnimi dogodki. Sledi sekundarno ocenjevanje, ki se nanaša na oceno lastnih zmoţnosti 

osebe za to, da znova vzpostavi porušeno ravnoteţje. Ta vrsta ocenjevanja dodatno okrepi ali 

zniţa občutek ogroţenosti. 

 

Stresni dogodki po njegovem mnenju nastopajo v treh osnovnih oblikah. Prva oblika se 

imenuje izguba oziroma oškodovanost, kar predstavlja fizične ali duševne izgube, izgubo 

samospoštovanja, socialnega priznanja in izgube v medosebnih odnosih. Druga oblika 

predstavlja groţnjo izgube, kar pomeni, da je izguba moţna, ni pa še nastopila. Tretja oblika 

pa predstavlja dogodek kot izziv, kar postavlja v ospredje pozitivno naravnanost glede 

stresnega dogodka in poudarja pozitivne misli ter posledice dogodkov. 

 

Cohen (1985) opozarja, da nek določen dogodek ni nujno stresen za vsakogar. To je odvisno 

od različnih dejavnikov, kot so vztrajnost stresnih dogodkov in preţetost z njimi, čas 

pojavljanja stresnega dogodka, individualne zmogljivosti, oţje okolje posameznika 

(medosebni odnosi s pomembnimi osebami), priloţnost za poseganje v okolje, pomen, ki ga 

daje izkušnjam. Prav tako določene značilnosti posameznika vplivajo na izkušnjo stresa. To 

so starost, spol, izobrazba, osebnostne značilnosti, socialna situacija in pretekle izkušnje 

spopadanja z različnimi stresnimi situacijami.  

Nastran Ule (1993) pravi, da je pojem stresa danes zelo širok in ga različni teoretiki različno 

definirajo. Medicina poudarja bolj fiziološke učinke stresa, sociologija socialno okolje, 

psihologija pa kognitivne in druge strategije posameznika za obrambo pred stresom in 
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psihološkimi posledicami stresa. Osnovni koncept stresa izhaja iz tega, da je to 

posameznikova psihofiziološka reakcija na ponavljajoče se neugodne vplive, ki izvirajo iz 

našega profesionalnega in osebnega ţivljenja. Povzročajo nam ovire in predstavljajo 

neugodna občutja, neravnoteţje in groţnje. Takšni občutki nas privedejo do psihične, 

fiziološke in telesne disfunkcije. 

 

Navaja različne vrste raziskav na področju stresa. Prve so psihološke raziskave, ki raziskujejo 

kognitivne in motivacijske dejavnike v času stresne reakcije. Potem so kognitivistične 

raziskave, ki poudarjajo medsebojno povezanost kognitivnih, emocionalnih in motivacijskih 

dejavnikov. Situacijske raziskave poudarjajo vpliv okolja. Sem sodijo še reakcijske raziskave, 

ki se osredotočajo na reakcije posameznika, in transakcijske, ki postavljajo v ospredje 

kvaliteto odnosa med posameznikom in okoljem. Zadnje so socialnopsihološke raziskave, ki 

navajajo, da je socialno posredovan tako nastanek stresa kot tudi kontrola stresne situacije. 

Stresorji niso dani sami po sebi, ampak jih producirajo druţbeni vplivi. Do stresa pride, ko je 

pod vprašaj postavljena osebna identiteta posameznika in njegova sposobnost delovanja. 

Spopadanje s stresom je tako odvisno od kvalitete socialnih odnosov dane osebe. 

 

Luban - Plozza in Pozzi (1994) pravita, da je stres reakcija organizma na draţljaje iz okolja in 

vključuje znake obrambe in prilagajanja. Vsak draţljaj, ki deluje na telo, ima za posledico 

biološko aktivacijo, ki posameznika pripravi na prilagoditev in obrambo. V posebnih 

okoliščinah lahko ta odgovor na stres pripelje do bolezni. Preden draţljaji sproţijo reakcijo, so 

obenem izpostavljeni posebnemu filtru v naših moţganih, saj je od osebnostne strukture 

odvisno, kako bo dojela stresni dogodek. Posebnega pomena so tudi draţljaji, ki se sproţijo 

ob ločitvah in izgubah. Ti so posledica procesov notranje privrţenosti, ki so izraziti predvsem 

pri človeku. Za to obliko stresa je značilno vedenje depresija.  
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KEMIČNI DRAŽLJAJI

PRILAGODITEV OBRAMBA

STRES

NESPECIFIČNA BIOLOŠKA

AKTIVACIJA

PSIHOSOCIALNI

DRAŽLJAJI
FIZIČNI DRAŽLJAJI ORGANIZEM

BIOLOŠKI DRAŽLJAJI

BOLEZEN

 

Skica 1: Stres kot reakcija organizma na draţljaje iz okolja (Luban - Plozza in Pozzi, 1994) 

  

Veliko avtorjev poudarja, da je stres vpliv, ki smo mu podvrţeni vsi. Vsaka sprememba ali 

zahteva v ţivljenju posameznika je lahko vzrok za stres, saj nas vrţe iz ustaljenih tirnic in 

poruši fiziološko ter psihološko ravnoteţje posameznika. Naše telo išče ravnoteţje med 

zahtevami vsakdanjega ţivljenja in lastno sposobnostjo, da se s temi zahtevami spopade. 

Odziv pa je odvisen od našega zaznavanja zahteve. Lahko jo zaznamo kot izziv ali kot 

groţnjo. Določena količina stresa je koristna in nas spodbudi k večji učinkovitosti. 

Prekomeren stres pa ima negativne posledice, kadar zahteve okolja presegajo naše 

sposobnosti (Lindemann, 1977; Kneţevič, 1997; Powell, 1999; Boben - Bardutzky, 2000; 

Jerman, 2005). 

Travers in Cooper (1996) pojasnjujeta, da obstajajo trije modeli razumevanja stresa. Prvi 

model definira stres kot odgovor na draţljaj. Pravi, da je stres odgovor posameznika na moteč 

draţljaj iz okolja. Ta model zanima predvsem manifestacija stresa na psihološki, vedenjski in 

fiziološki ravni. Drugi model definira stres kot stimulus, kar pomeni, da posamezni negativni 

draţljaji iz okolja delujejo na posameznika in povzročijo pri njem spremembe.  
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Od vsakega posameznika pa je odvisno, kako se bo odzval. Stresorji pa so lahko okoljski, 

socialni, psihološki, fizični, ekonomski in naravne nesreče. Tretji model pa definira stres kot 

interakcijo in pravi, da gre za kompleksen proces, kjer pride do interakcije med 

posameznikom in okoljem. Ljudje vplivajo na okolje, po drugi strani pa tudi okolje vpliva na 

ljudi. Ta model poudarja, da okolje samo po sebi ni stresno, ampak je stres rezultat interakcije 

med posameznikom in okoljem, ki ga posameznik doţivi kot stresno. Od vsakega 

posameznika je odvisno, katero situacijo bo ocenil kot stresno in kako bo nanjo reagiral. 

 

Ščuka (1999) meni, da je stres znanstveni pojem, ki se je v pogovornem jeziku popolnoma 

uveljavil. Prisoten je pri vsakem problemu, ki se nam zastavlja, pri vsakem odzivanju na 

draţljaje iz okolja. Okolje se vseskozi spreminja in mi se mu moramo prilagajati. Če se ne bi 

mogli prilagajati okolju, ne bi mogli preţiveti. Človeka stres spremlja ţe od nekdaj in ni 

spremljevalec tega stoletja. Je povsem koristen človekov spremljevalec, čeprav je lahko v 

določenih primerih tudi nevaren. V današnjem času smo stresu izpostavljeni na vsakem 

koraku. Stres je glavni vzrok večine teţav. Posledice vsakodnevnih preobremenitev se kaţejo 

kot slabo počutje, utrujenost, napetost ali celo bolezen. 

 

Mikhail (1985, po Silvar, 2007 in Starc, 2007) navaja, da obstajajo trije pomembni vidiki 

stresa. Prvi vidik pravi, da so reakcije na stres vedno individualne. Drugi vidik poudarja, da je 

stres bolj opredeljen s percepcijo situacije kot pa s situacijo samo. Zadnji vidik pa postavlja v 

ospredje dejstvo, da je obseg stresa odvisen od posameznikovih sposobnosti soočanja z njim. 

 

Starc (2008) pojasnjuje, da sta stres in stresna reakcija značilni za vse sesalce. To je notranji 

mehanizem vseh ţivali, ki se sproţi v moţganih in za kratek čas prevzame njihovo delovanje 

ter preko čustvenih, psiholoških, telesnih in vedenjskih sprememb pripravi celotni organizem 

na premagovanje teţav. Zato je stres na tem nivoju opredeljen kot pozitivni mehanizem, ki je 

v borbi za obstanek ohranjal ţivljenja, pri sodobnem človeku pa vpliva na izboljšanje 

kreativnosti, spomina, zaznavanja, asociacij … vendar le, če je kratkotrajen in ne preveč 

intenziven. Današnji stres se popolnoma razlikuje od tistega, ki se je razvijal v zgodovini 

človeštva. Danes se stres pojavlja pogosteje, kar posameznikom onemogoča počitek, spanje in 

obnovo moţganov. Pogosteje se pojavlja na psihosocialnem nivoju, malo manj pa na 

telesnem. Takšen ponavljajoči stres se je namesto proti sovraţnikom obrnil proti nam samim 

in ima škodljive posledice na naše telo in um.  
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Stres najdemo v vseh starostnih obdobjih, ni vezan niti na spol niti na raso. Ocenjuje se, da je 

kronični stres vzrok 70–90 odstotkov vseh sodobnih bolezni, predvsem srčno-ţilnih, 

presnovnih in duševnih bolezni. Podal je različne definicije stresa. Prva pravi, da je stres 

zapleten psiho-nevro-endokrini in imunski odziv osebe (stresna reakcija) na izziv (stresogeni 

dejavnik) v luči posameznika in po osebnem borbenem načrtu. Stres je torej individualna 

biološka reakcija posameznika na izziv iz okolja po lastnem borbenem načrtu, če izziv oceni 

kot stresogen. Druga pravi, da je stres odziv posameznika na stresogene dejavnike (stresorje), 

ki se sproţi v moţganih ter se preko hormonov in ţivcev hitro razširi po telesu, kjer povzroči 

čustvene, mentalne, telesne in vedenjske spremembe. Tretja pravi, da je stres prirojena 

(gensko kodirana), primitivna in skozi evolucijo razvita fiziološka reakcija, lastna vsem 

sesalcem, ki telo pripravi na spopad ali beg (umik). Četrta pravi, da je stres lastnost 

posameznika, da se odzove na okolje. Zadnja pa navaja, da je stres psihološki in telesni odziv 

posameznika na zahteve vsakdanjega ţivljenja, ki presegajo posameznikove sposobnosti za 

uspešen spopad z izzivom. Na stres ne smemo gledati kot na neko površinsko delovanje na 

naše telo in um, saj stres deluje v globino telesa in povzroča spremembe na vseh organih in 

celicah. 

 

1.2 Vrste stresa 

 

Stres (Mielke, 1997) ne pomeni vedno samo negativnih posledic, saj lahko sproţi pozitivne 

duševne in vedenjske učinke.  

 

Stres lahko razdelimo glede na izvor, posledice stresne reakcije in glede na spremljajoče 

objektivne dejavnike. 

 

1.2.1 Stres glede na izvor 

 

Newhouse (2000) pravi, da poznamo dve vrsti stresa glede na izvor, notranji (endogeni) in 

zunanji (eksogeni). 
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 Notranji (endogeni) 

Izvira iz naše notranjosti in ga lahko v mnogih primerih predčasno preprečimo, če se 

izognemo situacijam, ki povzročajo njegov nastanek. K notranjemu stresu prištevamo 

osnovna čustvena stanja (strah, jeza, ţalost), pomanjkanje glukoze in kisika v krvi ter 

pesimističnost. Ta vrsta stresa se pojavlja pogosteje kot zunanji. 

 

 Zunanji (eksogeni) 

Na posameznika vpliva od zunaj. Sem prištevamo naravne nesreče, nasilje, kirurške posege in 

delovno okolje. Nadzor nad zunanjimi dogodki ni vedno moţen ali mogoč, vendar se 

posameznik lahko nauči odreagirati na način, ki bo prinesel najmanj neprijetnih posledic. 

 

1.2.2 Stres glede na posledico reakcije 

 

Looker in Gregson (1993) sta navedla tri vrste stresa, in sicer normalni, pozitivni in negativni. 

 

 Normalni stres 

Te vrste stresa se ljudje po navadi ne zavedajo, saj ga dojemajo kot nekaj vsakdanjega. 

Vsakdanja opravila so za nas stresna, vendar posameznik s preteklimi izkušnjami vzpostavi 

ravnovesje in ga določene stvari ne ovirajo več. 

 

 Pozitivni stres (eustres) 

Pozitivni stres je stres, ki povzroča kratkotrajno in neintenzivno stresno reakcijo. Sposobnosti 

za obvladovanje so v tem primeru večje od zahtev. Organizem se tudi na najmanjše probleme 

in spremembe odzove s prilagajanjem (lakota, mraz, zbujanje). Primer pozitivnega stresa je 

tudi stresna reakcija med boleznijo (šok, krvavitev, astmatični napad …). Stres nas motivira 

za delo in spodbuja dinamičnost. 
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 Negativni stres (distres) 

Negativni stres se pojavi, kadar ne zmoremo obvladati zahtev iz okolja. Ta vrsta stresa ima 

škodljive vplive na zdravje. Po navadi je posledica dolgotrajnih ali ponavljajočih se 

intenzivnih stresnih reakcij organizma brez ustreznega počitka in obnove organizma. 

 

Pomembna razlika med njima je, da se pri pozitivnem stresu zlahka prilagodimo spremembi, 

pri negativnem stresu pa se spremembi prilagodimo s teţavo ali pa se ji sploh ne. Stresne 

situacije lahko občutimo individualno zelo različno, saj lahko isti draţljaj pri različnih 

posameznikih povzroči popolnoma drugačne reakcije.  

 

1.2.3 Stres glede na objektivne dejavnike 

 

Bilban (2007) opredeljuje 4 vrste stresa, ki so povezane z objektivnimi dejavniki: 

 

 Fizični stres 

Ta vrsta stresa lahko nastopi zaradi nenadnih energetske sprememb v okolju ali 

nepričakovanih delovanj fizičnih dejavnikov (udarci, povišana ali zniţana temperatura, hrup). 

 

 Biološki in fiziološki stres 

To vrsto stresa sproţijo posledice bioloških in fizioloških sprememb v človeškem organizmu 

(poškodbe, stradanje, motnje bioloških ritmov, toksični in infektivni agensi, izguba telesnih 

tekočin).  

 

 Psihološki stres 

Pojavi se zaradi nepričakovanega dogodka, nevarne situacije, konflikta ali dogodka, ki ima 

negativni predznak.  
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 Socialni stres 

Pojavi se zaradi dejanj, ki nimajo vpliva samo na eno osebo, ampak na določeno socialno 

okolje ali druţbo kot celoto. Sem spadajo hitre druţbene spremembe, ki lahko ogrozijo 

moralni in socialni sistem varnosti. 

 

Powell (1999) navaja, da so raziskave pokazale, da so ljudem, ki ţivijo v stresu, a le redko 

zbolijo, skupne tri bistvene lastnosti. Pomemben je nadzor, ki ga ima posameznik nad svojim 

ţivljenjem, in občutek, da ima ţivljenje smisel in namen. Pozitivno lahko na posameznikovo 

ţivljenje vpliva tudi predanost druţini, delu, konjičkom in druţabnemu ţivljenju. Izrednega 

pomena je tudi prilagodljivost, saj lahko dojemanje sprememb kot normalnih dogodkov v 

ţivljenju na posameznika vpliva zelo pozitivno. Te lastnosti ţal niso prirojene in marsikdo se 

jih mora za uspešno upiranje stresu naučiti.  

 

Starc (2008) navaja, da je poklicni stres tisti stres, ki se pojavlja na delovnem mestu ali pa je 

povezan z delom (angl. Work-related stress – WRS). Delovno mesto je velik vir moţnih 

stresogenih dejavnikov, kot so delo samo, plačilo, motena komunikacija po vertikali in/ali 

horizontali, izpostavljenost mrazu, hrupu, vročini, kemikalijam in strupu. Navaja tudi 

psihosocialne dejavnike, ki so povezani s slabo organizacijo in z vodenjem, medosebne 

odnose na delovnem mestu in delovno mesto samo. 

 

Baker (1984, po Kobolt, 1993) opredeljuje tri vrste stresa z drugimi termini. To so optimalni, 

disfunkcionalni in paralitični stres. Optimalni stres ne prinaša negativnih posledic, saj 

spodbudi človekove emocionalne in kognitivne moči. Disfunkcionalni stres deluje negativno 

na človeka, nevaren pa postane, če ga človek ne premaga in preide v paralitični stres. Ta 

potem vodi v izgorelost in kolaps. Delovanje stresa je prikazano v spodnjem grafu. 
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Graf 2: Delovanje stresa (Baker, 1984, po Kobolt, 1993) 

 

1.3 Nevrofiziologija stresa 

 

Starc (2008) pravi, da je stresna reakcija biološka reakcija, ki se je razvijala milijone let in je 

značilna za vse sesalce; zato ji pravimo tudi primitivna reakcija. Ustvarjena je za krajši 

spopad ali umik in golo preţivetje. Cilj te reakcije je prilagoditev na novo situacijo v okolju 

ali v telesu. Stresna reakcija poteka na način, ki je lasten vsakemu posamezniku, ne glede na 

vrsto stresogenega dejavnika. Kratke reakcije, ki niso preveč intenzivne, niso škodljive, če se 

vmes spočijemo. Takšne reakcije so lahko celo spodbudne. Močne in ponavljajoče se stresne 

reakcije brez ustreznega počitka in okrevanja so zelo škodljive in lahko privedejo do mnogih 

bolezni. 

 

V stresno reakcijo so neposredno ali posredno vpleteni celi moţgani, vendar so v njih tudi 

področja, ki so za stresno reakcijo posebej zadolţena. V prvi fazi stresa, tj. akutni fazi, je 

ključna značilnost odziva endokrini odziv, predvsem gre za simpatično-adrenergični odziv. 

Ob tem gre za stimulacijo simpatikusa in izločanje kateholaminov (adrenalin, noradrenalin, 

dopamin). Kasneje pa gre za hipotalamo-hopofizno-suprarenalne osi (HHSO) z izločanjem 

hormona kortizola. V akutni fazi ni moţna regeneracija, saj je cilj le mobilizacija energije za 

spopad in umik. 
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Stresni odziv povezuje več moţganskih področij (hipotalamus, amigdala in hipokampus). 

Stres aktivira ţivčne poti iz hipotalamusa do pontomedularnih jeder, ki nadzirajo avtonomno 

ţivčni odziv, ki preko SAS (simpatično-adrenergične stimulacije) povzroči sprostitev 

adrenalina in noradrenalina iz sredice nadledvične ţleze. Adrenalin in noradrenalin imata 

podobne učinke kot simpatično draţenje, vendar trajajo ti učinki tudi do desetkrat dlje, saj se 

hormoni počasi izločajo iz krvi. Pri tem je zelo pomemben locus coeruleus. To je majhno 

jedrce v moţganskem deblu, ki je povezano s psihološkimi reakcijami pri stresu in tudi s 

tistimi deli moţganov, ki sprejemajo senzorne informacije preko vida, sluha, vonja, okusa in 

dotika. Izloča nevrotransmiterja adrenalin in noradrenalin ter stimulira druge moţganske 

centre, s katerimi je povezan. Nevrotransmiterji prenašajo ţivčne impulze od celice do celice 

in na ta način zvišajo budnost, pozornost in aktivnost osebe. Izrednega pomena pa je tudi 

povezava med HHSO, ki sta povezana preko limbičnega sistema v moţganih. Limbični sistem 

pa je odgovoren za emocije in področje procesiranja spomina. Locus coeruleus omogoča 

povezavo s prejšnjimi izkušnjami, ki so v moţganih vgrajene kot »spominska kartica« in tako 

povzroči prekinitev stresne reakcije v primeru laţnega alarma. Moţgani takoj poveţejo 

stresno situacijo z izidom dotedanjih izkušenj in nevarnostjo. Na podlagi tega se odločijo, ali 

se bodo na stres sploh odzvali in kako močan bo odgovor (Starc, 2008).  

 

Pomembno je tudi delovanje hormona kortizola, saj omogoča človeškemu organizmu, da se 

brani pred škodljivimi vplivi različnih vrst stresov. Izločanje kortizola se med stresno reakcijo 

poveča. Pospešuje tudi mobilizacijo aminokislin in maščob, ki so shranjene v celicah in jih 

daje na razpolago za sproščanje energije in za sintezo drugih spojin (Starc, 2008). 

 

1.3.1 Odziv telesa 

 

Starc (2008) navaja tudi, da je reakcija telesa na stres enaka pri vseh sesalcih. V organizmu se 

sproţi določeno dogajanje, ki lahko v kroničnih oblikah pripelje do hudih zdravstvenih teţav. 

Pri akutnem stresu se pojavijo znaki po organskih sistemih. 

 Hitra mobilizacija energije – iz maščobnih celic, jeter in mišic zaradi potreb delovanja 

mišic. Primitivna stresna reakcija, ki se je razvila skozi evolucijo, je delovala na 

načinu hitrega povečanja moči in hitrosti mišic za spopad in umik. Mišice so napete, 

se tresejo in trzajo, pojavita se mišična slabost in utrujenost.  
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 Danes so stresogeni dejavniki drugačni in bi zahtevali bistveno drugačen biološki 

odziv. Zato je danes pogostejši ponavljajoči se kronični stres. 

 Povečano delovanje srčno-ţilnega sistema in pljuč zaradi oskrbe mišic s hranili in 

kisikom. Poviša se srčni utrip, arterijski tlak in krčljivost srčne mišice, močni in 

nepravilni srčni ritem. Kri se preusmeri k ţivljenjsko pomembnim organom. V prsnem 

košu pa se lahko čutijo bolečine. 

 Za stresno reakcijo je značilno, da ob njenem pojavu ni gradnje telesa, ampak samo 

razgradnja. V tej fazi je energetska obnova organizma zavrta, zavrte pa so tudi druge 

aktivnosti, ki nam drugače nudijo ugodje (libido, seks, ţelja po druţenju ali branju 

knjige). To stanje ne sme trajati predolgo. 

 Prebava je v času stresa upočasnjena ali celo ustavljena. Kri je iz prebavil 

preusmerjena v mišice in v za ţivljenje pomembne organe (srce, moţgani). Ţe 

prebavljena hrana pa se hitreje pomika proti danki. Pojavijo se ţeja, pomanjkanje teka 

(neješčnost), slabost, bruhanje, suha usta, škrtanje z zobmi in bruhanje. 

 Za akutni stres je značilno zvišanje hormonov, ki omogočijo sprostitev in uporabo 

visoko energetskega goriva (glukoza) ter zmanjšano izločanje hormonov, ki vrednost 

glukoze zniţujejo. Hormoni, ki povzročijo zvišanje glukoze, so predvsem adrenalin, 

noradrenalin in kortizol. Hormoni, katerih izločanje se med stresno reakcijo zmanjša, 

pa so insulin ter ščitnični in reproduktivni hormoni. V času spopadanja s stresno 

reakcijo so spolne in reproduktivne funkcije odveč, saj se zmanjšajo ţelja po spolnosti 

ter sposobnosti erekcije, ovulacije, zanositve in donositve.  

 Imunski sistem je zavrt, ker je potrebno ohraniti energijo za borbo proti stresni 

reakciji. 

 Zmanjšana občutljivost za bolečino – izločajo se endorfini, ki delujejo podobno kot 

kemijske substance in zmanjšajo bolečino, ki bi lahko nastala v boju proti stresni 

reakciji. 

 Poveča se nagnjenost krvi k strjevanju zaradi moţne poškodbe ali krvavitve. V takem 

trenutku je tudi slabša prekrvavitev koţe. 
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 Povečajo se kognitivne sposobnosti (hitrost mišljenja, presoja, odločanje, odločnost, 

predvidevanje, kratkoročni spomin in zaznavne sposobnosti). Ti odzivi posamezniku 

omogočajo zaznavanje nevarnosti in hitre ustrezne odločitve. 

 V moţganih se povečajo budnost, bistrost, korajţa, odločnost, napadalnost, previdnost, 

strah, vrtoglavica, omedlevica, motnje spanja, vida in sluha. 

 Ţivčne povezave sodelujejo tudi pri prilagoditvi vedenja. Ta poveča budnost, 

pozornost, zavre apetit in prebavo, zavre spolni nagon, zmanjša občutljivost za 

bolečino in preusmeri vedenje. 

 Na koţi se pojavijo rdečica, bledica, povečano znojenje (splošno, dlani, pazduhe), 

hladne okončine (dlani, stopala, nos), najeţitev koţe in hladen pot. 

 

Imunski sistem je zapleten sistem, ki nas ščiti pred tujimi telesi (bakterije, virusi, rakaste 

celice), ki nenehno nastajajo v organizmu. Stres predvsem preko zvišanega kortizola deluje 

zaviralno na imunski sistem in s tem zmanjšuje učinkovitost tega sistema v boju proti 

boleznim. Odpornost telesa pade in tako se poveča tveganje za pojav infektov, rakastih 

obolenj, alergij in avtoimunskih bolezni. 

 

Če poglavje povzamem, lahko rečem, da poznamo različne vidike in opredelitve stresa 

(Nastran Ule, 1993; Luban - Plozza in Pozzi, 1994; Kneţevič, 1997; Powell, 1999; Jerman, 

2005; Starc, 2008 in drugi). Med temi opredelitvami pa lahko najdemo tudi določene 

stičnosti: 

 stres je biološka reakcija, ki je značilna za vse sesalce, vanjo so vpleteni tako moţgani 

kot hormoni; 

 stres je psihofiziološka reakcija na ponavljajoče se neugodne vplive iz okolja, 

povzroči neko oviro in neravnoteţje; 

 stres je reakcija, ki vključuje znake obrambe in prilagajanja (telo najprej aktivira in ga 

nato pripravi na obrambo in prilagoditev); 

 na stres moramo gledati celostno (s fiziološkega, psihološkega in sociološkega vidika); 

 stres ne povzroči enakih posledic pri vsakem človeku (pomembna faktorja sta nadzor 

nad svojim ţivljenjem in pozitivno razmišljanje). 
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1.4  Povzročitelji stresa 

 

Jerman (2005) navaja, da obstajajo določene objektivne okoliščine, ki povzročajo stres in so 

neodvisne od naše presoje (hude ţivljenjske izkušnje in udarci, ki se jim ni moč izogniti). V 

takšnih primerih se je treba prilagoditi ter jih poskušati premagati, zaţiveti naprej. 

 

Tabela 1: Pregled stresorjev po Holmes, Rahe (Horvat, 1998) 

STRESORJI OBREMENILNE TOČKE 

Smrt zakonskega partnerja 100 

Ločitev  73 

Ločitev od mize in postelje 65 

Smrt oţjega druţinskega člana 63 

Teţja poškodba ali bolezen 53 

Poroka 50 

Izguba delovnega mesta 47 

Sprava med zakoncema 45 

Upokojitev 44 

Večja zdravstvena sprememba 44 

Nosečnost 40 

Seksualne teţave 39 

Rojstvo otroka 38 

Smrt dobrega prijatelja 37 

Večja sprememba na delovnem mestu 36 

Več prepirov med zakoncema 35 

Večja zadolţitev 31 

Zaplenitev imetja zaradi dolgov 30 

Večje spremembe pri odgovornosti na delu 29 

Odhod otroka iz druţine 29 

Teţave z zakonodajo 29 

Večje osebno napredovanje 28 

Zaposlitev ali upokojitev partnerja 26 
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Večje stanovanjske spremembe (selitev, 

renoviranje) 

25 

Sprememba osebnih navad 24 

Teţave s šefom 23 

Večje spremembe delovnega časa 20 

Sprememba kraja bivanja 20 

Sprememba šole 20 

Večja sprememba v načinu rekreacije 19 

Večja sprememba odnosa do ideologij, vere 19 

Večje spremembe socialnih aktivnosti 18 

Najem manjšega posojila 17 

Manjše spremembe spanja 16 

Manjše spremembe v načinu prehranjevanja 15 

Počitnice  13 

Preţivljanje praznikov 12 

 

Ta lestvica je teoretična in ne upošteva posameznika, ki se na te dogodke lahko odziva 

popolnoma različno. Lestvica upošteva le večje enkratne stresne dogodke, ekstremne 

situacije, danes pa so stresogeni dejavniki pogosto takšni, da imajo dolgotrajnejše posledice 

(naravne katastrofe, brezposelnost, negotovi poklici, potisnjene vrednote, porušeni ideali, boj 

za eksistenco). Lahko se pojavi tudi več stresorjev hkrati (seštevanje stresorjev). 

 

Stres lahko povzročajo dejavniki na nivoju posameznika, širšega okolja ali same značilnosti 

delovnega okolja. Pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih je ogromno stresorjev, 

povezanih z delovnim okoljem, saj je narava dela takšna, da dobijo malo pozitivnih povratnih 

informacij o uspešnosti svojega dela s strani uporabnikov, saj je napredek pri njih po navadi 

zelo majhen oziroma počasen (Tancig, 1999). 

 

Starc (2008) navaja, da obstaja velika razlika med stresom nekoč in danes. Stresna reakcija iz 

biološkega vidika ostaja enaka, močno pa so se spremenili stresogeni dejavniki. V 

prazgodovini je bila stresna reakcija za človeka nujna v boju za preţivetje, saj je bil največji 

stresogeni dejavnik napad različnih ţivali. Dovoljen je bil primitivni telesni odziv – 
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posameznik se je spopadel ali pa je zbeţal. Tako pračloveku kot sodobnemu človeku je 

stresna reakcija koristila v borbi za prilagoditev in golo preţivetje. Še vedno je biološka 

reakcija na stres popolnoma enaka kot včasih, le da so pred sodobnega človeka postavljeni 

popolnoma drugačni izzivi. Stresogeni dejavniki se skozi zgodovino in tehnološki razvoj 

druţbe spreminjajo. Pomembna razlika med stresom sodobnega človeka in pračloveka je v 

tem, da je slednji sproščene hormone uporabil v reakciji na spopad ali umik, medtem ko je 

sodobni človek ohranil avtomatizem nevro-endokrinološkega odziva na ogroţajočo situacijo, 

čeprav mu pravila civilizacije takšne primitivne telesne reakcije ne dovoljujejo. Danes se 

pojavljajo številni stresi psihosocialnega izvora (hiter tempo ţivljenja, preobremenjenost, 

stiska, ogromno informacij, hitre oblike komunikacije, pomanjkanje časa za druţino, zabavo, 

spanec, premalo stika z naravo). Pravila v druţbi ne dovoljujejo primitivnega telesnega 

odziva, saj so v ospredju modrost, razum, preudarnost, načrtovanje in komunikacija.  

Napadalnost, razdraţljivost in vznemirjenost, ki se sproţijo v stresni reakciji, niso zaţelene, 

zato hormoni, ki se sproţijo, ostanejo neporabljeni in zato škodljivi. Človek ima premalo časa 

za emocionalno razbremenitev in regeneracijo, kar škodljivo vpliva na zdravje. Teţava je v 

tem, da so se stresogeni dejavniki tako hitro spremenili, da se človek še ni uspel prilagoditi na 

spremembe. 

 

1.4.1 Raven posameznika 

 

Starc (2008) opredeljuje tri pomembne komponente stresa, ki vplivajo na potek stresne 

reakcije, in sicer stresogeni dejavnik, posameznikova presoja stresogenega dejavnika in 

stresna reakcija po zanj značilnem lastnem načrtu. Stresogeni dejavniki so posameznik, 

situacija, objekt ali izziv, ki lahko povzročijo ali izzovejo stanje stresa. To so lahko duševna 

obremenitev, časovna stiska, spor na delovnem mestu, bolezen, poškodba telesa, neprijetna 

novica ali zgolj lakota. Ti dejavniki so lahko zunanjega ali notranjega izvora. Na vse 

dejavnike se mora notranje okolje prej ali slej uspešno prilagoditi. Dejavnike razdelimo na 

psihološke, biološke, kemijske in fizikalne. Med psihološke dejavnike spadajo mentalni in 

psihosocialni stres, hiter ţivljenjski ritem in druge sodobne oblike stresa. Med biološke 

dejavnike prištevamo bolezni, škodljive učinke mikroorganizmov (bakterije, virusi), toksinov, 

alergenov in alergij, pa tudi čezmerne telesne obremenitve. Med kemijske dejavnike spadajo 
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onesnaţenost okolja z industrijskimi odpadnimi snovmi, s kemijskimi snovmi, ki delujejo na 

organizem, prehranski aditivi, zdravila, mamila, tobačni dim, smog ali alkohol.  

 

Med fizikalne dejavnosti spadajo napadi na vid (umetna svetloba in onesnaţenost), na ušesa 

(hrup) in druga čutila (vibracije) ali na celice (velik mraz, pregrevanje, spremembe 

atmosferskega tlaka, elektromagnetna valovanja).  

 

Posameznikova ocena stresogenega dejavnika je za stopnjo in trajanje stresne reakcije 

ključnega pomena. Za stopnjo in dolţino stresne reakcije so najpomembnejše: 

 individualna presoja (videnje, razlaga) dogodka (problema, izziva, zadeve),  

 kakšne izkušnje ima z njo oseba,  

 kako je oseba programirana (dednost, pridobljene veščine) za reševanje teh teţav, 

 kakšna je predvidljivost in moţnost obvladovanja dejavnika.  

 

Oseba se na stresogeni dejavnik odzove v skladu z zanjo značilnim borbenim načrtom (načrt 

za spopadanje s teţavo). 

  

Zelo pomembne so tudi individualne razlike v stresni situaciji, saj nekatere osebe stres 

prenašajo bolje in se z njim laţje spopadajo. Enak izziv lahko pri različnih ljudeh izzove 

različne odzive. Nekdo se bo na nek dejavnik odzval zelo burno, drugi pa ga sploh ne bo 

opazil ali zaznal.  

 

Stresna reakcija je lahko kratkotrajna in blaga ali pretirana in dolgotrajna. Na telo vplivajo 

škodljivo predvsem dolgotrajne stresne reakcije brez fiziološkega odziva. Stresna reakcija na 

fizični napad zahteva drugačen odgovor kot verbalni ali psihosocialni stres. Telesni napad 

zahteva od nas hiter odziv v smislu moči in mišic. Psihosocialni stres, ki je po navadi 

kronični, je odvisen od medosebnih odnosov, socialne opore, pričakovanja okolice, števila 

obveznosti, stopnje odgovornosti ali števila stresnih dogodkov, ki so se pojavili v zadnjem 

času. Stresni odgovor je vedno individualen, pomembna sta tudi predvidljivost izida in 

obvladljivost stresa. Osebe s socialno oporo se laţje izvlečejo iz stresov in se tudi laţje 

lotevajo novih izzivov. 
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1.4.2 Raven okolja 

 

Jerman (2005) navaja, da sem uvrščamo fizične izvore – hrup, ekstremne vire toplote in 

mraza, vibracije, nepravilno osvetljenost ter kronično ţivljenjsko ogroţenost. 

 

Človek je socialno bitje, saj je nenehno v interakciji z drugimi, zato sem uvrščamo tudi 

socialno okolje. Drug drugemu lahko pomagamo, obenem pa si lahko povzročamo dolgotrajni 

stres. Pogosto pa se zgodi, da moramo biti v odnosih z ljudmi, ki si jih ne izberemo sami 

(šola, delovna mesta). Ljudje pa smo danes naravnani tako, da zadovoljujemo svoje potrebe in 

varujemo svojo zasebnost. Tu lahko trčimo na stresne situacije. Vendar je socialna podpora še 

vedno zelo pomembna, saj zadovoljuje človekove potrebe po varnosti in sprejetosti, kar pa je 

ključnega pomena za človekovo zdravje in dobro počutje. 

 

1.4.3 Raven delovnega okolja 

 

Na delovnem mestu se pojavlja poklicni stres. Delo je eden največjih povzročiteljev stresa 

(delovni pogoji, ostra konkurenca, prestrukturiranje, reorganizacije, nenehno prilagajanje na 

novosti ter pridobivanje novih znanj in veščin). Stres na delovnem mestu povzroča neskladje 

med posameznikom in njegovim delom. Pogosto so zahteve delovnega okolja prezahtevne do 

posameznikov, ki jih ne morejo izpolniti. Stres na delovnem mestu je hkrati povezan s 

stresnimi dogodki v zasebnem ţivljenju, zato ju je potrebno obravnavati skupaj (prav tam). 

 

Raziskava Eurostat v letu 2004 je pokazala, da smo Slovenci zelo nezadovoljni z razmerami 

na delovnem mestu. Stres povzročajo naslednji dejavniki: slaba organizacija dela, 

pomanjkljive informacije, nepoznavanje svoje vloge in odgovornosti, nezmoţnost vpliva na 

svoje delo, fizične obremenitve in prostorska omejenost, monotonija in enoličnost 

(tipkovnica, tekoči trak, blagajna), nizko zahtevna dela pri visoki poklicni kvalifikaciji, nočno 

delo in delo s strankami. 

 

Obenem pa je na delovnem mestu vse več negotovosti, saj ni več stabilnih poklicev, ogromno 

je fleksibilnih oblik zaposlitev (delo za določen čas, delo za skrajšani delovni čas …) in vsak 

lahko kadarkoli ostane brez sluţbe. To vodi v stisko, izgubo volje in delovnih idealov. 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

23 

1.4.4 Stresogeni dejavniki v poklicih pomoči in pri delu z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju 

 

Tancig (1999) poudarja, da posamezniki, ki delajo v poklicih pomoči, med katere sodi tudi 

poklic specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, pogosto doţivljajo stres, ki izvira iz narave 

njihovega dela. Proces nenehne skrbi za druge je pogosto utrujajoč in čustveno obremenjujoč. 

Posamezniki, ki delajo v poklicih pomoči, pogosto dobijo zelo malo podpore na čustvenem 

področju in malo pozitivnih povratnih informacij o uspešnosti svojega dela. To še posebej 

velja za delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, pri katerih pogosto ni moţno zaslediti 

pozitivnih sprememb oziroma je velik uspeh ţe to, da se njihovo stanje ne slabša. Delo poteka 

po majhnih korakih. Avtorica pravi, da se pogosto zgodi, da obstaja velika razlika med tem, 

kar bi ţeleli narediti, in tem, kar lahko naredimo. To je zelo obremenjujoče.  

 

Prav tako velja to za previsoka pričakovanja, ki nas zelo ohromijo, saj jih ne moremo doseči. 

Pogosto se dogaja, da v sluţbi zaposleni doţivljajo intenzivna čustvena stanja (npr. staršem je 

potrebno sporočiti slabo novico o otrokovem stanju). Stres povzročajo tudi sama delovna 

organizacija in novosti na druţbeni ravni. Nenehna skrb za druge privede k temu, da začnemo 

zanemarjati sami sebe. Posamezniki, ki morajo stalno skrbeti za druge, začnejo čez čas 

pozabljati nase in na svoje potrebe. Tako stanje jih pripelje do tega, da niso sposobni reči 

»ne« na zahteve drugih. 

 

Opara (1996) navaja, da je bila ţe leta 1992 vzpostavljena »mobilna specialno pedagoška 

sluţba«, katere naloga je, da nudi dodatno strokovno pomoč učencem z izrazitejšimi teţavami 

v razvoju in učenju. Obravnava specialnega pedagoga je namenjena odpravljanju teţav 

predvsem v niţjih razredih. Specialni pedagog je z leti postal nepogrešljivi del šolskega tima, 

sodelovati mora z učitelji, s starši in z drugimi strokovnimi delavci šole. Učenci z učnimi 

teţavami morajo imeti ure čim bolj zanimive, dinamične in prijetne. Potrebujejo pravo mero 

spodbud, da lahko napredujejo. 

 

Uvajanje inkluzije v naš šolski sistem je v veliki meri spremenilo naloge in status specialnega 

in rehabilitacijskega pedagoga, saj je v tem primeru le-ta najpogosteje izvajalec dodatne 

strokovne pomoči, ki se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka v 

vzgojno-izobraţevalnem socialnovarstvenem zavodu. Izvaja se za tiste učence, ki so 
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usmerjeni v redne oblike izobraţevanje, in sicer program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, vzgojno-izobraţevalni program s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, izjemoma pa tudi v drugih programih vzgoje in 

izobraţevanja za otroke s posebnimi potrebami. Z vključitvijo v tak program si morajo učenci 

s posebnimi potrebami zagotoviti enakovreden izobrazbeni standard (ZUOPP, Ur. l., št. 

58/11).  

 

Naloge specialnega pedagoga so, da prepozna naravo teţav in pogoje, pod katerimi bo otrok 

lahko dosegel najboljše rezultate, z različnimi metodami in tehnikami skuša kompenzirati 

otrokove teţave, s svojo podporo razvija pri otroku občutek varnosti ter seznanja učitelje z 

otrokovimi teţavami in vzpostavlja tolerantnejši odnos do teh teţav (Opara, 1996). 

 

Kesič Dimic (2010) pravi, da je prilagajanje pouka učencem s posebnimi potrebami bistvo 

dobre inkluzije. Pogosto se v vsakdanjem ţivljenju zamenjujeta oziroma celo enačita besedi 

integracija in inkluzija. Integracija pomeni, da se učenec s posebnimi potrebami vključi v 

redno obliko izobraţevanja, a se mora prilagajati normam, načinom in metodam te šole. 

Inkluzija pa predstavlja nadgradnjo integracije, saj pomeni, da se šolsko okolje, načini in 

metode prilagodijo posamezniku s posebnimi potrebami. (ZUOPP, Ur. l., št. 58/11). 

 

Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo sprejela tudi inkluzijo kot strategijo zagotavljanja 

pravic in ustvarjanja čim boljših pogojev za razvoj, vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi 

potrebami v druţbi vrstnikov. Koncept inkluzije temelji na sprejemanju in razumevanju 

različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti zaradi motnje. Socialna izključenost 

onemogoča posamezniku, da se integrira v druţbo, v njej participira in se potrdi. Zelo 

pomembne so situacije med poukom, ko je ta učenec enakovreden član razreda – brez 

asistenta ali specialnega pedagoga. Večina učencev s posebnimi potrebami je upravičena do 

številnih prilagoditev, vendar se zelo pogosto dogaja, da so v rednih izobraţevalnih ustanovah 

osamljeni, socialno izolirani in ţal stigmatizirani. Vse te prilagoditve pa v obdobju 

mladostništva pogosto med njimi in sošolci le še poglabljajo prepad. Otroke s posebnimi 

potrebami ne smemo vrednotiti na podlagi njihove motnje, ampak moramo njihove posebne 

potrebe razumeti in jim omogočiti moţnosti za napredovanje v rednem šolskem sistemu 

(Sardoč, 2006, Kesič Dimic, 2010). 
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Rutar (2010) opozarja, da inkluzija ni le administrativni proces, saj gre tu za novo kulturo, ki 

zahteva od nas: sodelovalno delo med vsemi, ki obravnavajo otroka s posebnimi potrebami; 

sodelovalno načrtovanje in učenje tudi zunaj šole; razvijanje novih strategij dela na vseh 

področjih učenja; spreminjanje rutinskega dela v kreativno, kar lahko predstavlja za učitelje 

tudi stres. Tu je zelo pomembna vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, saj lahko 

učiteljem ogromno pomaga in svetuje v povezavi z delom z otrokom s posebnimi potrebami. 

Inkluzija ni le sodelovanje strokovnjakov, druţenje otrok z vrstniki, ampak je tudi ustvarjanje 

novih okolij, ki niso nova le za otroke s posebnimi potrebami, pač pa za vse udeleţence 

vzgojno-izobraţevalnega procesa. Zajeti moramo torej vse vidike ţivljenja in delovanja, ker 

samo delna inkluzija ne more biti uspešna.  

 

Najpomembnejši vidik pa je eksistencialni občutek pripadnosti, ki si ga ţeli vsak posameznik 

in ti ga ne more dati nobena odločba. Tudi otroci s posebnimi potrebami morajo ţiveti v 

okolju, kjer bodo najuspešnejši in najučinkovitejši in kjer bodo lahko realizirali čim več 

svojih potencialov. 

 

Fengler (2007) pravi, da obstajajo za izbiro poklica pomoči posebne druţinske konstalacije. 

Študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike imajo pogosto sami posebne potrebe ali so 

le-te v oţji druţini in se na tak način srečajo s tem področjem dela. Nekateri skušajo z izbiro 

poklica napol zavestno poravnati »krivdo«, ki jo čutijo, ker ni takšna usoda doletela njih. V 

tem pa se skriva tudi past, saj se pomočniki pri delu s klienti srečujejo tudi z lastno biografijo. 

Zgodi se, da od klientov izvejo stvari, ki so se na podoben način odvile tudi v njihovem 

ţivljenju in šele zdaj boleče prodrejo v njihovo zavest. Paziti je treba, da se vzpostavi pravo 

ravnoteţje med identifikacijo in distanco do klienta. 

 

Normalno je, da pomočniki sočustvujejo s klienti in jih ne odmislijo takoj. Vendar pa morajo 

najti pravo mejo, saj lahko pretirano sočustvovanje vodi v utrujenost in v kasnejši fazi v 

izgorelost. Ogromno obremenitev izhaja s strani klientov, hkrati pa je obremenjujoče tudi delo 

z njihovimi druţinami. Določene ţivljenjske teţave klientov pomočniki pogosto doţivljajo 

kot utrujajoče, zavirajoče ali frustrirajoče. Vsak lahko dela s »teţavnimi« klienti, vendar se 

zgodi, da bo kakšen klient zadel posameznikovo šibko točko in ga pahnil v jezo ali apatijo. 

Posameznik pa je ogroţen takrat, ko mu vse več različnih klientov začne zbujati odpor. 
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Fengler (2007) navaja, da obstajajo takšni klienti, ki dobro sodelujejo v obravnavi. Obstajajo 

pa tudi različne druge vrste klientov, ki so zelo zahtevni za obravnavo in povzročajo različne 

profesionalne obremenitve:  

1.  poţrešni klienti – pomočnika obremenjujejo do take mere, da se ob koncu delovnega 

dne čuti izpraznjenega, brez ţivljenjske moči; 

2. klienti, ki naredijo močan vtis – klienti, ki nimajo izrazite psihične patologije, ampak 

izstopajo zaradi karizme, načina izraţanja, videza ali telesne prizadetosti, pri 

pomočniku iščejo podobnosti s seboj; 

3. pasivno-agresivni klienti – klienti pomočnikom naloţijo delo in jim je kljub teţavam 

v ţivljenju dokaj dobro, pomočnik se trudi, klient pa pravi, da sam ne zmore ničesar; 

4. manipulativni klienti – klientom uspe privesti svoje pomočnike do odločitev, katerih 

po treznem pomisleku ne bi odobrili – to se dogaja pri odvisnikih, ki vedno znova 

kršijo dogovorjena pravila, pomočnik pa jih še upravičuje; 

5. klienti s hudo duševno motnjo – taki klienti imajo hude napačne zaznave in presoje, 

nenadzorovane agresije in čudaške misli, ki zbujajo veliko mero pozornosti. Zgodi 

se, da čez nekaj časa pomočnik ne ve več ali je njegovo vedenje in ravnanje še 

normalno ali tudi ţe patološko izkrivljeno kot klientovo; 

6. nedosegljivi in neuvidevni klienti – s klienti ne morejo vzpostaviti pravega stika – to 

se pogosto dogaja s psihotiki, z odvisniki, gluhimi in osebami z motnjo v duševnem 

razvoju. Sporazumevanje oteţujejo velike komunikacijske ovire jezikovne, 

kognitivne in čustvene narave; 

7. klienti, ki prekinejo obravnavo – nekateri klienti se ne javijo več. Pomočniki si 

dogodek razlagajo kot zavrnitev njihovega dela in začnejo dvomiti o lastni 

kompetenci, krivdo iščejo pri sebi; 

8. neprivlačni klienti – nimajo zanimive ţivljenjske zgodbe, manjkajo jim atributi, po 

katerih bi pomočnik tudi sam lahko sklepal, da je privlačen in pomemben; 

9. neuspešni klienti – to so takšni klienti, ki ničesar ne dojamejo, o ničemer ne odločajo 

in ničesar ne spremenijo. V tem primeru vedno znova kaţejo na pomočnikovo 

neuspešnost, zato se sooča z brezplodnostjo svojega dela. 
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Kobolt (1993) navaja naslednje stresogene faktorje v poklicih pomoči: dolge ure dela in delo 

takrat, ko je večina prosta; pomanjkljiva avtonomija strokovnih delavcev; posebne in večkrat 

kontradiktorne potrebe klientov; nerazumevanje javnosti o tem, kakšna je narava tega dela; 

nezadostni viri, ki jih uporabljajo pri svojem delu; pomanjkanje kriterijev za merjenje 

rezultatov dela; druţbeno določanje kriterijev »produktivnosti«; neustrezna priprava na delo; 

občasna administrativna poseganja v področja, ki spreminjajo poloţaje moči in vplivanja in 

prispevajo k zmanjševanju avtonomije strokovnih delavcev. 

 

Strokovni delavci začnejo doţivljati občutke nezadostnosti. Menijo, da situacije kljub 

prizadevanju ne bodo uspeli spremeniti. Doţivljanje nemoči postane glavni stresogeni faktor, 

ki povzroča nevarne spremembe v vedenju in naravnanosti do dela. V skrajni fazi pa lahko 

privede do izgorelosti. 

 

Jeleč Kaker (2008) navaja, da so poklici pomoči stresogeni ţe po svoji naravi, saj se nenehno 

srečujejo z ljudmi v teţavah. Zmanjšanje stopnje stresogenosti je v veliki meri odvisna od 

odnosov z drugimi znotraj organizacije. Vendar se v današnjem času tudi v poklicih pomoči 

premalo časa posveča medsebojnim odnosom, zato je to postal eden od pomembnih faktorjev 

za pojav izgorelosti. 

 

Schmidt (1999) navaja rezultate raziskav, ki kaţejo, da so dejavniki, ki jih specialni in 

rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo kot stresne, naslednji: pomanjkanje pripomočkov pri 

delu; teţave pri uresničevanju vzgojno-izobraţevalnih potreb učencev, saj je pogosto 

napredek zelo majhen in počasen; pomanjkanje povratnih informacij; preveč 

administrativnega dela; nizki osebni dohodki; premalo priloţnosti za osebno rast; premalo 

priznanja za delo; ni časa namenjenega superviziji; stresni medsebojni odnosi. Velik problem 

pa predstavlja tudi dejstvo, da ni dovolj socialnega priznanja od zunaj – s strani staršev, 

strokovnjakov in druţbe. 

 

Verčkovnik (2006) pravi, da ima delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga svoje 

specifične zahteve zaradi populacije, ki jo obravnava. Za kvalitetno opravljanje dela je nujno 

potrebno poznavanje potreb otrok, mladostnikov in odraslih, s katerimi delajo, kakor tudi 

lastnih potreb na kognitivnem, emocionalnem in socialnem področju. 
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Če na kratko strnem ugotovitve raziskav (Kobolt, 1993; Opara, 1996; Schmidt, 1999; Tancig, 

1999; Verčkovnik, 2006), ki sem jih navedla, lahko zaključim, da so najpogostejši stresogeni 

dejavniki pri delu specialnega in rehabilitacijskega pedagoga naslednji: 

 stresogeni dejavniki se pojavljajo na ravni posameznika, širšega socialnega okolja in 

delovnega okolja, 

 premalo povratnih informacij s strani učencev, 

 zelo počasen in majhen napredek otrok, pogosto je uspeh ţe, da se stanje ne slabša; 

 previsoka pričakovanja (delavcev samih in staršev), 

 spreminjanje nalog specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z začetkom uvajanja 

inkluzije, 

 pomanjkanje kriterijev za merjenje rezultatov dela, 

 pomanjkanje ustreznih pripomočkov, 

 preveč administrativnega dela, 

 premalo priznanja za delo (s strani staršev, strokovnjakov, druţbe). 

 

 

1.5 Posledice stresa 

 

1.5.1 Na ravni posameznika 

 

Ščuka (1999) poudarja, da se kot posledica delovanja stresorjev na ravni posameznika 

pojavijo psihosomatske motnje, ki se odraţajo na telesu, in sicer zbadanje pri srcu in občasni 

napadi hitrega utripanja, izguba ali pridobivanje telesne teţe, izguba las, suha usta, razjede v 

ustni sluznici, neprijeten zadah, ţelodčni krči, prebavne motnje, kronično zaprtje, vetrovi, 

driska, mišična napetost z bolečinami v zatilju in kriţu, povečano znojenje telesa, hladne in 

oznojene dlani in stopala, droben nemir, bobnanje s prsti, prestopanje, tiki, pogrkavanje, cmok 

v grlu, izguba glasu, povečan ali zmanjšan apetit, pretirano kajenje, zloraba alkohola, 

zmanjšana spolna aktivnost ter zavrtost imunskega sistema.  

 

Pojavijo pa se tudi različne psihične motnje: depresivnost (jokavost, pobitost, občutek 

nemoči, črnogledost, nezmoţnost uţivanja v prijetnih stvareh), razburljivost (vzkipljivost, 

netolerantnost, zlovoljnost), zdolgočasenost, motnje pozornosti, pozabljivost, površnost, 
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splošna neurejenost, zanemarjenost, zmanjšana ustvarjalnost, nesistematičnost, občutek 

preobremenjenosti in nesposobnosti, anksioznost (nemir, negotovost, občutek nekoristnosti ali 

nespoštovanja samega sebe), pretirana kritičnost do drugih in preobčutljivost zase, 

pomanjkanje samospoštovanja. Ti simptomi se lahko občasno pojavljajo pri mnogih ljudeh, 

vendar ni nujno, da pustijo večje posledice. Če pa vpliv stresa traja dalj časa, lahko vodi v 

dolgotrajne zdravstvene teţave. 

 

Če ob teh znakih ne ukrepamo pravočasno, se lahko razvijejo resne bolezenske teţave – 

zvišan krvi pritisk in holesterol, infarkt, migrena, moţganska kap, vnetje ţelodčne sluznice, 

rane na ţelodcu, dvanajstniku in črevesju, mišični krči, motnje spolnih funkcij in neplodnost, 

astma, sladkorna bolezen, alergije ali rak. 

 

1.5.2 Na ravni delovne organizacije 

 

Stres je nalezljiv in lahko prizadene ogromno ljudi v določeni organizaciji. Vsak, ki zaradi 

stresa dela ne opravlja tako, kot bi moral, prenaša stres na sodelavce, nadrejene in na učence, 

s katerimi dela. Za delo z občutljivo populacijo pa je to zelo slabo. 

 

Simptomi stresa na ravni organizacije (Stres na delovnem mestu, 2004): 

 vpliv na sodelavce – izostajanje z dela, disciplinske teţave, slaba komunikacija, 

konflikti med vodstvom in zaposlenimi, izolacija, 

 vpliv na uspešnost – zmanjšana storilnost ali kakovost izobraţevanja, slabo 

odločanje, napake in nezgode pri delu, 

 vpliv na stroške – povečani stroški za nadomestila in zdravstveno varstvo. 

 

 

1.6  Izgorelost (burnout) kot posledica dolgotrajnega stresa 

 

Beseda burnout (angl.) pomeni »izgoreti ali iztrošiti se« in je relativno nov pojem, ki se je v 

literaturi hitro udomačil. Opredeliti ga je mogoče s pojmi: izgorelost, izgorevanje, 

izpraznjenost, iztrošenost, pa tudi poklicni stres, poklicna izgorelost, ţivljenjska izčrpanost. 
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Zanimivo je, da v Sloveniji ta izraz prevajamo, medtem ko ga v drugih drţavah ne (Čebašek 

Travnik, 1998). 

 

Prvi je pojem izgorelosti vpeljal Freudenberger (1973, po Gold in Roth, 1993), ki ga je 

proučeval s kliničnega vidika. Izgorelost je definiral kot sindrom, ki vključuje vzorce 

zanemarjanja lastnih potreb, občutke pretiranega posvečanja in predanosti drugim, pretirano 

intenzivnega dela in premočnih pritiskov s strani samega sebe ali pa organizacije, kjer je 

nekdo zaposlen.  

 

Farber (1983, prav tam) je sindrom izgorelosti povezal s spremembami v druţbi, druţini in 

delu, ki so se pojavile po koncu 2. svetovne vojne. Menil je, da je individualizem pripeljal do 

občutkov odtujenosti in nepovezanosti, ki onemogočajo oblikovanje psihološkega smisla 

druţbe. 

 

Najbolj pa se je uveljavila definicija Christine Maslach iz leta 1982 (Maslach in Leiter, 2002), 

ki je izgorevanje proučevala s socialnopsihološkega vidika. Pojem je utemeljila z: 

 emocionalno izčrpanostjo, kar pomeni izčrpanost zaradi kontakta z ljudmi. 

Emocionalne rezerve se izčrpajo in posameznik ni več sposoben dajati drugim; 

 depersonalizacijo, kar pomeni brezčuten in ravnodušen odnos do prejemnikov; 

Odnos je negativen in lahko preraste v nehumano vedenje do tistih, ki potrebujejo 

pomoč; 

 zmanjšanimi osebnimi doseţki, kar pomeni, da oseba izgubi občutek kompetence 

za uspešno delo z ljudmi. Ti občutki prerastejo v izgubo samospoštovanja in celo 

depresijo. 

 

Maslach (Maslach in Leiter, 2002) definira tudi multidimenzionalno koncepcijo izgorevanja, 

ki vsebuje tri komponente:  

 somatsko, ki predstavlja večjo nagnjenost k boleznim, utrujenost, psihosomatske 

motnje, povečano ţeljo po alkoholu in medikamentih, 

 emocionalno, ki predstavlja brezvoljnost, pobitost, brezizhodnost, izgubo 

mehanizma kontrole in obvladovanja, 
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 psihično, ki predstavlja nezadovoljstvo z delom, izgubo samospoštovanja ter 

razvoj nehumanega odnosa do ljudi, ki jim je treba pomagati. 

 

Mikuš - Kos (1990) navaja, da pomeni izgorelost postopno usihanje idealizma, pešanje moči 

in izgubo motivacije za poklicno dejavnost zaradi zahtev in stresov, ki izvirajo iz delovnega 

okolja. Pravi, da je to zelo pogost pojav v poklicih pomoči. 

 

Brejc (1994) opredeljuje osebnostne lastnosti, ki jih lahko razumemo kot vzroke za nastanek 

izgorelosti. To so poklicna neizkušenost, prevelika občutljivost, pretirana identifikacija s 

teţavami, ki jih rešujejo, in pomanjkanje podpornih povezav. Na obremenitve vsak odreagira 

drugače. Na reakcije lahko vplivajo različne spremembe, ki so lahko neugodne (bolezen, 

razveza, izguba ljubljene osebe) ali ugodne (zaljubljenost, pridobitev stanovanja, ugodna 

zamenjava delovnega mesta). Pomembna dejavnika sta tudi kakovost posameznikovih 

vsakdanjih odnosov z druţino in s prijatelji ter samospoštovanje. Tisti, ki doţivljajo visoko 

raven samospoštovanja, so samozavestnejši in aktivnejši pri iskanju rešitev. Počutijo se manj 

ogroţene v socialnih odnosih in tudi odpornejše proti učinkom stresa. 

 

Maslach in Leiter (2005) sta v svoji zadnji knjigi uvedla novo tezo o poklicni izgorelosti. 

Njuna trditev je, da je na enem koncu daljice poklicna izgorelost, na drugem koncu iste daljice 

pa zavzetost za delo. Izgorelost ima negativne označbe – čustveno izčrpanost, prezir do dela 

in delovnega okolja ter neučinkovitost. Zavzetost za delo pa ima pozitivne označbe – velika 

energija, poglobljeno vţivljanje v delo in velika učinkovitost. Kdor je izgorel, je brez energije, 

izgubi voljo in je zanj vse naporno. Prilagaja se s prezirom in se brani pred še večjimi pritiski. 

Ta prezir se lahko konča z izgubo idealizma in razčlovečenimi medosebnimi odnosi. 

 

Pšeničny (2006) poudarja, da je delovna izčrpanost normalna posledica prekomernega dela, v 

katerega nas vodijo zunanje zahteve. Kaţe se v občutkih utrujenosti, pomanjkanju motivacije 

in v niţji delovni učinkovitosti v sluţbi in doma. Izgorelost pa je rezultat večletnega 

izčrpavanja organizma, ki pripelje do skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti.  

 

Pravi, da najpogosteje slišimo, da je vzrok za izgorelost kronični stres oziroma neustrezno 

odzivanje nanj, ki nastopi predvsem v delovnem okolju. Če bi bil to edini vzrok, bi v enako 

obremenilnih okoliščinah izgorela večina ljudi, vendar se to ne zgodi. Na podlagi raziskav je 
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razvila recipročni model izgorelosti (RMI) in ugotovila, da je vzrok za izgorevanje 

nerecipročnost (neravnoteţje) med vlaganjem energije (telesne, čustvene in kognitivne) in 

zadovoljevanjem potreb (obnavljanjem energije) ter načini odzivanja oseb na nerecipročne 

situacije (osebnostne lastnosti) v ţivljenjskih in delovnih okoliščinah. Nanjo je treba gledati 

širše kot samo na nivoju nezadovoljenih pričakovanj na delovnem mestu. Ta nerecipročnost 

se pojavlja tudi v zasebnem ţivljenju (zahteven partner ali starši, skrb za otroka s posebnimi 

potrebami …), vendar se izgorelost prej odrazi na delovnem mestu, saj so tam zahteve po 

energiji stalne in je zato upad moči viden prej. 

 

Ugotovila je, da ločimo tri skupine vzrokov, ki medsebojno vplivajo na nastanek izgorevanja: 

 druţbene okoliščine – v zadnjih nekaj desetletjih je druţba prešla v 

postindustrijsko druţbo in s seboj prinesla tudi krizo vrednostnega sistema. 

Delovna etika je postala glavna vrednota, vendar se gospodarstvo spreminja s 

takšno hitrostjo, da se je potrebno nenehno prilagajati spremembam in zahtevam 

po novem znanju in usposobljenosti. Ni več varnih poklicev, ki bi nudili zanesljivo 

moţnost identifikacije, zato je delovno okolje danes polno negotovosti. S tem 

pojavom pa sovpada tudi pojav razpada druţine kot formalne institucije, ki je 

nekoč zagotavljala varnost in zaščito; 

 psihološke okoliščine ţivljenja in dela – v vsak odnos vloţimo določen del 

energije in v zameno pričakujemo, da bodo naša vlaganja povrnjena in bodo ti 

odnosi zadovoljili nekatere naše temeljne potrebe. Pričakujemo torej recipročnost 

– če nekaj vloţim, potem nekaj tudi dobim; 

 osebnostne lastnosti –pripeljejo te do tega, da določeni ljudje, ki se soočajo z 

obremenitvami, tudi izgorijo. Raziskave kaţejo, da skoraj praviloma pregorijo 

najuspešnejši, najodgovornejši, najbolj zavzeti in najučinkovitejši ljudje, ki so bili 

do zloma uspešnejši od povprečja. To so »preveč zavzeti ljudje«, storilnostno 

naravnane osebe z močno notranjo motivacijo. 

 

Ščuka (2008) pravi, da postaja problem izgorelosti vedno bolj pereč v drţavah Zahoda, ker so 

skrb za varstvo, zdravje, izobraţevanje, vzgojo in nego prenesene iz druţine v javne ustanove 

oziroma na strokovnjake v sluţbah pomoči. Pričakovanja varovancev in njihovih skrbnikov so 

večja kot jim jih lahko nudijo strokovnjaki. Zaradi tega pada ugled socialnih strok, šolstva, 
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zdravstva, sodstva in drugih ustanov socialne mreţe. Hkrati pa narašča nezaupanje do 

strokovnih delavcev v teh strokah. Zaradi teh problemov so v največji stiski strokovni delavci, 

ki nenehno kritiko stroke in svojega dela doţivljajo kot stres. Bistvo problema ni iztrošenost 

zaradi starosti ali izčrpanost zaradi utrujenosti, ampak izpraznjenost zaradi izgube duhovne 

moči, ki je do tedaj predstavljala delavcu smisel njegovega poklicnega poslanstva in mu 

dajala potreben delovni zagon. Osnovni mehanizem izgorelosti je stres in odgovor organizma 

na stres. Organizem ţeli v vsakem primeru po delovanju stresorja ponovno vzpostaviti 

psihofizično ravnovesje v tem primeru ravnovesje med zahtevami okolja in sposobnostjo, da 

te zahteve izpolni. 

 

Pšeničny (2006) navaja, da proces izgorevanja napreduje po stopnjah, ki trajajo več let. Prva 

stopnja, ki lahko traja tudi do dvajset let, je izčrpanost. Kaţe se v utrujenosti, ki pa si jo 

človek ne prizna in se še naprej ţene v delo. Ima občutek, da je vse odvisno od njega in da ga 

nihče ne more nadomestiti. Pojavljajo se tesnoba, razdraţljivost in depresivni občutki. Na 

telesni ravni pa so pogosti povišan krvni tlak, panični napadi in motnje spanja. Izčrpanost 

vodi v preizčrpanost, ki se odraţa v pogostih glavobolih, bolečinah po telesu in upadu 

energije. Človek dobi občutek ujetosti v načinu ţivljenja, dela in odnosov. Počutijo se vedno 

bolj nemočne, odtujujejo se od bliţnjih, vendar skušajo biti še vedno aktivni. To stanje lahko 

traja leto ali dve in privede do zadnje faze – izgorelosti. Takrat so najbolj izraţeni vsi 

simptomi – padanje energije, nespečnost, teţave s koncentracijo in spominom, teţave z 

odločanjem, izbruhi joka, prekinitev stikov, izguba smisla in samomorilne misli. Posameznik 

se še trudi, vendar se ne more več prilagajati spremembam. To lahko traja nekaj mesecev in se 

konča s psihofizičnim zlomom, ki pomeni skoraj popolno izgubo energije. Zlom po znakih 

spominja na hudo depresijo, čeprav to ni, nastopita pa lahko tudi srčni infarkt ali moţganska 

kap. Zlom je kratkotrajen, posledice izgorelosti pa dolgotrajne. 

Rakovec - Felser (2011) pravi, da lahko dolgotrajni stres vodi v izgorelost, nikakor pa ne 

smemo teh dveh pojmov enačiti. Stres pomeni »too much« (nekaj preveč) – preveč pritiskov, 

ki zahtevajo prevelike količine energije na telesni in psihični ravni. Izgorelost pa pomeni »not 

enough« (ne dovolj) – občutki praznine, izsušenost, pomanjkanje motivacije in strategij za 

spopadanje z obremenjujočo situacijo. Po navadi se zavedamo, kadar smo pod vplivom stresa, 

izgorelosti pa sploh ne opazimo. 
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Tabela 2: Primerjava med značilnostmi stresa in izgorelosti (Rakovec - Felser, 2011) 

STRES IZGORELOST 

Preokupiranost Izčrpanost 

Sproţi močne čustvene reakcije Čustva postanejo otopela, ravnodušnost 

Najprej privede do posledic na telesni ravni Najprej privede do posledic na čustveni ravni 

Vpliva na zmanjšanje telesne energije Vpliva na zmanjšanje motivacije in 

zavzetosti 

Proizvaja razkroj Proizvaja nehumane in brezčutne odnose do 

klientov 

Sproţi občutek nujnosti in hiperaktivnosti Sproţi občutek nemoči, izgube idealov in 

upanja 

Povzroči nastanek panike, fobij, strahov Povzroči nastanek paranoje, 

depersonalizacije in odcepitve 

Deluje takoj in opazimo posledice Deluje na dolgi rok in posledic se ne zavemo 

takoj (povzroči slabšo kvaliteto ţivljenja) 

 

Stres povzroči preokupiranost in sproţi močne čustvene reakcije. Najprej privede do posledic 

na telesni ravni in vpliva na zmanjšanje telesne energije. Deluje takoj, saj sproţi občutka 

nujnosti in hiperaktivnosti. Povzroči lahko nastanek panike, fobije in strahov ter proizvede 

razkroj. 

 

Na drugi strani pa izgorelost povzroči izčrpanost. Najprej privede do posledic na čustveni 

ravni, saj čustva postanejo otopela, posameznik pa ravnodušen. Sproţi lahko nehumane in 

brezčutne odnose do klientov in občutek nemoči, izgube idealov in upanja. Deluje na dolgi 

rok ter vpliva na zmanjšanje motivacije in zavzetosti. Posledic se po navadi ne zavemo takoj, 

povzročijo pa depersonalizacijo in slabšo kvaliteto ţivljenja. 

 

Schmiedel (2011) navaja, da je izgorelost ena od oblik protesta proti neravnovesju v našem 

organizmu (protesti so lahko zelo različni – ţelodčne razjede, revmatična obolenja ali srčni 

infarkt). Prepričan je, da gre za pomembno in ob zelo izraţenih simptomih tudi hudo bolezen, 

ki ima lahko zelo resne posledice. Vendar ima v primerjavi z drugimi kroničnimi boleznimi 

nekaj prednosti: 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

35 

 razvija se postopoma – to je lahko prednost (jo pravočasno pozdravimo); lahko pa 

je tudi slabost (posameznik se je dolgo časa sploh ne zaveda), 

 ni smrtno nevarna – razen v primerih, ko vodi v tako hudo depresijo, da oboleli 

razmišlja o samomoru, 

 povzroča veliko simptomov – vse lahko odpravimo. 

 

Protest je vedno dvig proti nečemu in upiranje proti dogajanju, ki se nam zdi nepravično. V 

primeru izgorelosti se naše telo upira proti našemu vedenju, stališčem in načinu ţivljenja. 

Posamezniku sporoča, da mu početje ni všeč. Simptomi, ki jih razvije, so znak protesta, 

katerim moramo prisluhniti, da ne postanejo prehudi. To pa je pogosto zelo teţko. 

 

Vsako obolenje je izraz nekega neravnovesja v organizmu. Zato je potrebno pri vsakem 

obolenju odkriti vzrok neravnovesja in le-tega ponovno vzpostaviti. To lahko predstavimo s 

tehtnico. Na eni strani so viri moči (zdravje) in na drugi strani obremenitve (izgorelost). 

Posameznik mora delovati tako, da zmanjša obremenitve ali poveča vire moči, kar ponovno 

vzpostavi ravnovesje (prav tam). 

 

Skica 2: Izgorevanje kot presek izčrpanosti, stresa in depresije (Schmiedel, 2011) 

  

Izgorelost predstavlja presek stresa, depresije in izčrpanosti. Teh stvari ne moremo enačiti, 

imajo le skupen presek. Stres lahko vodi v izčrpanost in nasprotno. Enako velja tudi za 

IZČRPANOST

DEPRESIJASTRES
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depresijo in izčrpanost ter za depresijo in stres. V izgorelosti pa se potem kaţejo znaki 

depresije, stresa in izčrpanosti.  

1.6.1  Tristopenjski model izgorevanja 

 

1.6.1.1 Prva faza – faza aktivacije 

V tej fazi se povišajo naši stresni hormoni – adrenalin, noradrenalin in kortizol. Stres po 

navadi povezujemo z nečim negativnim, kar pa še zdaleč ni res. Stres je za nas ţivljenjskega 

pomena, saj pri človeku sproţi reakcijo. S to fazo so povezani značilni odzivi na stres 

(tresenje, potenje, pospešeno bitje srca, telesni nemir, tiščanje na vodo, grizenje nohtov, 

škripanje z zobmi, poplava besed in klepetavost). Ti simptomi se pojavijo, kadar smo soočeni 

s stresom in to še zdaleč ni zaskrbljujoče. Pomembno pa je, da pride po reakciji do 

regeneracije. Teţava se pojavi takrat, ko ne izstopimo iz faze aktivacije. 

 

Ta faza izgorevanja ni nevarna, če nam ob vseh naporih uspe vključiti dovolj dolge faze 

počitka, da lahko znova napolnimo nove zaloge energije in se regeneriramo. Če si ne 

napolnimo novih zalog energije, lahko izgorevanje napreduje v naslednjo fazo, iz katere pa 

teţje izstopimo. 

 

1.6.1.2 Druga faza – faza odpora 

Raven stresnih hormonov, ki naj bi se akutno povišala in spet zniţala, je zdaj stalno povišana. 

Motor ni samo v zagonu, ampak obratuje ves čas. To lahko privede do nadaljnjih simptomov 

(povišan krvni sladkorj, povišan krvni tlak, motnje v spolnosti, motnje spanja, vrtoglavice, 

odpor do dejavnosti in ljudi ter povečana agresivnost). 

 

Ljudje obenem toţijo zaradi prebavnih motenj. Manjka faza sprostitve, pravzaprav se vrtimo 

v začaranem krogu. V prejšnji fazi smo še dobro razpoloţeni in ne opazimo nobenih znakov 

izgorevanja, v tej fazi pa se nas počasi loteva izčrpanost. Simptomi so čedalje bolj izraţeni. V 

kolikor ne ukrepamo, sledi tretja faza. 
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1.6.1.3 Tretja faza – faza izčrpanosti 

V tej fazi se izčrpa tudi delovanje ţlez, okrepita se telesni in duševni občutek izčrpanosti, ker 

ne dobimo več zagona, da bi iztisnili iz sebe še zadnje atome moči. Počutimo se bolne in 

zaradi oslabljenega imunskega sistema smo dovzetnejši za okuţbe. Izčrpanost narašča in nas 

privede do depresivnega obupa ali celo do samomorilnosti. V fazi odpora občasno še imamo 

energijo, v tej fazi pa nam zmanjka moči tudi za to. Nastopi popolna resignacija in izgorelost. 

Posamezniki po navadi delajo do popolnega zloma. V tej fazi je potrebna strokovna pomoč. 

 

1.6.2 Vzroki za izgorelost 

 

Škrinjar (1996) navaja tri skupine vzrokov za izgorevanje, ki pa nikoli ne delujejo vsak zase, 

ampak so med seboj prepleteni: 

 socialni vzroki – odnos z druţino, odnos s sodelavci, 

 notranji vzroki – individualne značilnosti posameznika, pričakovanja, motivacija, 

osebnost, 

 organizacijski vzroki – preobremenjenost, povratne informacije, pritisk. 

 

Kneţevič (1997) opredeljuje, da je izgorevanje značilnejše za mlajšo generacijo. Mladi so 

navedli naslednje moteče obremenitve:  

 teţave kompetentnosti – posameznik meni, da s svojo izobrazbo ni pripravljen na 

realnost; 

 klienti niso vedno motivirani, pripravljeni za sodelovanje in hvaleţni; 

 iskanje vzrokov neuspeha pri sebi; 

 veliko rutinskega dela; 

 časovna preobremenjenost;  

 enolično in ponavljajoče se delo; 

 visoka stopnja birokracije;  

 boj za moč na delovnem mestu;  

 slabi odnosi s sodelavci. 
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1.6.2.1 Socialni vzroki izgorevanja 

Skalar (1992) navaja, da je obenem pomembno, kakšna je klima (delovno vzdušje) v podjetju. 

Tu gre za stanje psihosocialnih odnosov med pripadniki neke skupine in njihovih odnosov kot 

celote. Če se ljudi spoštuje in ceni, potem se lahko uspešno zdruţijo individualne vrednote in 

cilji organizacije. Dobro klimo odraţajo občutek pripadnosti pri delavcih, občutek 

solidarnosti, občutek skupinske moči, visoka stopnja angaţiranosti, lojalnost in dobro počutje. 

 

K dobri klimi prispevajo tudi objektivni pogoji dela, vendar imajo prvenstveno vlogo 

medsebojni odnosi. Organizacijski sistem v podjetju lahko vpliva na vedenje zaposlenih. 

Lahko jih vodi k večji delovni vnemi ali pa jih utruja in frustrira, kar lahko pripelje do 

izgorelosti. 

 

Pšeničny (2005) poudarja, da so danes v postindustrijski dobi odnosi na delovnem mestu 

organizirani drugače kot včasih. Podjetja hitro rastejo tako tehnološko kot po obsegu dela, se 

zdruţujejo, selijo, prestrukturirajo. Delovne razmere se nenehno spreminjajo in zahtevajo 

drugačno organiziranost. To pa vpliva na medsebojne odnose v podjetju. 

 

Avtorica nadalje navaja, da je človek socialno bitje in zato nujno vstopa v interakcijo z 

drugimi tako doma kot na delovnem mestu. Zelo pomembno je, kakšna je ta interakcija. Vsak 

posameznik si oblikuje svojo osebno identiteto, ki predstavlja konstrukt o samem sebi, nastaja 

pa z medosebnimi odnosi, s komunikacijo in socialnimi izkušnjami. Zato odnosi v podjetju 

(odnosi med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi) vplivajo na to, koliko so zaposleni 

produktivni, in tudi na to, kako razumejo sami sebe in koliko se spoštujejo. Neustrezni 

medosebni odnosi in prizadeta osebna identiteta zaposlenih lahko privedejo do izgorelosti. 

Odnosi na delovnem mestu postajajo vse kompleksnejši, saj se posvečamo delu več kot osem 

ur dnevno. Teţava nastane v primeru dolgoletnih nerecipročnih odnosov, v katere človek več 

vlaga, kot iz njih prejema. To lahko privede do neugodnih psiholoških delovnih okoliščin, ki 

vplivajo na vedenje zaposlenih in vodijo v poklicno izgorelost. 
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1.6.2.2 Notranji vzroki izgorevanja 

Sindrom izgorelosti bo pogostejši pri posameznikih, ki imajo nerealna ali previsoka 

pričakovanja. Še dodatno pa pogojujeta izgorelost izguba ali pomanjkanje smisla dela (Looker 

in Gregson, 1989; Ščuka, 1994).  

 

Tyrer (1987) pa navaja različne tipe osebnosti, ki so bolj ali manj odporne na stres in s tem 

tudi na izgorevanje:  

 ambiciozni tip osebnosti (ukazovalen, priden, delaven, podjeten in uspešen),  

 zaskrbljeni tip osebnosti (zaskrbljen, napet, nezaupljiv, paničen),  

 nezaupljivi tip osebnosti (skriva svoja čustva, skrbi ga mnenje drugih, vsaka 

kritika ga prizadene),  

 ţivčni tip osebnosti (spoštuje avtoriteto, ţivi spodobno, je zanesljiv in vesten),  

 odvisni tip osebnosti (rad je v središču pozornosti, rad ima občudovanje in veliko 

mu pomeni druţba),  

 mirni tip osebnosti (nič ga ne skrbi, počne stvari, ki ga veselijo, z nikomer ni v 

konfliktu),  

 brezskrbni tip osebnosti (ţivljenje mu je v veselje, rad ima pestrost in potovanja). 

 

Najmanj so izgorevanju izpostavljeni mirni in brezskrbni tipi, najbolj pa ambiciozni in 

zaskrbljeni tipi, za katere je značilen določen vzorec vedenja – vedno hitijo, so deloholiki, 

naloţijo si ogromno dela, so agresivni in sovraţni, perfekcionisti, ne morejo se sprostiti, 

vedno tekmujejo in hočejo biti prvi, vse natančno planirajo in imajo vnaprej izdelane cilje. 

 

Avtor hkrati poudarja, da obstajajo individualne razlike v reagiranju na stres, saj lahko nekaj, 

kar za nekoga predstavlja velik stres, za drugega predstavlja izziv. Te individualne razlike pa 

so odvisne od različnih dejavnikov:  

 Stresno čvrste osebnosti 

Ščuka (1994) meni, da so osebnostne značilnosti in telesna konstitucija posameznika zelo 

pomembne za oblikovanje delovne učinkovitosti posameznika in njegovega načina odzivanja 

na stres. Delo v sluţbah pomoči zahteva telesno in duševno zdrave ter odločne ljudi s trdno 

voljo, veliko mero potrpeţljivosti, vzdrţljivosti, optimizma in ljubezni do bliţnjega. Nikakor 
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za delo v sluţbah pomoči niso primerni posamezniki, ki izzive iz okolja doţivljajo kot 

pretirano stresogene in nanje niso sposobni ustrezno odgovoriti. 

 Samopodoba 

Samopodoba je tista lastnost človeka, ki ga najbolj določa in loči od ostalega ţivega sveta. 

Človek se zaveda samega sebe, ima predstavo o sebi, se ceni ali ne. Ljudje s pozitivno 

samopodobo so tudi pozitivno usmerjeni do okolice, zaupajo sebi in so radi v aktivnem 

odnosu. So tudi občutljivi za potrebe klientov in se laţje spoprijemajo z novostmi. Obratno je, 

če ima človek negativno samopodobo. 

 

Tomori (1996) poudarja, da lahko samopodobo definiramo kot skupek stališč, ki jih ima 

posameznik o sebi. To je skupek organiziranih in naučenih kognitivnih mnenj in vrednotenj 

posameznika o samem sebi (o tem, kakšen trenutno je; o tem, kaj misli, da drugi menijo o 

njem; o tem, kakšen bi rad bil). Pomemben del samopodobe sestavljata tudi samovrednotenje 

in samospoštovanje. Samovrednotenje pomeni vrednostno opredeljevanje samega sebe, 

dajanje pozitivnih in negativnih predznakov sebi kot osebi glede na uveljavljeni sistem 

vrednot v socialnem okolju. Samospoštovanje je pomemben pokazatelj psihološkega zdravja. 

Osebe, ki imajo visoko samospoštovanje, so bolj neodvisne in kreativnejše od oseb z nizkim 

samospoštovanjem. 

 

Pšeničny (2005) pravi, da so raziskave pokazale, da obstaja povezava med tveganjem za 

nastanek izgorelosti in osebnostnimi lastnostmi, kot so introvertnost, nevroticizem in 

nezaupanje vase. Vendar pa so se novejše raziskave osredotočile na psihološke delovne 

okoliščine, ki jih soustvarja podjetje. 

 

Rakovec - Felser (2011) poudarja, da so pri individualnih značilnostih pomembne tudi 

demografske variable (starost, spol, status), individualne značilnosti in odnos do dela. 

Ugotavlja, da je starost močno povezana z izgorelostjo, saj se le-ta pogosteje pojavlja pri 

mlajših zaposlenih. Najvišja stopnja izgorelosti se pojavlja pri tistih, ki so stari med 30 in 40 

let. To je povezano s pomanjkanjem delovnih izkušenj, zato je tveganje za pojav izgorelosti 

večje na začetku posameznikove kariere. Spol ni povezan z napovedjo nastanka izgorelosti. Je 

pa opaziti, da je večje tveganje za pojav izgorelosti pri samskih ljudeh, kot pa pri tistih, ki so v 

zvezah oziroma so poročeni. 
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Obstajajo določene individualne značilnosti, ki so bolj povezane s pojavom izgorelosti, in 

sicer pomanjkanje poguma, zunanji lokus kontrole (psihološki termin, ki se nanaša na 

prepričanje osebe o tem, kaj povzroča dogodke v njihovem ţivljenju – v tem primeru je oseba 

prepričana, da okolje ali višja sila ali drugi ljudje nadzorujejo njihovo ţivljenje), pasivnost in 

defenzivnost, nizka samopodoba, nevrotična osebnostna struktura in previsoka pričakovanja. 

  

1.6.2.3  Organizacijski vzroki izgorevanja 

Rakovec - Felser (2011) poudarja, da je lahko ţe sama narava dela stresogeni dejavnik 

(število klientov, raznolikost in kompleksnost problematike klientov itd.). Močan dejavnik je 

tudi preobremenjenost. Hude teţave povzroča občutek, da ima nekdo preveč dela. 

Posameznik mora imeti občutek avtonomije in kompetentnosti. Za svoje delo in trud mora 

dobiti povratne informacije in na splošno biti opaţen. Navaja pomembne dejavnike, ki lahko 

privedejo do izgorelosti:  

 nepričakovan povečan obseg dela, katerega posameznik ni sposoben dokončati 

tudi, če dela nadure, 

 zahtevnost in raznolikost delovnih nalog,  

 pomanjkanje kontrole nad delom – posameznik nima moţnosti, da bi razvijal 

kreativnost in ima malo besede pri dodelitvi nalog in sprejemanju odločitev  

 neučinkovitost vodij in delovnih timov,  

 pomanjkanje nagrad – posameznikov trud ni opaţen in cenjen,  

 moţnost napredovanja,  

 slaba klima v organizaciji – slabi odnosi s sodelavci,  

 pomanjkanje poštenosti – občutek, da so delavci obravnavani različno in 

neenakopravno,  

 konflikti vrednot – teţava nastane, ko se posameznikove osebne vrednote naenkrat 

ne ujemajo več z vrednotami organizacije, kjer je zaposlen,  

 zunanji faktorji (pravičnost, plačilo, občutek varnosti na delovnem mestu, socialni 

stiki, ki ponujajo podporo in dostojen socialni poloţaj). 
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Obstajajo trije pomembni organizacijski faktorji, ki lahko povzročijo izgorelost, in sicer 

dvoumnost in konfliktnost profesionalne vloge ter stopnja participacije pri strokovnih 

odločitvah. Konfliktnost vloge lahko privede do emocionalne izčrpanosti in depersonalizacije 

odnosa s klienti. 

 

Da ne pride do dvoumnosti in konfliktnosti profesionalne vloge, je nujno, da imajo 

posamezniki o svojih nalogah natančne in jasne informacije – jasna definicija delovnih ciljev, 

informacija o odgovornosti, opredelitev pričakovanj vseh udeleţencev delovnega procesa, 

razjasnitev trenutnih pričakovanj ob konkretnem primeru ter povratne informacije o tem, kako 

ocenjuje opravljanje posameznikovega dela. 

 

Če ima posameznik moţnost odločanja pri svojem delu, mu to daje občutek vrednosti, saj 

njegovo znanje in izkušnje upoštevajo tudi vodstvo in sodelavci. V kolikor pa moţnosti 

participacije nima, ima občutek, da z njim upravljajo drugi. 

 

Jenić (2002, po Jeleč Kaker, 2008) pravi, da je vzrok za preobremenjenost tudi problem 

kompetentnosti. Posamezniki se skozi proces izobraţevanja ne pripravijo dovolj na 

kompleksnost realnih delovnih zahtev (nemotiviranost uporabnikov, nepripravljenost na 

sodelovanje, prevelika zasedenost terminov, iskanje neuspeha pri samem sebi). Pomanjkanje 

strokovnega znanja je lahko vzrok, da posamezniki prej podleţejo občutkom strahu in panike. 

Dovolj profesionalnega znanja posameznikom omogoča, da vidijo probleme realneje, kar ţe 

samo po sebi zmanjšuje stres.  

 

Schmiedel (2011) navaja različne telesne in duševne vzroke za nastanek izgorelosti. 

 

Na telesnem nivoju se izčrpanost lahko pojavi zaradi nekaterih bolezni, zato lahko simptome 

izgorevanja ublaţimo, če odpravimo vsaj ta vzrok. Izgorevanje lahko povzročijo slabokrvnost 

in zmanjšano delovanje ščitnice, različne okuţbe (tuberkoloza, hepatitis C, HIV), rak, 

pomanjkanje nekaterih hranil, jemanje poţivil (kava, alkohol, tobak) in zdravila. Po našem 

telesu potuje kri, ki prenaša kisik v celice in jih oskrbuje z glukozo ter z vsemi ţivljenjsko 

pomembnimi hranili – vitamini in minerali. Če se preskrba zatakne, so neizbeţne posledice 

izčrpanost, utrujenost, slabše prenašanje telesnih naporov, zmanjšana vzdrţljivost in 

pomanjkljiva koncentracija. Vse to so znaki izgorelosti.  
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Ščitnica je majhen, vendar ţivljenjsko pomemben organ, ki ima nalogo, da proizvaja ščitnične 

hormone. Simptomi zmanjšanega delovanja ščitnice so zelo podobni simptomom izgorelosti, 

saj človek ves čas deluje v najvišji prestavi in porablja energijo. To privede do trenutka, ko se 

izčrpa. Simptomi za to so utrujenost, zbitost, povečanje teţe kljub dieti, zmrzovanje, prijanje 

toplote, depresija, pomanjkanje volje, bolečine v sklepih, suha in razpokana koţa, lomljivi 

lasje, zmanjšan libido, mišična oslabelost, zaprtje, cmok v grlu, pokašljevanje, zastajanje vode 

v telesu (veke, obraz, noge), motnje koncentracije in spomina, povišan holesterol ter pri 

ţenskah motnje menstrualnega ciklusa. Obolenja, ki jih spremlja kronično vnetje (revma, 

astma, kronično vnetne črevesne bolezni), izzovejo slabokrvnost in vodijo v pomanjkanje 

energije ter s tem še okrepijo izčrpanost. Pri vsakem vnetju se organizem bori in naš imunski 

sistem deluje v najvišji prestavi. Eno vnetje nam ne bo prišlo do ţivega, če pa so le-ta 

kronična in se stalno ponavljajo, pa izčrpavajo imunski sistem, saj nenehno energijo telo samo 

porablja in si ne more napolniti nove zaloge. V zadnjem času močno oglašujejo koencim Q10, 

ki naj bi bil čudeţno zdravilo. To ni vitamin, saj ga telo tvori samo. Naše celice ga potrebujejo 

za tvorbo energije. Pomanjkanje koencima Q10 torej zmanjša energijsko oskrbljenost celotne 

celične presnove in lahko privede do mnogih simptomov izgorevanja. 

 

Najpogostejša poţivila v naši druţbi so kava, alkohol in cigareti.  

 

Glavna sestavina kave je kofein, ki pa je vse prej kot nedolţen. Mnogi so prepričani, da nam 

daje kofein nove zaloge energije, vendar pa v resnici mobilizira še njene zadnje zaloge. Pri 

izgorelosti so zaloge energije tako ali tako ţe skoraj prazne, kofein pa to zalogo še bolj 

izprazni. Teţava pri kofeinu je tudi ta, da se nanj navadite, kar lahko vodi v telesno odvisnost.  

 

Alkohol je sredstvo, ki nas sprosti in izboljša dobro počutje. V naši druţbi je dovoljeno 

poţivilo, ki bi ga mnogi zelo pogrešali. Ljudje, ki trpijo za izgorelostjo, morajo biti zelo 

previdni pri uţivanju alkohola, saj nas oropa vitalnih snovi. Vodi lahko tudi v odvisnost, 

posebno če moramo pogosto seči po njem, da se lahko sprostimo in če svoje frustracije 

utapljamo v njem. Je tudi stresna bomba, saj povzroča povečano izplavljanje stresnih 

hormonov. 
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Nikotin, ki je sestavni del cigaretnega dima, ne prinaša nobenih dolgoročnih koristi. Cigaretni 

dim vsebuje ogromno škodljivih snovi (katran – vsebuje rakotvorne snovi; ogljikov monoksid 

– se veţe na hemoglobin in moti prenašanje kisika po telesu; in nikotin – droga, ki povzroča 

odvisnost). Pri kadilcih gre za stalno pomanjkanje kisika v telesu. Kisik pa je nujno potreben 

za tvorbo energije. Umske in telesne zmogljivosti se pri kadilcih dolgoročno slabšajo 

predvsem zaradi predčasnega poapnenja ţil. Kajenje povzroča sproščanje stresnih hormonov 

(adrenalina in noradrenalina), ki zvišata srčni utrip in arterijski tlak ter tako povzročata motnje 

srčnega ritma. Učinek kajenja je na višino stresnih hormonov in višino arterijskega tlaka 

osebe, ki je v stresu, močnejši. Stres in kajenje skupaj delujeta v smeri potenciranja stresne 

reakcije. Ţe v nekaj tednih po opustitvi kajenja se lahko občuti porast telesnih zmogljivosti 

(Starc, 2008). 

 

Schmiedel (2011) poudarja, da sta stranska učinka zdravil lahko utrujenost ali zmanjšanje 

motivacije. To lahko povzroči izčrpanost in okrepi izgorevanje (pomirjevala, uspavala, 

psihofarmaki, antihistaminiki, zdravila za zniţevanje krvnega tlaka …). Če je izčrpanost 

nastala ali se pojavila šele po začetku jemanja zdravila, je nujno, da se pogovorimo z 

zdravnikom, saj je to lahko stranski učinek jemanja tega zdravila. 

 

Avtor obenem navaja, da na duševni ravni razlikujemo med zunanjimi in notranjimi vzroki. 

Na zunanje dejavnike po navadi nimamo vpliva, notranje dejavnike pa predstavljajo naša 

naravnanost in stališča, torej kar smo podedovali ali se naučili. 

 

Med zunanje dejavnike spadajo velika kvantitativna delovna obremenitev (preveč dela v 

prekratkem času), velika kvalitativna delovna obremenitev, prenizke zadolţitve ali dolgočasna 

rutinska dela, nobenih moţnosti za napredovanje ali razvoj, pretiran nadzor ali nezadostno 

vodenje s strani nadrejenih, pomanjkljive opredelitve ciljev, malo priznanja za dobre doseţke, 

nezadostna podpora sodelavcev ali svojcev, slabo vzdušje v podjetju ali druţini (morda celo 

mobing), teţave v partnerskem odnosu, ki stres še okrepijo, teţka ali kronična bolezen (lastna 

ali v druţini), malo socialnih stikov in prijateljev ter pomanjkanje moţnosti za sprostitev. 
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Obstajajo osebnostne značilnosti, ki lahko pogosteje vodijo v izgorelost: dvojna in trojna 

obremenitev (npr. kariera, gospodinjenje in materinstvo); perfekcionizem – posamezniki 

vedno od sebe zahtevajo 100 odstotkov; togi ljudje, ki se ne znajo prilagajati različnim 

zahtevam; socialni ljudje, ki ne znajo reči »ne«, ki hočejo vsem ustreči in nazadnje mislijo na 

sebe; ljudje, ki si postavljajo visoke zahteve; idealisti, ki ţrtvujejo ogromno energije; ljudje, ki 

ne znajo predajati nalog in ţelijo vse narediti sami; ljudje, ki se ne zavedajo lastnih potreb ali 

jih ne upoštevajo; ljudje, ki se popolnoma istovetijo z delom; ljudje, ki potrebujejo veliko 

priznanja in so zelo hitro frustrirani, če tega ne dobijo; ljudje z neizpolnjenimi ţeljami ali cilji 

(napredovanje, povišica, neuslišana ljubezen); ljudje z nizko stopnjo frustracijske tolerance, ki 

teţko prebolijo neuspehe; ljudje, ki se ne morejo izklopiti in spočiti, ampak so tudi v prostem 

času pod nenehnim pritiskom.  

 

Strle (2006) pravi, da se izgorelost največkrat pojavi pri ljudeh, ki delajo v sluţbah nudenja 

pomoči. K poklicni izgorelosti so nagnjeni posamezniki, ki so občutljivi in imajo veliko mero 

empatije ter so idealisti. Za njih so značilne tesnobnost, zaprtost vase in nagnjenost k 

čezmerni identifikaciji z drugimi. Proces izgorevanja je zelo subjektiven, saj so cilji in 

pričakovanja v zvezi z delom od posameznika do posameznika različni. 

 

1.6.3 Pripomočki za merjenje izgorelosti 

 

Izgorelost lahko merimo z različnimi pripomočki. Večina teh je tudi prevedena v slovenščino. 

 

1. MBI (Maslach Burnout Inventory – Maslach, Jackson, Leiter, 2002) 

Je najpogosteje uporabljen pripomoček za merjenje izgorelosti. To je tehnika za ugotavljanje 

intenzitete izgorelosti in je bila uporabljena ţe v mnogih raziskavah. MBI je sestavljen iz 

šeststopenjske lestvice, ki meri pogostost pojava izgorevanja, in sedemstopenjske lestvice, ki 

meri intenziteto pojava izgorevanja. Najprej je zapisana trditev, ki označuje stališča in 

počutja, povezana z delom (npr. sem čustveno izčrpan-a zaradi svojega dela) in posameznik 

mora na lestvici 0–6 oceniti, kako pogosto velja posamezna trditev zanj. Število 0 pomeni, da 

stanja, ki ga opisuje trditev, posameznik ni nikoli izkusil. Število 1 pomeni, da to stanje izkusi 

nekajkrat letno, in število 6, da ga izkusi vsak dan. Številke 2, 3, 4, in 5 predstavljajo vmesne 

stopnje med skrajnima moţnostima.  
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Na lestvici 0–7 pa posameznik označi intenzivnost svojega doţivljanja opisanih stanj. 

Številka 1 predstavlja zelo šibka, komaj opazna občutja, številka 4 srednje močna, številka 7 

pa zelo močna občutja. Številke 2, 3, 5, 6 pa označujejo vmesne stopnje. Številko 0 obkroţi 

posameznik, ki stanja, kot ga opisuje trditev, ni nikoli občutil. Usmerjen je na vedenje in 

odzive v delovnem okolju. 

 

Obstajajo tri različice tega vprašalnika. Prvotno je bil namenjen posameznikom, ki delajo z 

ljudmi (npr. socialni delavci), in tistim, ki delajo v zdravstvu. Imenovali so ga Analiza 

človeških storitev (MBI - Human Services Survey). Kasneje so nekoliko spremenjeno verzijo 

razvili za uporabo v izobraţevalnih ustanovah, ki se je imenoval Analiza učiteljev (MBI – 

Educators survey). V zadnjem času pa se je uveljavila tretja različica vprašalnika predvsem 

zaradi naraščajočega zanimanja za uporabo pri poklicih, ki niso tako usmerjeni v delo z 

ljudmi. Vprašalnik se imenuje Splošna analiza (MBI – General Survey) in ni več vezan na 

točno določen poklic. V slovenščino je bil preveden ţe leta 1994, vendar ni normiran in 

avtorsko zaščiten. 

 

2. Kopenhagenski vprašalnik izgorelosti – KVI (Copenhagen Burnout Inventory – CBI – 

Kristensen, Borritz, Villadsen, Christensen, 2005) 

To je standardizirani vprašalnik, ki na 3-stopenjski lestvici meri 3 dimenzije izgorelosti na 

delovnem mestu (osebnostna izgorelost, izgorelost povezana z delom in izgorelost povezana s 

strankami). Vprašalnik ima visoko stopnjo zanesljivosti. Zelo dobro napove bolniške 

odsotnosti, probleme z nespečnostjo, zlorabo zdravil in ţeljo po umiku. 

 

3. Vprašalnik sindroma adrenalne izgorelosti (SAI – Pšeničny, 2007) 

Vprašalnik se uporablja za prepoznavanje in merjenje stopenj izgorelosti. Poda nam oceno 

intenzivnosti procesa izgorevanja in njegovega napredovanja na telesnem, vedenjskem, 

kognitivnem in čustvenem področju. Ocenjevanje poteka na 4-stopenjski lestvici (1. razred – 

izčrpanost; 2. razred – ujetost; 3. razred – adrenalna izgorelost pred zlomom; 4. razred – 

adrenalna izgorelost po zlomu).  
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Znaki izgorevanja se pojavljajo na vseh področjih človekovega ţivljenja, izpostavili pa so 5 

faktorjev: izguba notranje motivacije, storilnostno pogojena samopodoba, telesna izčrpanost, 

kognitivna izčrpanost ter izguba nadzora in občutka varnosti. 

 

1.6.4  Posledice izgorelosti 

 

Ščuka (1999) opozarja, da pusti izgorelost posledice pri posamezniku na vseh nivojih 

njegovega funkcioniranja. Simptomi so prisotni na področjih telesnega delovanja, čustvenega 

doţivljanja, vedenja, mišljenja in stališč. Na katerem področju pa se bodo izkazali v izrazitejši 

obliki, je odvisno od osebnostnih značilnosti posameznika in njegove konstitucije. 

 

Telesni simptomi so slabo počutje, glavobol, nespečnost, bolečine v kriţu, napetost v mišicah, 

kronična utrujenost in izčrpanost ob najmanjšem naporu, večja obolevnost, pogosti prehladi, 

teţave ali motnje na področju spolnosti, teţave z ţelodcem, s prebavo in z odvajanjem, upad 

ali prekomerno povečanje telesne teţe, povišan krvni tlak in holesterol ter teţave oţilja in 

srca. 

 

Čustveni simptomi so nemir, občutek tesnobe ob novih obremenitvah na delovnem mestu, 

depresivnost s pomanjkanjem energije in volje za delo, nerazpoloţenost s pobitostjo, z 

ţalostjo in s pesimizmom, otopelost za čustvene izzive klientov, razdraţljivost in večja 

nestrpnost do ljudi v sluţbi in doma, dolgo (pretirano) ţalovanje za izgubljenim klientom, 

izguba smisla za humor, sprostitev in razvedrilo, izguba zanimanja za ljudi in dogajanje okoli 

sebe, nesposobnost izraţanja čustvenih vsebin, brezosebnost in prezirljiv odnos do klientov 

ter ţaljiv in nesramen odnos do sodelavcev. 

 

Simptomi se pojavijo tudi na področju posameznikovega vedenja – izogibanje delovnim 

obveznostim, površnost, naraščanje odsotnosti z dela, tudi neupravičene, pogosti prepiri s 

sodelavci, naraščajoča sovraţnost, pogostejši problemi v domačem okolju, prepiri, zlorabe 

pomirjeval, uspaval in alkohola, upad delovne vneme, zmanjšana delovna učinkovitost, odpor 

do sluţbe, sodelavcev in nadrejenih, teţnja po spremembi delovnega mesta (beg iz poklica) 

ter opuščanje športnih, rekreacijskih ali kulturnih aktivnosti.  
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Simptomi se pojavijo še na področju mišljenja – slaba sposobnost koncentracije, pozabljivost, 

teţave pri odločanju, izguba motivacije za ustvarjalno delo, izogibanje novostim na delovnem 

mestu, občutek neuspešnosti pri delu s klienti, iskanje »krivcev« za lastno neuspešnost zunaj 

sebe, destruktiven odnos do zahtev nadrejenih, zmanjšana sposobnost za kritično presojo 

dogajanja v okolju, pomanjkljiva samokritičnost, slabše uvidevanje, zmanjšana miselna 

proţnost, odpori do timskega dela in skupinske pripadnosti, izogibanje pogovorom, 

sestankom, dogovorom ter zmanjšano samospoštovanje. 

 

Pri ljudeh, ki svoja čustva potlačijo, se izgorevanje izrazi predvsem na telesnem področju 

(migrene, zvišan krvni pritisk, bolezni srca in oţilja, rane na ţelodcu …). Pri tistih, kjer 

izstopa zaskrbljenost, je manj verjetnosti, da bodo telesno zboleli. Izgorelost se v obliki 

duševnih teţav obrne navzven in se kaţe v nezadovoljstvu in depresivnem razpoloţenju. 

  

Tyrer (1987) pravi, da se posledice izgorelosti odraţajo na treh nivojih, in sicer stališče do 

dela in vedenje na delovnem mestu, psihosomatsko stanje osebe ter odnos z druţino in/ali s 

prijatelji. 

 

Višji nivo izgorevanja je povezan z niţjim zadovoljstvom na delovnem mestu. To pomeni 

umik od klientov, izmikanje kontakta z ljudmi nasploh, izostajanje z dela in daljšanje 

odmorov. Pri delu se pojavlja vse več napak, vedenje do klientov pa postaja agresivno. 

Posamezniki kaţejo večje zanimanje za menjavo delovnega mesta. 

 

Psihosomatsko stanje osebe se poslabša. Poveča se lahko stopnja fizične obolelosti, pa tudi 

občutkov neadekvatnosti in neuspeha. Lahko pa se odraţa tudi v povišani konzumaciji 

alkohola in medikamentov. Na področju odnosov se lahko odraţa kot večja emocionalna 

obremenitev ali umik od druţinskih članov. 

 

Pšeničny (2005) opozarja, da bi se tudi pri nas morali začeti zavedati, da je poklicna 

izgorelost poklicna bolezen, saj gre za trajno poškodbo, ki jo povzročijo neugodne psihološke 

okoliščine na delovnem mestu. Zaradi spremenjenega izločanja kortizola se spremenijo 

adrenalinske reakcije in zato se spremeni tudi naša odzivnost na neugodne psihološke 

okoliščine. Človek potrebuje kar nekaj časa, da si opomore. Svetovna zdravstvena 

organizacija opredeljuje kot del zdravja tudi psihično ravnovesje.  
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Po slovenski zakonodaji (ZPIZ, Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13) se štejejo med poklicne bolezni 

tiste bolezni, ki so povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa ali delovnih 

pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na 

podlagi katere je oboleli zavarovan. Poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te 

bolezni, pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, 

potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni, določi minister, pristojen za zdravje. 

 

Danes so ustrezni psihološki pogoji dela pomemben dejavnik varnosti pri delu, zato bo 

potrebno psihične poškodbe, ki nastanejo zaradi dela, obravnavati ustrezno. Poklicna 

izgorelost je ţe obravnavana kot kronična psihološka poškodba v nekaterih drugih evropskih 

dokumentih (Resolucija evropskega parlamenta o spodbujanju zdravja in varnosti na 

delovnem mestu, 2004/2205/INI). 

Strnjene ugotovitve tega poglavja (Tyrer, 1987; Pšeničny, 2005; Rakovec - Felser, 2011; 

Schmiedel, 2011) so torej naslednje: 

 posledice stresa se kaţejo na ravni posameznika (psihološki in fiziološki znaki) ter 

delovne organizacije (vpliv na sodelavce, uspešnost, stroške); 

 posledice dolgotrajnega stresa lahko vodijo v izgorelost; 

 izgorelost je proces, ki napreduje po stopnjah in se jih dolgo sploh ne zavedamo;  

 vzroki za izgorelost so notranji, socialni ter organizacijski; 

 obstajajo osebnostne značilnosti, ki lahko pogosteje vodijo v izgorelost; 

 posledice izgorelosti se odraţajo na fiziološkem, čustvenem in vedenjskem področju 

ter na področju mišljenja; 

 poznamo različne pripomočke, s katerimi lahko merimo izgorelost. 

 

1.7 Obvladovanje stresa – »coping«  

 

Nastran Ule (1993) navaja, da se pri raziskovanju obvladovalnega ravnanja razlikujejo tri 

dimenzije: 

 socialni resursi – socialne mreţe, ki predstavljajo posamezniku oporo v krizni situaciji 

– druţina, prijatelji, sosedje, kolegi na delu; 
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 psihološki resursi – to so psihološke lastnosti, na katere se opirajo posamezniki v 

kriznih situacijah. Samospoštovanje, občutek, da lahko upravljamo svoje ţivljenje; 

 individualni načini premagovanja teţav – specifični načini vedenja, mišljenja in 

zaznavanja, ki jih posamezniki uporabljajo, kadar so postavljeni pred stresne situacije. 

 

Kneţevič (1997) pravi, da obvladovanje stresa ni odvisno le od načina, ki ga bomo izbrali, 

ampak tudi od drugih faktorjev, kot so osebnostne značilnosti, jakost in trajanje pritiska in 

neadekvatnost situacije. 

 

»Coping« pomeni biti kos, spopadati se, prizadevati si, da se problemi rešijo oziroma 

zmanjšajo. Predstavlja vse oblike vedenja in psihičnih aktivnosti, ki nastanejo pri pojavu 

stresne situacije, ki preobremeni posameznika. 

 

Ne gre le za individualno reakcijo posameznika, ampak so pri obvladovanju stresa pomembne 

tudi socialne vezi. Model »coping-a« po Rayu, Lindopu in Gibsonu (po Kneţevič, 1997) 

postavlja le-tega v dvodimenzionalni koordinatni sistem, kjer so na eni strani razmere 

kognitivnih realizacij groţenj in na drugi strani obseg kontrole:  

 zavračanje (oseba vidi sebe kot ţrtev nepravične situacije),  

 kontrola (oseba se vidi kot obvladovalec situacije),  

 resignacija (oseba misli, da so vse stvari plod zunanjih vzrokov, vse je v usodi),  

 odvisnost (oseba meni, da je odvisna od drugih),  

 izogibanje (oseba se izmika preteči situaciji),  

 podcenjevanje (oseba se počuti varno, situacije ne doţivlja kot preteče). 

 

Lehr in Thomae (1992, po Nastran Ule, 1993) sta v raziskavi ugotovili, da vsak posameznik 

razvije lastni sistem prilagajanja stresnim situacijam, ki mu omogoča, da se na vsako stresno 

situacijo odzove z določenimi odgovori. Ta sistem prilagajanja ponuja nek »repertoar« 

moţnih odgovorov osebe na obremenitve iz okolja. Poleg splošnih odgovorov obstajajo še 

specifični odgovori, ki jih povzroči situacija sama. 
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Najsplošnejši načini ravnanja so: 

 storilnostno vedenje – povečanje napora, da bi rešili stresno situacijo; storitev kot 

telesni ali duševni napor; kognitivna storitev – povečana pozornost, intenzivno 

razmišljanje; usmerjevalne storitve – usmerjanje vedenja k rešitvi situacije kljub 

utrujenosti; 

 prilagajanje institucionalnim vidikom situacije – predstavlja tiste vidike dogodkov, ki 

niso odvisni od posameznika in njegove volje. Po eni strani omejujejo poseg 

posameznika v okolje – norme, tradicija, zakoni in pravila vedenja, po drugi strani pa 

razširijo obseg moţne socialne podpore posamezniku – obisk zdravnika, socialnih 

ustanov; 

 prilagajanje posebnostim in potrebam drugih oseb – ţelimo vzpostaviti čim večje 

ujemanje med lastnim vedenjem in odkritim ali domnevnim vedenjem drugih ljudi, s 

katerimi smo v socialnem stiku. To ne pomeni, da ustreţemo vsem ţeljam 

posameznika, pomembno je, da jim prisluhnemo in se zavemo njihovih posebnosti. Ta 

vidik je zelo pomemben v delovnih okoljih, saj je nujno, da je vodja fleksibilen in zna 

prisluhniti značilnostim in potrebam podrejenih; 

 ustvarjanje in negovanje socialnih stikov – socialni stiki so za človeka izjemnega 

pomena, saj nam predstavljajo moţnost, da drugim povemo svoje stiske, ţelje. 

Odsotnost socialnih stikov pomeni socialno izolacijo in močno stresno situacijo za 

posameznika; 

 sprejemanje situacije – to je posebna oblika psihološke predelave obremenilnega 

dogodka za posameznika, vendar ne gre nujno za pasivno vdanost. Ta oblika se pojavi 

predvsem v situacijah, ki se jim ne da izogniti in terjajo veliko samoodpovedi 

(bolezen, invalidnost, izguba zaposlitve, ločitev ter smrt); 

 pozitivno tolmačenje – to pomeni spremembo zornega kota gledanja na situacijo v 

takšnem smislu, da dobijo dobre strani večjo teţo kot slabe strani, ne gre pa za 

potiskanje neugodnih vidikov situacije v nezavedno ali za njihovo prekritje s 

pozitivnimi vidiki – primerjava z ljudmi, ki so preţiveli sorodne ali še teţje izgube kot 

mi; primerjava sedanje situacije s preteklimi, še teţjimi situacijami. Posameznik na tak 

način pridobi večjo moč za sprejemanje situacije in soočenje z njo. 
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Zadnja skupina so situacijsko pogojena ravnanja, ki so prisotna takrat, kadar situacije od nas 

zahtevajo posebne oblike prilagajanja: 

 izraba priloţnosti – aktivno soočenje z vsakdanjimi problemi, še posebej ko se ponudi 

moţnost za hitro in uspešno reševanje problema; 

 prošnja za pomoč – ta oblika je pomembna takrat, ko ima posameznik na voljo dobro 

razvito socialno mreţo, ki mu lahko nudi podporo in pomoč v teţavah. Po navadi gre 

za prošnje ljudem, ki so za nas pomembni (druţinski člani, prijatelji, sosedje ter 

znanci). Socialne mreţe uporabljamo pri iskanju zaposlitve, pri vpisu v šolo in 

reševanju stanovanjskih problemov. Močno obremenjeni ljudje za pomoč ne zaprosijo 

radi, ker so izgubili ţivljenjski pogum, kar je lahko zanje še dodatna teţava; 

 odpor – pomeni odpor do predloţenih nasvetov, napotkov, zato ker izvirajo iz tradicije 

ali od avtoritet, ki jih ne sprejemamo. To se pogosto dogaja pri mladostnikih, ki so 

uporniški, ali pa pri starejših, ko zavračajo razne zdravstvene nasvete in spremembe 

ţivljenjskih navad; 

 identifikacija s cilji in z usodo drugih – identifikacija temelji na sposobnosti vţivljanja 

v poloţaj drugega. To je povsem normalna oblika reagiranja ljudi, ki nastane v pogojih 

tesnega medosebnega odnosa. To se pogosto pojavlja pri mladih, starejših in nekaterih 

stigmatiziranih skupinah – homoseksualne skupine; 

 upanje – najbolj čustven človeški vzgib. Posebno ugodno deluje v situacijah, v katerih 

posamezniki nimajo moţnosti za pozitivne spremembe situacije ali za trajno rešitev 

situacije – teţje bolezni in vojne. Ta oblika je prisotna predvsem pri odraslih, 

pomembno vlogo pa tukaj igrajo še ţivljenjska usoda, spol in osebnostne značilnosti; 

 sprememba pričakovanj – hitre in velike spremembe vedenja in stališč, če se nam 

podrejo dosedanji načrti in pričakovanja ali če ugotovimo, da ni moţnosti za 

uresničitev naših pričakovanj; 

 samopotrjevanje – oblika psihološkega upravljanja s samopodobo posameznika za 

dejavnosti, ki so povezane z obrambo ali s ponovnim vzpostavljanjem 

samospoštovanja. Posebna oblika je racionalizacija, ko skuša posameznik ohraniti 
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podobo o sebi kot normalni osebi – okrog sebe ustvari zid, ki ga sestavljajo pozitivne 

misli, argumenti in čustva o sebi. Ta zid brani pred ogroţajočimi mislimi; 

 kritika/agresivnost – pogosto sta to povezani obliki ravnanja v obremenilnih dogodkih. 

Kritika je zelo pogosta oblika agresije, lahko zmanjša ali pomnoţi naše probleme, zato 

jo pogosto izraţamo posredno. Lahko pa jo izraţamo tudi neposredno in agresivno – 

organizirani protesti; 

 zaupanje v druge – zaupanje v druge predstavlja osnovo za razvoj zdrave osebnosti. 

To predstavlja zaupanje v eno ali več oseb, skupin, institucij, da lahko pomagajo 

posamezniku rešiti nek problem, olajšati ali odstraniti neko stisko; 

 zapostavljanje lastnih potreb – pogosta sestavina prosocialnega in altruističnega 

vedenja (pozitivno vedenje, ki vključuje empatičen in prijateljski odnos z drugimi 

ljudmi ter pomoč drugim). To se pojavlja, kadar ţelimo realizirati nek cilj, v 

prihodnosti pa to od nas terja veliko samoodrekanja. Še posebej ţenske so pripravljene 

pri razreševanju druţinskih problemov zapostaviti lastne potrebe zaradi drugih ljudi; 

 emocionalne reakcije in beg – neadaptivne reakcije na obremenilne dogodke, 

odpovedi pred problemi. Podatki kaţejo na velik obseg takšnih reakcij – umik pred 

dogodkom, umik vase, samomorilske fantazije ali namere. 

 

1.7.1 Rešitve za zmanjševanje stresa 

 

Mc Dermet (1988, po Kobolt, 1993) je razvil shematični model za zmanjševanje stresa. 

Najprej je potrebno identificirati potencialne stresorje v delovnem okolju. Sledi osebno 

svetovanje, ki je usmerjeno na posameznikova stališča in na identifikacijo njegovih potreb. 

Potrebno je sprotno obveščanje, ki predstavlja izvajanje sprejetih dogovorov in moţnost, da 

posamezniki podajo svojo oceno situacije. Pomembni sta tudi individualna in skupinska 

podpora – to so redna in varna timska srečanja. Prepoznavati je treba rezultate dela in 

oblikovati primerne povratne informacije, ki so usmerjene tudi na uspehe in pohvale. Posvetiti 

se je potrebno tudi individualnem svetovanju, učenju sprostitvenih tehnik in spreminjanju 

vzorcev vedenja. Zelo pomembne pa so tudi spremembe organizacijske narave (dopust, 

sprememba poklicnega mesta in poklicne vloge). 
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Tudi sami lahko naredimo ogromno za zmanjšanje vpliva stresa. Najprej je pomembno, da 

sploh prepoznamo stres in njegove učinke. To lahko naredimo tako, da dovolj časa posvetimo 

samopercepciji, reduciramo stresorje (naučimo se postavljati meje in reči ne), spremenimo 

svojo percepcijo stresa (postavimo si bolj realistične cilje v zvezi s svojim delom, razmejimo 

odgovornost, pregledamo vrednote in postavimo prioritete), vplivamo na svoje fiziološko 

ravnoteţje (vzdrţujemo telesno kondicijo), izboljšamo svoje spoprijemalne strategije z 

delovno situacijo in s stresom (funkcionalna izraba časa, prebiranje dobre strokovne literature, 

strokovno izpopolnjevanje, razvijamo sprostitvene navade, tj. iščemo ravnoteţje med delom 

in sprostitvijo). Pomembno je, da imamo nekoga, ki nam je v oporo, se lahko z njim 

pogovorimo in mu izrazimo svojo stisko. To je lahko druţinski član ali sodelavec. 

 

Shapiro in Clawson (1988, po Kobolt, 1993) sta razvila tehnike za zmanjševanje in 

obvladovanje stresa, ki jih razvrstimo na dva osnovna pola.  

 

Tabela 3: Tehnike za zmanjševanje in obvladovanje stresa (Shapiro in Clawson, 1988, po 

Kobolt, 1993) 

ORGANIZACIJSKI VIDIK INDIVIDUALNI VIDIK 

Skrb za razvoj tima Ţivljenjski stil in ravnoteţje 

Pravilna organizacija dela Relaksacija 

Učinkovit management Joga 

Supervizija tima Avtogeni trening 

Realistična pričakovanja Asertivni trening 

Primerna filozofija ustanove Masaţa 

Pravilno načrtovanje Osebna pričakovanja 

 

Tudi Treven (2005) poudarja, da poteka premagovanje stresa na nivoju posameznika na 

nivoju organizacije. 

 

Starc (2008) navaja, da ima pomemben vpliv pri reševanju stresne situacije duševno stanje 

posameznika. Na naše zdravje pomembno vplivajo emocionalni, mentalni, psihološki, socialni 

in vedenjski dejavniki. Ugoden vpliv imajo pozitivno razmišljanje in emocionalno stanje, lepa 

in spodbudna beseda, dobra novica in socialna opora.  
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Pomembna je ugotovitev, da ni vse v genih, usodi, slučajnostih ali posledici delovanja višjih 

sil. Na bolezen lahko pozitivno vplivamo preko pozitivnih misli in verovanja. Tu gre za 

povezavo med dušo in telesom, za katero pa uradna medicina nima dovolj posluha. 

 

1.7.1.1 Rešitve na ravni posameznika in socialna podpora 

Ljudje imamo izoblikovane različne socialne odnose, s katerimi si pomagamo, kadar smo v 

stresni situaciji in je ne zmoremo rešiti sami.  

 

Payne (2002) predstavlja različne oblike socialne podpore, ki nam pomagajo v stresnih 

situacijah: 

 podpora, ki temelji na informacijah (nekdo ima zmoţnost posredovati znanje, ki 

nekomu pomaga v stresni situaciji), 

 konkretna opora (konkretne oblike dejavnosti, ki nam nudijo oporo), 

 emocionalna opora (pozornost in ljubeč odnos med ljudmi), 

 socialna vključenost (povezana z oblikami medsebojne pomoči). 

 

Nekateri so zaradi svojih osebnostnih lastnosti manj izpostavljeni negativnim učinkom stresa, 

drugi pa se lahko obenem naučijo učinkoviteje obvladati stres. Obstajajo tehnike, ki imajo 

ugoden vpliv na moţgane, duševnost in zdravje (Treven, 2005, Starc, 2008, Schmiedel, 

2011): 

 Fizične aktivnosti  

Gibanje in rekreacija (telesna vadba, hoja in tek, aerobika, plavanje, jahanje in kolesarjenje) 

sta pomembna dela človekovega ţivljenja, saj nudita zaščito pred stresom in s stresom 

povezanimi boleznimi. Telesna aktivnost mora biti redna, saj se tako okrepijo mišice, srce, 

poveča se pljučna kapaciteta, izboljša se splošno počutje in poveča se učinkovitost pri delu. 

Ljudje, ki so telesno aktivni, so tudi umsko ţivahnejši, to zagotavlja, da imajo škodljivi vplivi 

manjši učinek na telo. Koristni učinki redne telesne aktivnosti se torej kaţejo v boljšem 

zdravstvenem stanju, večji sposobnosti premagovanja stresa in tudi pri odločitvah in večji 

kakovosti opravljenega dela. 
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 Meditacija 

Meditacija pomaga človeku na več načinov. Pri meditaciji pozabimo na telo in se popolnoma 

sprostimo. Tako si obnovimo moč in vitalnost. Uporablja se tudi za zmanjšanje čustvenih ali 

duševnih teţav, saj nam pomaga ponovno vzpostaviti ravnovesje. Pomaga nam povečati 

ustvarjalnost, sposobnost koncentracije in učinkovitost – problemov ne odstrani, ampak nam 

pomaga, da jih vidimo z drugega zornega kota. 

 

 Joga 

Joga je metoda, s katero se lahko naučimo obvladovati stres na telesni in duševni ravni. Pred 

več kot tisoč leti je nastala v Indiji in je najstarejši sistem osebnostnega razvoja na svetu, ki 

zajema telo, um in duha. Ta metoda vključuje gibanje, ki je človeku potrebno za fizično 

zdravje, dihalne in meditacijske tehnike pa pomirjajo duha. Z jogo lahko stimuliramo vse dele 

telesa, da lahko delujejo sproščeno in harmonično. 

 

 Zdravstvena hipnoza in avtogeni trening 

Hipnoza pri človeku povzroči spremenjeno stanje zavesti, za katero je značilna izjemna 

sprostitev in velika dovzetnost za sugestije (Sachs, 1982, po Treven 2005). S hipnozo se lahko 

doseţe stanje globoke sprostitve vseh mišic. Takšno stanje je moţno sproţiti z usmerjanjem 

človekove pozornosti na mentalne, vizualne ali druge predstave in s sugeriranjem občutka 

sprostitve ter dobrega počutja. To je uspešna metoda pri obvladovanju bolečine, zdravljenju 

fobije, pri odvajanju od kajenja, za nadzorovanje teţe in pri drugih psihosomatskih problemih. 

Pridobljene izkušnje lahko uporabimo pri samohipnozi. 

 

Avtogeni trening je nastal iz hipnoze. Razvil ga je profesor Schultz (Grasberger, 2004, 

Treven, 2005). Ugotovil je, da lahko posameznik z izvajanjem določenih vaj sam preide v 

stanje globoke, transu podobne sprostitve in tako spodbudi sposobnost telesa za samopomoč. 

Ko obvlada osnovne tehnike samohipnoze in šest standardnih vaj avtogenega treninga, je 

pripravljen na naslednji korak, v katerem se nauči, kako uporabiti posebne sugestije. 

Posameznik duševno doţivljanje prenese na telesno delovanje in to je mogoče, ker telo in 

duševnost delujeta kot celota. Najpomembnejši učinek avtogenega treninga je doseganje 

telesnega in duševnega ravnovesja, vendar pod pogojem, da redno vadimo.  
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Z redno vadbo lahko preidemo v sproščeno, transu podobno stanje in vzpostavimo neposreden 

stik s svojo podzavestjo. V takšnem stanju je nezavedni del moţganov, ki vpliva na umske in 

telesne funkcije, veliko bolj dojemljiv za samoprepričevanje. Po navadi imamo izkoriščenih 

samo 10 odstotkov zmogljivosti naših moţganov. V tem primeru, ko pa imamo opraviti s 

podzavestjo, pa lahko črpamo tudi iz preostalih 90 odstotkov, saj sta obe polovici moţganov 

veliko bolj usklajeni. To nam omogoči neposreden dostop do svoje ustvarjalnosti in do 

številnih neizkoriščenih sposobnosti, ki so skrite nekje v nas. V tem stanju lahko veliko bolje 

umirimo telo in duha kot v normalnih okoliščinah. 

 

 Kognitivne metode 

Te vrste metod temeljijo na zavestnem vzpostavljanju pozitivnih misli za premagovanje 

stresa. 

 

 Masaţa in aromaterapija 

Starc (2008) navaja, da terapevtska masaţa zelo pomaga pri mentalnem in fizičnem 

sproščanju. Odpravlja napetosti v mišicah in stimulira pretok krvi v telesu. To pa povzroči 

umiritev duha in sprostitev tudi na mentalni ravni. Pomaga tudi pri napetosti zaradi 

preobremenjenosti z delom ali zaradi drugih stresnih dejavnikov. 

 

Aromaterapija se lahko uporablja pri masaţi. Uporabijo se eterična olja, ki so pridobljena iz 

naravnih virov in zmešana z nevtralno osnovo, po navadi z mandljevim oljem. Eterična olja 

so dišave, ki so v obliki majhnih oljnih kapljic v različnih količinah v cvetovih, skorji, 

sadeţih, koreninah in listih rastlin. Za duhovno sprostitev in odpravljanje napetosti zaradi 

stresa so najprimernejša masaţna olja z eteričnim oljem sivke, melise, pelargonije in drugih 

olj s pomirjujočim učinkom. 

 

 Upravljanje s časom 

Nujno moramo ustrezno uskladiti ţivljenjske aktivnosti, tako da čim kvalitetneje izkoristimo 

čas, ki nam je na voljo. Vedno si moramo določiti prioritete in se jih drţati. 
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 Prehrana 

Za telesno zdravje skrbimo tudi s pravilno prehrano. Ljudje v zahodni druţbi ne uţivajo 

hrane, ki bi vsebovala vse potrebne elemente zdrave prehrane (proteini, minerali in vitamini), 

ker je hrana intenzivno predelana. Poskrbeti moramo, da vnesemo v telo čim več zdravih 

hranilnih snovi. Polnovredna hrana vsebuje vse hranilne snovi, ki jih potrebuje posameznik za 

polno zmogljivost. Elementi takšne hrane se počasi sproščajo v kri, zato ne privede do padca 

energije. Pri izgorevanju se moramo izogibati sladkarijam, ki sicer vsebujejo veliko sladkorja, 

ki gre hitro v kri in začasno priskrbi navidezno energijo. Ta ogromna količina energije se 

spremeni v maščobo in lahko vodi v čezmerno telesno teţo, vsebujejo pa tudi malo vitalnih 

snovi, kar utira pot izgorelosti. 

 

1.7.1.2 Rešitve na ravni organizacije 

Organizacije lahko pomagajo zaposlenim pri obvladovanju stresa na različne načine: 

 prepoznavanje stresa, 

 uvedba strategij za nadzor dejavnikov, ki povzročajo stres, 

 izvajanje različnih programov, ki pomagajo pri vzdrţevanju dobrega počutja 

zaposlenih in delujejo kot preventiva, 

 strategije za zmanjševanje stresa pri zaposlenih. 

 

Namen teh strategij je zmanjšanje ali popolna odprava izvorov stresa (stresorjev) v delovnem 

okolju. Strategije je treba izvajati sistematično na podlagi ocene različnih stresorjev. 

 

Tabela 4: Stresorji in strategije za zmanjševanje stresa pri zaposlenih (Treven, 2005) 

STRESORJI V DELOVNEM 

OKOLJU 

STRATEGIJE ZA SPREMINJANJE 

DELOVNEGA OKOLJA 

Vrsta zaposlitve Preoblikovanje dela 

Razmejitev med delom in nedelom Fleksibilno načrtovanje dela 

Konflikt vloge 

Negotovost vloge 

Obremenjenost vloge 

 

Analiza in natančna opredelitev vloge 
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Odgovornost za druge zaposlene Razvijanje komunikacijskih spretnosti 

managerjev 

Organizacijski dejavniki Ustvarjanje ugodne organizacijske klime 

Nadlegovanje in nasilje na delovnem 

mestu 

Delovne razmere 

Načrtovanje in razvijanje kariere 

Oblikovanje ustreznih delovnih razmer 

 

Treven (2005) navaja, da organizacije pri oblikovanju delovnih nalog pogosto ne upoštevajo 

motivacijskega vidika in zadovoljstva zaposlenih pri delu. Izboljšati je treba vsebinske 

dejavnike dela, in sicer odgovornost, samostojnost, priznanje, moţnost za uspeh, 

napredovanje in razvoj. Na uspešnost zaposlenih zelo pomembno vpliva občutek 

pomembnosti dela in doţivljanju odgovornosti za opravljeno delo. Posameznik pa mora hkrati 

dobiti povratno informacijo o uspešnosti opravljenega dela. 

 

Delovni čas je pomembna razseţnost oblikovanja dela. Fleksibilen delovni čas omogoča 

zaposlenim, da po lastni presoji določijo svoj delovni čas znotraj predpisanih omejitev v 

organizaciji. Namen tega je, da imajo zaposleni več samonadzora v delovnem okolju in pri 

izrabi svojega časa (npr. prihod na delo med sedmo in deveto uro zjutraj in odhod med tretjo 

in peto uro popoldan). 

 

Ogromno dejavnikov, ki so izvor stresa, je povezanih z vlogo posameznika v delovnem 

okolju. Lahko gre za konflikt vloge, negotovost vloge, preveliko ali premajhno obremenjenost 

vloge zaposlenega in odgovornost za druge zaposlene. Nujno je, da se natančno opredelita 

posameznikova funkcija in odgovornost. Pomembno je, da se analizira posameznikova vloga 

v delovnem okolju, saj tako zaposleni kot nadrejeni bolje razumeta percepcijo drug drugega.  

 

Zelo pomemben dejavnik v odnosih med zaposlenimi ter med zaposlenimi in nadrejenimi je 

komunikacija. Če je komunikacija učinkovita, potem je manjša verjetnost za nastanek stresa. 

Učinkovitost komunikacije je odvisna tudi od različnih oblik vedenja managerja (npr. 

spodbujanja uspešnosti zaposlenih, pohvale za dobro opravljeno delo, določanja smeri 

njihovega delovanja in zagotavljanje podpore pri delu). Managerji se morajo izuriti v 

spretnosti komuniciranja, saj je to pomembna strategija za zmanjševanje stresa pri zaposlenih. 
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Stres lahko povzročata tudi struktura organizacije in klima v delovnem okolju. V povezavi s 

tema dejavnikoma je potrebno omeniti tri strategije za zmanjševanje stresa, in sicer 

decentralizacijo – spreminjanje komunikacijskih vzorcev in povezav znotraj organizacije, 

participativno odločanje – vključitev vseh zaposlenih v proces oblikovanja pomembnih 

odločitev, in izboljšanje klime v organizacijah – odpraviti neustrezno, nefleksibilno in 

neosebno ozračje, ki je posledica strogo formaliziranih ravni in odnosov med zaposlenimi. 

Nadalje ista avtorica opozarja, da je treba vsaj enkrat letno preveriti stanje organizacijske 

klime v organizaciji in ukrepati takoj, če je potrebno. 

 

Pomembno je, da ima posameznik moţnost načrtovanja kariere in profesionalnega razvoja. To 

lahko poveča kakovost in količino opravljenega dela ter pripravljenost za sodelovanje, 

zmanjša pa se tudi število odpovedi delovnega razmerja. Če so moţnosti za razvijanje kariere 

v organizaciji slabe, to lahko povzroča stres pri zaposlenih. Organizacija mora ustvarjati 

priloţnosti, da lahko posamezniki delujejo v ţeleni smeri na podlagi ocene njihovih potreb, 

spretnosti, sposobnosti in znanja.  

 

Med stresne dejavnike sodijo tudi delovne razmere, kot so hrup, vibracije, prah, neugodno 

toplotno okolje, nevarne snovi in svetloba. Prva skupina strategij, ki urejajo delovne razmere, 

vključuje različne načine urejanja delovnih razmer (npr. zmanjševanje ravni hrupa, 

uravnavanje toplote in svetlobe, zaščita ljudi pred posameznim stresorjem – zatemnjena očala, 

čepki za ušesa). Druga skupina strategij je usmerjena na oblikovanje ustreznih delovnih 

razmer na temelju proučevanja posameznika na delu. Delavci sami povedo, katere vidike 

delovnega okolja vidijo kot najbolj stresne in na podlagi tega organizacija izvede različne 

ukrepe, da bi jih zmanjšala. 

  

 Programi za premagovanje stresa pri zaposlenih 

V organizacijah lahko pomagajo premagovati stres tudi z različnimi programi, natančneje s 

programi za usposabljanje zaposlenih o obvladovanju stresa, s programi za ohranjanje zdravja 

in dobrega počutje ter programi za pomoč zaposlenim. V programih za usposabljanje se 

zaposleni seznanijo z različnimi metodami, ki pomagajo pri premagovanju stresa: sproščanje, 

meditacija, joga, avtogeni trening in upravljanje ţivljenjskega sloga.  
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Ohranjanje zdravja in dobrega počutja je zelo pomembno, saj zdrav človek laţje obvladuje 

stres. Programi potekajo v obliki delavnic, na katerih se posamezniki učijo, kako primerno 

skrbeti za svoje zdravje. 

 

Programi za pomoč pa zagotavljajo posameznikom podporo pri njihovem soočanju z 

različnimi problemi, ki se pojavljajo na delovnem mestu. 

 

1.8 Spopadanje z izgorelostjo 

 

Kneţevič (1997) navaja, da se moramo z izgorelostjo spopasti s pomočjo treh različnih 

pristopov – osebne strategije, socialne strategije in strategije preventive. 

 

1.8.1  Osebne strategije 

 

Avtorica navaja, da se osebne strategije najbolj nanašajo na posameznika in na njegovo 

pripravljenost na to, da se sooči z izgorelostjo, in so hkrati najpomembnejše. Človek mora 

spremeniti delovno vedenje, na tak način pa spremeni tudi svoja pričakovanja. Odmor med 

delom mora biti emocionalno razbremenjujoč, pomeniti mora sprostitev in pripravo za 

ukvarjanje z novimi ljudmi in teţavami. Pomembna je pozitivna povratna informacija, saj 

potrebuje vsak posameznik za svoje delo pohvalo. Pomembno pa je tudi, da dobro poznamo 

samega sebe, svoje sposobnosti in meje. Moramo se naučiti reči ne, si dovoliti odmor ali 

poiskati pomoč. Delo z ljudmi nas lahko pogosto prazni, zato mora imeti delavec čas za 

sprostitev in ponovno polnjenje. Posameznik si mora vzeti čas tudi za druge aktivnosti, kot so 

telesne vaje, šport, glasba, branje in meditacija. Pomemben faktor je tudi druţinsko ţivljenje, 

ki nam lahko nudi zaščito, če je dokaj urejeno in odmaknjeno od dela. 

 

1.8.2 Socialne strategije 

 

Socialna podpora so medsebojni odnosi, še posebej na delovnem mestu. Sodelavci so najbolj 

kvalificirani za nudenje pomoči, nas dobro poznajo in se tudi sami soočajo s podobnimi 

teţavami.  
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Sodelavci lahko pomagajo: 

 neformalno – klepet ob malici, druţenje po sluţbi ter 

 formalno – skupina se oblikuje zaradi točno določenega cilja (npr. supervizija). 

 

Tancig (1999) pravi, da je supervizija najuspešnejša in najpogosteje uporabljena metoda za 

nudenje pomoči. To je didaktična, izobraţevalna, podporna metoda, ki omogoča integracijo 

poklicnih znanj in spretnosti. Pomembno pa deluje tudi na poklicni in osebnostni razvoj 

delavcev, ki delajo z ljudmi. S svojim značilnim učnim okoljem in z varno klimo predstavlja 

tudi pomemben preventivni pristop k izgorevanju. Supervizijo vodi za to usposobljen 

strokovnjak – supervizor. Pomembno je, da se posameznik premakne iz pasivne pozicije in 

prevzame odgovornost pri zagotavljanju podpore (suporta), ki jo potrebuje pri premagovanju 

stresnih situacij. Reševanja stresne situacije se mora lotiti na aktiven način. 

 

Posameznik mora izdelati konkreten načrt, kako bo reševal stresno situacijo. Supervizija 

omogoča, da v varnem okolju razišče dinamiko in pritiske, ki jih doţivlja v poklicu. 

Posameznik ima moţnost, da deli svoje občutke z drugimi in ob njihovi podpori raziskuje in 

išče rešitve za izboljšanje poklicnega dela. 

 

Pines, Aronson in Kafry (1981) predlagajo štiri glavne strategije pri soočanju s stresom, ki jih 

uporabljamo tudi v superviziji: zavedanje problema ali stresa, prevzemanje odgovornosti, da 

nekaj naredimo, analiza situacije in postavljanje ciljev ter razvijanje novih spretnosti 

(načinov) obvladovanja stresa. 

 

Prva stopnja je spoznanje, da obstaja problem. To ni vedno enostavno, saj se procesa 

izgorevanja ne zavedamo in šele okolica opazi prve znake. Za te osebe je značilno, da 

zanikajo, da bi bilo karkoli narobe, teţave vidijo drugje – v delovnem okolju in pri 

sodelavcih. Priznati mora, da je teţava v njem samem. 

 

V drugi stopnji mora posameznik začeti z ukrepanjem za rešitev problema. Na tej točki se po 

navadi oseba čuti najmanj sposobno za kakršnokoli ukrepanje, je nemočna in nemotivirana. 

Potrebna je pomoč in podpora drugih. Pomembno je, da posameznika poslušamo. 
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V tretji fazi je treba analizirati situacijo in pretehtati moţne rešitve. Pomembno je, da si 

postavimo jasne in realne cilje. 

 

V četrti fazi pa pride posameznik do oblikovanja strategij za soočanje z izgorevanjem in 

doseganja ciljev. 

 

1.8.3 Strategije preventive 

 

Pomembno je, da probleme zaznamo ţe v zgodnji fazi. Delavci morajo biti ţe vnaprej 

seznanjeni z emocionalnimi zahtevami dela z ljudmi. O tem se morajo seznaniti med 

izobraţevanjem. Imeti morajo realna pričakovanja do dela, se zavedati tveganja za 

izgorevanje in se boriti proti temu.  

 

Za posameznika je pomembno tudi to, da se nenehno strokovno usposablja – pridobiva nova 

znanja, spozna moţnosti za boljše profesionalno funkcioniranje ter ima moţnost novih 

socialnih stikov. Prosti čas, ki ga porabimo za strokovno izpopolnjevanje, je lahko zelo 

koristen v boju proti izgorevanju, saj si tako pridobimo nove izkušnje, umaknemo se iz 

vsakodnevne rutine in si lahko pridobimo nova poznanstva in socialne stike. Za nekatere pa 

dodatna izobraţevanja predstavljajo tudi stres, saj so lahko naporna in pomenijo odsotnost od 

druţine in doma v prostem času. Pomembno je, da so delavci vnaprej seznanjeni z 

emocionalnimi zahtevami dela. Imeti morajo realna pričakovanja do dela, ki ga bodo 

opravljali in se zavedati tveganja za pojav izgorevanja. Le tako se bodo znali uspešnejše boriti 

proti temu in bodo pri svojem delu uspešnejši. 

 

Rakovec - Felser (2011) pri spopadanju z izgorelostjo nadalje navaja individualne rešitve in 

rešitve v delovnem okolju. Individualne rešitve se nanašajo na posameznika, saj poišče svoje 

notranje vire za reševanje problema. Z izgorelostjo se lahko spopade na različne načine, kot 

so sproščanje, asertivni trening, racionalno emocionalno terapija, meditacija in ustvarjanje 

tima (teambuilding). 
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Te oblike spopadanja z izgorelostjo so učinkovitejše na ravni emocionalne izčrpanosti, manj 

pa se dotakneta drugih dveh komponent izgorelosti. Individualne strategije so prav tako dokaj 

nezanesljive v delovnem okolju. Učinkoviteje je spopadanje na nivoju delovne organizacije 

(ukrepi s strani vodstva). Potrebno je spremeniti nekatera področja v delovnem okolju, in sicer 

pretirane delovne obremenitve, pomanjkanje kontrole nad delom, brezosebne odnose in slabo 

oblikovane time, pomanjkanje poštenosti, zaupanja, odprtih pogovorov ter spoštovanja, 

konflikte vlog in nejasne vloge. 

 

Pomembno je, da so posamezniki ustrezno nagrajeni za svoje delo, saj ga potem tudi cenijo in 

laţje sprejmejo dodatno delo. Zgraditi je treba delovne pogoje, ki bodo prispevali k razvoju, 

in sicer gre tukaj za pozitivno energijo, moč, vpletenost, predanost, prevzemanje in 

učinkovitost. 

 

Kahnov model (1990, po Rakovec - Felser, 2011) govori o predanosti delu. Pravi, da se ljudje 

skozi delovne vloge izraţajo kognitivno, fizično in emocionalno. Vloge na delovnem mestu 

morajo biti jasno definirane, okolje mora dajati posamezniku občutke pomembnosti, varnosti 

in moţnosti za uporabo svojih znanj. Pomembnost pomeni, da se posameznik počuti 

vrednega, koristnega in spoštovanega. Varno okolje je takšno, da posamezniki lahko delujejo, 

ne da bi se bali posledic. Posameznik pa mora imeti tudi fizične, emocionalne in psihološke 

moţnosti za razvoj in uporabo svojih znanj. Vse to je povezano s tem, ali ima posameznik na 

voljo dovolj pripomočkov, moţnost strokovnega razvoja, je udeleţen pri odločanju, ima 

podporo in kontrolo nad sluţbo. Zavezanost delu opisuje kot pozitivno izkušnjo, ki nas 

napolni z močjo, s predanostjo in skoncentriranostjo. Moč posameznika napolni z visoko 

stopnjo energije. Predanost je povezana z inspiracijo, delovnim zanosom in s 

skoncentriranostjo na delo. 

 

Opozarja pa, da predanosti delu nikakor ne smemo enačiti z deloholizmom. Deloholizem 

pomeni obsedenost z delom. Posameznik dela prekomerno, da bi dosegel vse zahteve in 

neprestano razmišlja o sluţbi – tudi takrat, kadar ne dela. 

 

Tudi Franklova logoterapija (1960, po Rakovec - Felser) ponuja rešitve za preprečevanje 

izgorevanja. Avtor pravi, da je za vsakega posameznika pomembno, da odkrije smisel 

ţivljenja, ki ga ţeli doseči.  
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Pomembni motivacijski dejavniki so naslednji: cilj – vemo, k čemu stremimo; vrednote – 

določajo, kaj je prav in kaj ne; učinkovitost – imeti občutek kompetentnosti in kontrole nad 

seboj. Posamezniki skozi proces socializacije ponotranjijo vrednote iz okolja in kasneje v 

ţivljenju delujejo v skladu z njimi. Poudarja, da je pomembno, da organizacije v boju proti 

izgorevanju vključijo pozitivno miselno naravnanost, saj le-ta prispeva k boljšemu duševnemu 

zdravju in kvaliteti ţivljenja ter odnosov. Posamezniki se čutijo močne in kompetentne, imajo 

moţnost razvoja in stremijo k doseganju ciljev. 

 

Če na kratko strnem ugotovitve raziskav, ki sem jih navedla v tem poglavju, pridem do 

zaključka, da so za učinkovito spopadanje s stresom/z izgorevanjem pomembne tako osebne 

kot tudi socialne strategije in strategije preventive, ki se izvajajo na nivoju delodajalcev 

(Kneţevič, 1997; Treven, 2005; Starc, 2008; Schmiedel, 2011 in drugi): 

 osebne strategije (posameznikove lastne strategije, ki se nanašajo na njegovo 

pripravljenost, da se spopade s stresom/z izgorelostjo); 

 socialne strategije (socialna podpora, odnosi z drugimi, supervizija); 

 strategije preventive (stalno strokovno usposabljanje, rešitve v delovnem okolju). 
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2 DELO Z OSEBAMI (OTROCI, MLADOSTNIKI IN ODRASLI) Z 

MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

2.1 Osebe (otroci, mladostniki in odrasli) z motnjo v duševnem razvoju in 

programi izobraţevanja v Sloveniji 

 

Po slovenski zakonodaji (ZUOPP, Ur. l., št. 58/11) so kot otroci s posebnimi potrebami 

opredeljene različne skupine. Sem spadajo otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 

Ţerovnik (2004) navaja, da imajo otroci z motnjami v duševnem razvoju zniţano splošno ali 

specifično raven inteligentnosti, niţje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in 

socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraţa v neskladju med njihovo mentalno 

in kronološko starostjo.  

 

Otroke z motnjo v duševnem razvoju razdelimo na štiri skupine: 

 otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju,  

 otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 

 otroci s teţjo motnjo v duševnem razvoju, 

 otroci s teţko motnjo v duševnem razvoju. 

 

2.1.1 Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

  

Po klasifikaciji, ki jo je leta 1983 podalo Ameriško zdruţenje za mentalno retardacijo (Salvin, 

2006, po Ţagar, 2012), imajo otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju inteligenčni količnik 

(IQ) v razponu od 50–55 do 70–75. Ţagar (2012) opredeljuje, da otroci z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju v predšolskem obdobju lahko razvijejo socialne in komunikacijske 

spretnosti, minimalni zaostanek pa se kaţe na senzomotoričnem področju. V višini, vidu, 

sluhu in teţi med njimi in njihovimi vrstniki ni pomembnih razlik.  
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Vrstnikom so podobni tudi na področju motoričnih sposobnosti. Teţave se začnejo kazati ob 

vstopu v šolo. Največje teţave se kaţejo pri aktivnostih, ki zahtevajo simbolno mišljenje (npr. 

branje, pisanje, matematika). Poznajo pojme, ki se nanašajo na konkretne, vsakodnevne 

situacije, zatajijo pa pri dojemanju in poznavanju abstraktnih pojmov. Ti otroci imajo obenem 

teţave s pozornostjo, kar posledično prispeva k slabemu kratkotrajnemu in dolgotrajnemu 

spominu. Na splošno imajo niţjo samopodobo in samovrednotenje, pogosto tudi močno 

izraţeno impulzivno vedenje in nizko frustracijsko toleranco. Njihov učni stil je konkreten.  

 

Lipec Stopar (2011) dodaja, da so pri teh otrocih zelo pomembni motivacijski dejavniki, saj se 

pri njih pogosto pojavi razkorak med njihovimi potenciali in dejanskimi doseţki. K učenju 

pogosto pristopajo s strahom. Zaradi preteklih neuspehov pa so prepričani, da sami nimajo 

nikakršnega vpliva na doseganje uspeha ali neuspeha. To privede tudi k oblikovanju občutka 

nemoči. Iz tega vidika je zelo pomembno, da učitelji otroke postavljajo pred zahteve, ki jim 

omogočajo prepoznavanje in doţivljanje uspeha. Upoštevati pa morajo tudi njihove socialne 

in čustvene značilnosti. Prav tako morajo učitelji za poučevanje otrok z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju uporabiti drugačne metodične pristope in jih medsebojno ustrezno 

kombinirati (verbalno ustno in pisno posredovanje, kretnje, demonstracija, fizično vodenje, 

samostojno odkrivanje). Še pomembnejše pa je načrtovanje ustreznih prilagoditev, ki izvirajo 

iz potreb vsakega posameznika. 

 

Ţagar (2012) poudarja, da lahko odrasli z laţjo motnjo v duševnem razvoju usvojijo socialne 

in poklicne spretnosti za minimalno samopodporo. 

 

2.1.2 Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

 

Po klasifikaciji, ki jo je leta 1983 podalo Ameriško zdruţenje za mentalno retardacijo (Salvin, 

2006, po Ţagar, 2012), imajo otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju inteligenčni 

količnik (IQ) v razponu od 35–40 do 50–55. 

 

Ţagar (2012) pojasnjuje, da je pri otrokih z zmerno motnjo v duševnem razvoju mogoče 

opaziti, da so malo pod normo v višini in so nagnjeni k prekomerni teţi. Pri njih so prisotni 

večji primanjkljaji v vidu in sluhu, hkrati pa so prisotni tudi pogostejši telesni primanjkljaji 
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zaradi pogoste medicinske in organske etiologije. Večinoma je prisotna slabša splošna 

koordinacija, zaznavno motorični primanjkljaji in zaostajanje v motoričnem razvoju. Teţave 

imajo tudi pri socialnem prilagajanju (nasilje, uporništvo, razdiralnost in nezanesljivo 

vedenje). Pri njih je prisoten tudi ekstremno počasen razvoj tistih specifičnih kognitivnih 

funkcij, ki so potrebne za učenje (priloţnostno učenje, spomin, razlikovanje in sposobnost 

generalizacije). 

 

Ţerovnik (2004) navaja, da imajo otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju različno razvite 

posamezne sposobnosti. Na področju šolskega učenja osvojijo osnove branja, pisanja in 

računanja, na drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa lahko doseţejo več. 

Razumejo preprosta navodila, sami sporočijo svoje potrebe in ţelje. Pri skrbi zase zmorejo 

opravljati preprosta opravila, usposobijo se za enostavna praktična dela, sicer pa potrebujejo 

vodenje in različno stopnjo pomoči skozi celo ţivljenje. Lahko se naučijo gibati in sami 

potovati v domačem okolju. 

 

2.1.3 Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju 

 

Po klasifikaciji, ki jo je leta 1983 podalo Ameriško zdruţenje za mentalno retardacijo (Salvin, 

2006, po Ţagar, 2012), imajo otroci s teţjo motnjo v duševnem razvoju inteligenčni količnik 

(IQ) v razponu od 20–25 do 35–40. 

 

Ţerovnik (2004) opredeljuje, da imajo otroci s teţjo motnjo v duševnem razvoju tako 

zmanjšane sposobnosti, da so omejeni v gibanju, govoru in skrbi za svoje osnovne potrebe. 

Lahko se naučijo najenostavnejših pravil, niso pa sposobni za samostojno delo. Orientirajo se 

v oţjem okolju, razumejo enostavna sporočila ter se nanje odzivajo. Potrebujejo varstvo, pri 

skrbi zase pa pomoč drugih. Pogosto so pri njih prisotne tudi druge motnje in bolezni. 

 

2.1.4 Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju 

 

Po klasifikaciji, ki jo je leta 1983 podalo Ameriško zdruţenje za mentalno retardacijo (Salvin, 

2006, po Ţagar, 2012), imajo otroci s teţko motnjo v duševnem razvoju inteligenčni količnik 

(IQ) pod 20–25. 
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Otroci s teţko motnjo v duševnem razvoju pa imajo zmanjšane sposobnosti v tolikšni meri, da 

so močno omejeni v razvoju sposobnosti gibanja, govora in skrbi za svoje osnovne potrebe. 

Deleţni morajo biti stalnega varstva, oskrbe, nege, pomoči in vodenja. Usposobijo se lahko le 

za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Pogosto pa imajo še dodatne teţke motnje in 

bolezni. 

 

Otroci s posebnimi potrebami se v Sloveniji lahko izobraţujejo po naslednjih veljavnih 

programih (ZUOPP, Ur. l., št. 58/11): 

 programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

 prilagojenem programu za predšolske otroke, 

 vzgojno-izobraţevalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

 prilagojenih programi vzgoje in izobraţevanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, 

 prilagojenih programih vzgoje in izobraţevanja z niţjim izobrazbenim standardom, 

 posebnem programu vzgoje in izobraţevanja za otroke z zmerno, s teţjo in teţko 

motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih, 

 vzgojnih programih. 

 

Določbe tega zakona izjemoma veljajo tudi za izobraţevanje polnoletnih oseb nad 21. letom 

starosti do vključno 26. leta starosti, ki se neprekinjeno izobraţujejo v prilagojenih programih 

poklicnega in strokovnega izobraţevanja z enakovrednim izobrazbenim standardom ter 

posebnega rehabilitacijskega programa. Velja pa tudi za osebe enake starosti, ki so vključene 

v program izobraţevanja in usposabljanja za odrasle, ki je del programa za otroke z zmerno, s 

teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju. 
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Vzgoja in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami poteka po naslednjih načelih: 

 zagotavljanje največje koristi otroka, 

 celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraţevanja, 

 enake moţnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

 vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in 

oblike pomoči, 

 individualiziran pristop, 

 interdisciplinarnost, 

 ohranjanje ravnoteţja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja, 

 čim prejšnja usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraţevanje, 

 takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in 

izobraţevanja, 

 vertikalna prehodnost in povezanost programov, 

 organizacija vzgoje in izobraţevanje čim bliţje kraju bivanja, 

 zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 

 

V Sloveniji poznamo osnovne šole s prilagojenim programom, ki izvajajo naslednje 

programe: 

 prilagojeni izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom (za učence z 

laţjimi motnjami v duševnem razvoju), 

 posebni program (za učence z zmernimi, s teţjimi in teţkimi motnjami v duševnem 

razvoju – izvajajo ga tudi centri za usposabljanje, delo in varstvo ), 

 domska vzgoja – vzgojni program (omogoča bivanje za učence, ki jim ni mogoče 

zagotoviti vzgoje in izobraţevanja v kraju njihovega bivanja). 

 

Prilagojeni izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom je namenjen učencem z 

laţjo motnjo v duševnem razvoju. Ti učenci imajo v primerjavi z vrstniki kvalitativno 

drugačno strukturo, ki se kaţe v počasni sposobnosti generalizacije in konceptualizacije, 

omejenih spominskih sposobnostih, teţavah v diskriminaciji, sekvencioniranju, omejenem 

splošnem znanju ter bolj konkretnem kot abstraktnem mišljenju.  
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Njihov socialni razvoj poteka tako kot pri vrstnikih, samo prehod iz ene v drugo fazo je 

počasnejši in včasih bolj zapleten, ker imajo slabše razvite socialne spretnosti, manj so kritični 

do drugih učencev in se nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih situacij. Ti učenci glede na 

stopnjo in vrsto primanjkljaja, ovire ali motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po 

izobraţevalnem programu osnovnošolskega izobraţevanja. Učenci izobraţevanje praviloma 

nadaljujejo v niţjih poklicnih izobraţeavanjih (Prilagojeni program z niţjim izobrazbenim 

standardom, Zavod RS za šolstvo, 2006).  

 

Specialni in rehabilitacijski pedagog, ki poučuje v tem programu, ima tedensko učno obvezo 

22 ur, učna ura pa traja 45 minut. Znanje se ocenjuje opisno in številčno (v drugem in tretjem 

triletju). 

 

Posebni program je namenjen učencem z zmerno, s teţjo in teţko motnjo v duševnem 

razvoju. Zaradi zniţanih intelektualnih sposobnosti ti učenci niso nikoli popolnoma 

samostojni. S posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi procesi pa lahko njihovo stopnjo 

samostojnosti in neodvisnosti razvijamo do optimalnosti. Za svoj osebni razvoj potrebujejo te 

osebe neprestano stimulacijo. Teţave se kaţejo tudi v zniţani motivacijski sferi, pomanjkanju 

elementov samoaktivnosti, manjši potrebi po samopotrjevanju in slabši intencionalni 

usmerjenosti. Učenci svojo pot praviloma nadaljujejo v centrih za varstvo in delo, kjer lahko 

posamezniki delajo pod posebnimi pogoji. Specialni in rehabilitacijski pedagog, ki dela s to 

populacijo, ima tedensko učno obvezo 22 ur, učna ura pa traja 60 minut. Na koncu šolskega 

leta se poda obvestilo o napredku učenca (Posebni program vzgoje in izobraţevanja, MIZKS, 

2005). 

 

Domska vzgoja – vzgojni program je torej namenjen tistim učencem s posebnimi potrebami, 

katerim ni moţno zagotoviti vzgoje in izobraţevanja v kraju bivanja. Zato se lahko vključijo v 

zavod za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami in tam bivajo. Domovi so 

lahko samostojni, lahko delujejo v okviru šole s prilagojenim programom ali centrov in 

zavodov za učence s posebnimi potrebami ali pa delujejo v okviru dijaških domov. Vzgojni 

program opredeljuje nego, oskrbo, varstvo, vzgojo in izobraţevanje učencev s posebnimi 

potrebami. Temeljni namen je zagotavljanje urejenih ţivljenjskih in učnih pogojev ter vzgoja 

otrok s posebnimi potrebami, ki zaradi šolanja začasno bivajo izven domačega kraja. Glede na 

starost ter vrsto in stopnjo posebnih potreb obstajajo med domovi razlike v organizaciji 
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ţivljenja in dela ter v konceptih dela. Vzgojitelj, ki dela v domu, ima tedensko delovno 

obvezo 30 ur, ura v vzgojni skupini pa traja 60 minut (Vzgojni program domov za učence s 

posebnimi potrebami, MIZKS, 2011).  

 

Za delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je zelo pomembno tudi delo z druţinami 

svojih učencev, kar lahko predstavlja stres. To delo je zelo zahtevno in od posameznika se na 

tem segmentu pričakuje ogromna mera strokovnosti in profesionalnosti. Še posebej je delo s 

starši teţavno v tistih primerih, ko le-ti še niso sprejeli primanjkljajev oziroma motenj svojega 

otroka in jih je potrebno na to pripraviti. Pomembno je, da s starši vzpostavimo odnos, s 

pomočjo katerega lahko teţave rešujemo skupaj. Vzpostaviti je potrebno sodelovanje, 

soočenje in razmejiti odgovornost. Naše delo z druţino predstavlja vzpostavljanje delovnega 

odnosa za izviren delovni projekt soustvarjanja rešitev kompleksnih problemov druţine. Gre 

za pomoč (opora, podpora) druţini pri reševanju kompleksnih psihosocialnih problemov. 

Delovni odnos zagotavlja instrumentalno definicijo problema in soustvarjanje rešitev. Proces 

sodelovanja pa mobilizira moč same druţine. Sodelovanje pa soustvarimo na podlagi 

sporazumevanja, dogovarjanja in skupnega oblikovanja rešitev z namenom, da bi udeleţeni v 

problemu postali udeleţeni v rešitvi. Ne gre samo za dajanje pomoči, ampak je potrebno 

soustvariti spremembe, ki bi druţino okrepile, kompleksne probleme pa rešujemo skupaj z 

njo. Delovni odnos ustvari pogoje za spreminjanje, ki ga druţina potrebuje in odkriva v 

procesu sodelovanja. Soustvarjanje rešitev zahteva spremembe v druţini in pomembno je, da 

so te spremembe razvidne. Rešitve je treba raziskati, vzpostaviti, stabilizirati z dobrimi 

izkušnjami v procesu pomoči. Reševanje problemov v druţini je vedno tudi redefinicija 

odnosov v njej glede na problem in rešitev (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 
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2.2 Raziskave v tujini 

 

Raziskave sem razdelila sistematično po področjih, ki jih proučujejo. Poiskala sem stičnosti in 

razlike med njimi. 

 

 

2.2.1 Vzroki za pojav izgorevanja in specifičnost izgorevanja v vzgoji in 

izobraževanju 

 

Gamsjäger in Buschmann (1999) sta v Avstriji izvedla raziskavo ter odkrila zanimivo 

specifičnost strukture izgorelosti v vzgoji in izobraţevanju v primerjavi z drugimi poklici. 

Izgorelost v vzgoji in izobraţevanju naj ne bi bila tridimenzionalna (čustvena izčrpanost, 

depersonalizacija in zniţana osebna izpolnitev), ampak dvodimenzionalna. Dimenziji delovna 

uspešnost in depersonalizacija se prekrivata do takšne mere, da lahko govorimo le o eni 

dimenziji. 

 

Kaufhold, Alverez in Arnold (2006) ugotavljajo, da so vzroki za izgorevanje uvajanje 

inkluzije, nove metode dela, povečevanje administracije, slaba podpora vodstva, zahtevni 

primeri otrok in preveliki normativi. Zelo pomemben faktor, ki je pogosto spregledan, pa je 

tudi to, da specialni in rehabilitacijski pedagogi pri svojem delu uporabljajo zastarelo in 

neustrezno opremo (npr. zastareli računalniki), obenem pa pogosto ne dobijo dovolj sredstev 

in nimajo niti osnovnih pripomočkov. 

 

Veliko teţav je pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih in tudi učiteljih razrednega pouka 

povzročilo uvajanje inkluzije, saj niso dovolj dobro definirali njihove vloge, nenehno pa se 

spopadajo z novimi izzivi in metodami dela. Z učitelji na večinskih šolah nimajo vedno 

dobrih odnosov. Pogosto se dogaja, da imajo na voljo zastarele pripomočke in opremo, za 

nakup novih pa ni sredstev oziroma morajo donacije zbirati sami. Dodatno obremenitev 

povzroča vedno več administrativnega dela. Če je prisotna še slaba podpora vodstva ali 

sodelavcev, je to lahko stresogeni dejavnik. 
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Raziskovalka Pariante (1997, po Schmidt, 1999) pravi, da psihološki stres, ki so mu 

posamezniki izpostavljeni po večletnem delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju, 

avtizmom in nevrološkimi motnjami, prizadene številne aspekte imunskega sistema 

zaposlenih, predvsem ţenske. Pri izgorevanju igrata pomembno vlogo tudi starost in resnost 

stresa.  

 

Zanimiva pa je študija profesorja Shaddocka (1998, po Schmidt, 1999), ki je odkrila, da v 

ustanovah za osebe z motnjami v duševnem razvoju, kjer je zaposlenih veliko ţensk, te 

nimajo večjih teţav z izgorevanjem v primerjavi z moškimi. Obenem je pomembna 

ugotovitev te raziskave, da posamezniki z močno izraţenim občutkom poklicanosti, razvito 

osebno filozofijo ter verskim prepričanjem kaţejo niţjo stopnjo izgorevanja. 

 

Nekateri rezultati raziskav (Schmidt, 1999) opozarjajo, da nekatere moţnosti za poklicni 

razvoj (mentorstvo, vključitev v inovacije ali razvojne projekte …) ne rešujejo poklicnega 

stresa. Če izhajamo iz multidisciplinarnega koncepta izgorelosti, ki pravi, da so izvori 

izgorevanja v skupini socialnih, organizacijskih in notranjih dejavnikov, je jasno, da gre za 

njihovo interaktivno delovanje, ki povzroča, da eni dejavniki stopajo v ospredje bolj kot 

drugi.  

 

Tudi same delovne naloge lahko predstavljajo izvor stresa – svetovalna pomoč otrokom, 

individualno ali skupinsko delo, delo v posebnem ali integriranem oddelku, teţave pri 

zadovoljevanju potreb strokovno zahtevne in heterogene skupine otrok z motnjami, 

pomanjkanje povratnih informacij s strani učencev glede na vloţen napor pri delu in njihovo 

nepredvidljivo ravnanje in vedenje (prav tam). 

 

2.2.2 Vzroki za zapuščanje poklica specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

 

Singer (1993) na osnovi longitudinalnega spremljanja ugotavlja, da znaša pri specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogih začetnikih nivo izčrpanosti v povprečju 10 odstotkov letno v prvih 

šestih letih poučevanja, nato pa se v naslednjih šestih letih poučevanja zniţa na 6 odstotkov 

letno. Njegov zaključek je, da ostajajo specialni in rehabilitacijski pedagogi v razredu 

pribliţno šest let. Višja stopnja izčrpanosti je pri tistih specialnih in rehabilitacijskih 
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pedagogih, ki delajo na naslednjih področjih: gluhota in naglušnost, slepota in slabovidnost, 

vedenjske in čustvene motnje ter govorno-jezikovne motnje. 

 

Brownell in Smith (1992) ter Singer (1993) menijo, da specialni in rehabilitacijski pedagogi 

zapuščajo svoj poklic zaradi številnih razlogov, kot so pomanjkanje pripomočkov pri delu, 

teţave pri uresničevanju vzgojno-izobraţevalnih potreb učencev, preveč administrativnega 

dela, nizki osebni dohodki, premalo priloţnosti za profesionalno rast, premalo priznanja za 

delo ter stresni medsebojni odnosi. 

 

Novejše raziskave v tujini (Barnett, Hoffman, Palladino, 2007; Emery, Vandenberg, 2010; 

Grbović, Pranjić, Semanović, Brekalo - Lazarević, Jatić, 2011) pa kaţejo, da skoraj polovica 

(46 odstotkov) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov zapusti svoj poklic v prvih petih letih 

sluţbovanja. V tujini kronično primanjkuje ustrezno usposobljenih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, zato njihova delovna mesta zasedajo posamezniki z neustrezno 

izobrazbo, ki pa osebam s posebnimi potrebami ne morejo nuditi enako kvalitetnega 

izobraţevalnega procesa.  

 

Mladi specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki zasedejo delovna mesta, so zelo neizkušeni in 

imajo visoka pričakovanja. Delovno mesto je zelo zahtevno (osebe z različnimi motnjami, 

nevarni učenci). Treba je biti potrpeţljiv, znati je potrebno motivirati učence in razumeti 

njihove posebne potrebe ter sprejeti drugačnost. Vse to predstavlja hude fizične in 

emocionalne zahteve, kar poveča napornost dela. Delo je zelo odgovorno, pojavljajo se vedno 

zahtevnejši primeri. Pogosto ne morejo doseči ustreznih profesionalnih ciljev, saj ţelijo 

napredek učencev. Napredek je pogosto minimalen ali pa ga sploh ni, kar je lahko zelo 

obremenjujoče. 

 

2.2.3 Faktorji, ki vplivajo na ohranitev specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na 

svojih delovnih mestih 

 

Billingsley (2004) v svoji raziskavi navaja 4 faktorje, ki vplivajo na to, da specialni in 

rehabilitacijski pedagogi ostanejo na svojem delovnem mestu: moţnosti profesionalnega 

razvoja, pozitivna delovna klima in podpora, jasno oblikovana vloga ter ustrezni uvajalni 
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program. Specialni in rehabilitacijski pedagogi začnejo svojo kariero zelo optimistično, 

vendar so ravno prva leta zaposlitve najbolj kritična, saj gre za prenos teoretičnega znanja v 

prakso in oblikovanje strategij poučevanja.  

Vendar pa je delo z učenci z motnjo v duševnem razvoju zelo zahtevno in kompleksno, zato 

jih ogromno zapusti svoj poklic v prvih petih letih sluţbovanja. Nujno je, da mlade učitelje 

zaščitijo, jim zagotovijo ustreznega mentorja in jim nudijo podporo. Vloge morajo biti jasno 

definirane in vodstvo mora ustvariti ustrezno delovno okolje. Učenci z motnjo v duševnem 

razvoju morajo imeti ustrezno obravnavo in za to lahko poskrbijo le ustrezno kvalificirani in 

motivirani specialni in rehabilitacijski pedagogi. Kadar jih primanjkuje, so ustanove prisiljene 

najeti neustrezen kader, ki ne zna ustrezno delati z učenci z motnjo v duševnem razvoju, kar 

pa dolgoročno ni v prid kvaliteti vzgojno-izobraţevalnega sistema. 

 

2.2.4 Individualne značilnosti posameznika in izgorevanje 

 

Brown (2012) je izvedel zanimivo raziskavo o povezanosti med samoučinkovitostjo in 

izgorevanjem. Samoučinkovitost povezuje s samoorganizacijo, samoregulacijo in 

samorefleksijo. Povezana je tudi z načinom, kako si posameznik postavlja cilje in se obnaša v 

delovnem okolju. Ljudje z visoko samoučinkovitostjo si postavljajo višje cilje in tudi stremijo 

k njihovemu doseganju. Učiteljeva samoučinkovitost se kaţe v: načinu, kako se posameznik 

spopada z novostmi; njihovem prepričanju, v kolikšmi meri so sposobni načrtovati in 

organizirati aktivnosti, ki se nanašajo na doseganje izobraţevalnih ciljev; napovedi 

posameznikovih ciljev in aspiracij; odnosu do inovacij in sprememb na področju 

izobraţevanja; prepričanju v lastne sposobnosti, da lahko poučujejo določene učence in 

ostajajo v stroki. Razred z učenci predstavlja delovno okolje učitelja, šola pa organizacijo, 

katere del je posamezni učitelj. Stresogeni dejavniki pri učiteljih so po njegovem mnenju 

vedenjsko problematični učenci, konflikti v odnosih s sodelavci, problematični starši, reforme 

v izobraţevalnem sistemu in nove metode. 

 

Večina te teţave uspešno rešuje, občasno se pojavi stres, ki pa ne pusti večjih posledic. Do 

negativne reakcije pride, ko se pojavi neravnoteţje med delovnimi zahtevami in 

posameznikovimi prepričanji o lastnih sposobnostih za uresničevanje teh zahtev. Izgorelost 

pomeni odpoved posameznikove učinkovitosti na delovnem področju. Visoka stopnja 
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samoučinkovitosti je pomemben varovalni dejavnik pri preprečevanju izgorelosti, saj je 

povezana s posameznikovo samopodobo in pozitivnimi razmišljanji o lastnih doseţkih.  

Takšni učitelji so bolj motivirani za nove izzive in se laţje odločajo. Dnevne obremenitve 

sprejemajo kot manj stresne. Pomembno pa je, da organizacije ustvarjajo delovno okolje, ki 

bo prispevalo k profesionalni rasti, učinkovitosti in napredku v karieri. Posameznik mora 

imeti občutek, da je cenjen član organizacije in da so cenjene tudi njegove sposobnosti, katere 

lahko razvija na ustrezen način. 

 

Raziskave v tujini kaţejo naslednje izsledke (Singer, 1993; Billingsley, 2004; Barnett, 

Hoffman, Palladino, 2007; Emery, Vandenberg, 2010; Grbović, Pranjić, Semanović,     

Brekalo - Lazarević, Jatić, 2011; Brown, 2012): 

 v vzgoji in izobraţevanju je prisotna specifična struktura izgorelosti, ki se razlikuje od 

strukture izgorelosti v drugih poklicih (dvodimenzionalna); 

 v prvih petih letih sluţbovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je stopnja 

izgorelosti zelo visoka (kar 46 odstotkov jih zapusti svoj poklic po petih letih); 

 vzroki za zapuščanje poklica specialnega in rehabilitacijskega pedagoga se kaţejo v 

pomanjkanju pripomočkov pri delu, zastareli in neustrezni opremi, teţavah pri 

uresničevanju vzgojno-izobraţevalnih potreb učencev, preveliki količni 

administrativnega dela, uvajanju inkluzije, zahtevnih primerih otrok, nizkih osebnih 

dohodkih, premalo priloţnostih za osebno rast, premalo priznanjih za delo …; 

 izgorevanje je povezano s samoučinkovitostjo (samoorganizacija, samoregulacija, 

samorefleksija). 

  

2.3 Raziskave v Sloveniji 

 

2.3.1 Vzroki za izgorevanje in  specifičnost izgorevanja v vzgoji in izobraževanju 

 

Tudi Verčkovnik (2006) ugotavlja, da se je potrdila specifičnost izgorevanja v vzgoji in 

izobraţevanju. Izgorelost bi lahko označili kot dvodimenzionalen konstrukt – emocionalno 

izčrpanost in zniţano osebno izpolnitev. Dimenziji osebna izpolnitev in depersonalizacija se 

zaradi specifičnosti vzgojno-izobraţevalnega dela pokrivata do te mere, da lahko govorimo le 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

78 

o eni dimenziji. Specialni in rehabilitacijski pedagog je hkrati posredovalec znanja in 

vzgojitelj.  

Emocionalna izčrpanost se kaţe v občutkih preobremenjenosti (zniţan frustracijski prag, 

ţalost, nemoč, čustvena neodzivnost, razdraţljivost, bojazni …), zato se posameznikove 

emocionalne rezerve izčrpavajo. Ko se izčrpajo, ni več sposoben dajati drugim. Zniţana 

osebna izpolnitev pa se kaţe v doţivljanju sebe kot neučinkovite, nekompetentne in 

neuspešne osebe. To vodi do prepričanja, da s svojim ravnanjem ne morejo ničesar več 

spremeniti. 

 

Schmidt (1999) navaja, da specialni in rehabilitacijski pedagogi vstopajo v svoj poklic z 

določenimi pričakovanji glede dela z učenci, podpore vodstva organizacije in poklicnega 

razvoja. Zgodi se, da imajo pogosto nerealna pričakovanja, ki so previsoka. Zaradi 

nerealiziranih pričakovanj se čutijo osebno odgovorne za neuspeh in zato tudi zapuščajo svoj 

poklic. Zato je zelo pomembno, da so mladi diplomanti ţe vnaprej seznanjeni z zahtevami, ki 

jih lahko pričakujejo od svojega dela, da si ne gradijo iracionalnih prepričanj, ki lahko vodijo 

v izgorevanje. 

 

Verčkovnik (2006) je izvedla raziskavo na vzorcu slovenskih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov. Ugotovila je, da izgorevanje na tem vzorcu ni prisotno in tako se izsledki 

raziskave ne morejo primerjati z izsledki iz tujine, saj zaposleni na delovnem mestu 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga doţivljajo občutek uspešnosti, lastne učinkovitosti 

in kompetentnosti. Zaščitni dejavnik je zadovoljstvo pri delu, ki je izraţeno v visoki osebni 

izpolnitvi. Zadovoljstvo pri delu lahko doseţemo z ustvarjanjem pozitivne delovne klime, s 

podporo vodstvenih delavcev in sodelavcev, pomočjo asistentov, pozitivno miselno 

naravnanostjo, z moţnostjo menjave delovnega mesta znotraj ustanove, ustreznimi delovni 

zvezki, učbeniki in s pripomočki ter z boljšo pripravo na poklic med študijem. Z naraščanjem 

osebne izpolnitve se manjšata pogostost in intenzivnost čustvene izčrpanosti in 

depersonalizacije. Za spoprijemanje s stresom uporabljajo posamezniki različne strategije, 

prevladujejo pa individualne, ki so usmerjene v zmanjšanje emocionalne napetosti. Drugi 

zaščitni dejavnik je strokovno izobraţevanje, saj je specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom potrebno zagotoviti poklicno in osebnostno rast. Raziskava je pokazala, da 

obstajajo razlike med zaposlenimi na delovnem mestu specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga v prilagojenem programu z niţjim izobrazbenim standardom, v posebnem programu 
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vzgoje in izobraţevanja in vzgojiteljem v vzgojni skupini. Razlike, ki nastopajo, so pogojene 

z značilnostmi in s posebnostmi posameznega delovnega mesta.  

Strle (2008) ugotavlja, da izčrpanost na delovnem mestu specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga povzročajo neustrezna medsebojna komunikacija, velika količina administrativnega 

dela, iskanje informacij med sodelavci, učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, splošno 

pasivno vzdušje, razgovori s starši, reševanje vsakdanjih problemov ter pisanje 

individualiziranih programov in opisnih ocen. Raziskava ni pokazala, da bi bili specialni in 

rehabilitacijski pedagogi res poklicno izgoreli, vendar to ne pomeni, da so absolutno 

zadovoljni s svojim delom in da je le-to nestresno. Pomembni so tisti rezultati, ki nakazujejo 

nevarnost ogroţenosti s poklicno izgorelostjo. Delavci so navedli, da potrebujejo strokovno 

podporo timov, večjo podporo s strani vodstva, odprte moţnosti za udeleţbo na različnih 

vrstah strokovnih izobraţevanj in različne vrste rekreacije in sprostitve.  

 

2.3.2 Pomen intrapersonalnih dejavnikov pri izgorevanju 

 

Večina študij, izvedenih v tujini, je narejenih na nereprezentativnih vzorcih in le v 

posameznih poklicnih skupinah (zdravstvo, sociala). Zelo malo raziskav je narejenih na 

splošni populaciji in reprezentativnih vzorcih. Finska študija (Ahola, 2006, po Pšeničny, 

2007) je zajela reprezentativni vzorec splošne populacije in ugotovila, da obstajajo le majhne 

razlike med različnimi populacijskimi skupinami (glede na spol, starost, izobrazbo, vrsto 

delovnega mesta in socioekonomski status). Vse študije uporabljajo pri raziskovanju MBI 

(Maslach Burnout Inventory), ki ne zajame intrapersonalnih dejavnikov (notranja motivacija, 

potrebe, samopodoba). Nujno je potrebno razlikovati med izgorevanjem in adrenalno 

izgorelostjo, ki predstavlja končno stanje. Pšeničny (2007) je razvila Vprašalnik sindroma 

adrenalne izgorelosti (SAI), ki temelji na recipročnem modelu izgorelosti, po katerem je 

vzrok za izgorevanje in izgorelost neravnovesje med vlaganjem energije in zadovoljevanjem 

potreb ter odzivanjem oseb na nerecipročne situacije v ţivljenjskih in delovnih okoliščinah. 

 

Pri vsakem človeku so zelo pomembni intrapersonalni dejavniki. Najprej so tu 

posameznikove potrebe, ki predstavljajo stanja primanjkljajev, kar zahteva ponovno 

uravnoteţenje. Če potrebe niso zadovoljene, lahko ima to škodljive posledice. Kadar so 

potrebe zadovoljene, lahko posameznik dela uspešno. Ovire pri zadovoljevanju potreb so 

lahko notranje ali zunanje. Med notranje spadata samopodoba in vrednote. Teţava pri 
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samopodobi je, kadar je le-ta storilnostno naravnana in posameznik nenehno išče zunanjo 

potrditev. Kadar posameznik ne doţivlja uspehov, tudi nima stabilne samopodobe. Pri 

vrednotah je teţava, kadar se posameznikov vrednostni sistem razlikuje od sistema okolja. 

Takrat pride do napetosti, posebno če prilagoditev posameznika ni moţna. Če so ovire v 

okolju zunanje, lahko prav tako privedejo do izgorevanja, vendar pa se proces izgorevanja 

ustavi, ko ovira izgine. Posledice tega procesa so vidne na telesnem, čustvenem, kognitivnem 

in vedenjskem področju. 

 

Z izgorelostjo je povezana tudi raven hormona kortizola. Ugotovili so, da imajo osebe, ki 

izgorevajo, zvišano raven jutranjega kortizola (občutek, da so okoliščine obvladljive s 

povečanim vlaganjem energije). Osebe, ki so izgorele, imajo zniţan nivo jutranjega kortizola 

(občutek izgube nadzora).  

 

Na osnovi rezultatov raziskave je avtorica  opredelila 3 stopnje izgorevanja (zadnja stopnja se 

razdeli na dva razreda – adrenalna izgorelost pred in po zlomu): 

 

 izčrpanost – znakov je manj, zato se človeku dozdeva, da gre za začasno stanje, ki se 

ga lahko odpravi tako, da se ignorira počutje in se vzame krajši dopust. Za to stopnjo 

je značilna izrazita storilnostna naravnanost in občutek, da ga vsi potrebujejo. To 

stanje lahko traja tudi 20 let; 

 ujetost – močan občutek ujetosti in nemoči, da bi karkoli spremenili, močni simptomi 

izčrpanosti, število znakov in njihova intenzivnost naraščata, pojavlja se tudi občutek 

krivde. Stanje lahko traja 1 ali 2 leti; 

 adrenalna izgorelost pred zlomom – hudi telesni in psihični znaki, nezmoţnost 

odločanja in načrtovanja, izguba nadzora. Ti simptomi lahko trajajo 2–4 mesece; 

 adrenalna izgorelost po zlomu – močan in dolgotrajen upad delovnih sposobnosti, 

močni upadi psihofizične energije, nezmoţnost vzdrţevanja psihofizičnega ravnoteţja, 

vračanje simptomov akutnega adrenalnega zloma v obremenilnih situacijah, odpor do 

prejšnjih delovnih situacij, osebnostne spremembe in spremembe vrednostnega 

sistema – upad storilnostne naravnanosti, spreminjanje samopodobe. Povprečno traja 

to obdobje 2–4 leta, lahko pa tudi 6 let. V najhujših primerih so posledice adrenalnega 

zloma trajne in privedejo do invalidske upokojitve. 
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Leto ali dve po adrenalnem zlomu se simptomi vračajo ţe ob najmanjši obremenitvi, pozneje 

pa redkeje, vendar praviloma vedno v stiku z obremenilno situacijo, ki je sproţila adrenalni 

zlom. 

Testiranje z vprašalnikom SAI je hkrati pokazalo, da se izgorelost pojavlja enako pogosto pri 

moških in pri ţenskah, pri različnih starostnih skupinah, različnih stopnjah izobrazbe in tudi 

pri brezposelnih. Rezultati so pokazali, da lahko adrenalni zlom pripelje do sprememb na 

področju samopodobe in vrednostnega sistema. Osebe po adrenalnem zlomu izraţajo niţjo 

storilnostno naravnanost, bolje si znajo postaviti meje. Človek postavi sebe na prvo mesto in 

njegova pozitivna samopodoba se okrepi (občutek lastne vrednosti, ki je neodvisen od 

doseţkov). Nujno pa je, da se izgoreli vključijo v psihoterapevtsko obravnavo, ker se v 

nasprotnem primeru znaki izgorelosti ponovno okrepijo.  

 

2.3.3 Stopnja obremenjenosti med posameznimi učitelji 

 

Levec (2010) navaja, da je gluhota za razvoj govora in posredno tudi za izobraţevanje v 

slišečem okolju zelo velika ovira. Gluhi in naglušni imajo velike teţave na področju 

razumevanja in uporabe jezika, gradnje besedišča in s tem povezanih funkcij ter sprejemanja 

informacij iz okolja. V kolikor uporabljamo za komunikacijo znakovni jezik in je tako pot 

sporazumevanja učinkovitejša in hitrejša, še vedno pa ostane slovenščina v pisni obliki, ki jo 

zelo teţko usvajajo. Slepi in slabovidni učenci uporabljajo pri pouku ogromno različnih 

pripomočkov, ki jih mora učitelj zelo dobro poznati. Učitelji so vedno znova postavljeni pred 

izzive, kot so gibanje učenca po šoli, ekskurzije, praktično delo ter izbira nadaljnjega 

izobraţevanja. Takega učenca je potrebno nujno opremiti z veščinami za čim samostojnejše 

ţivljenje. Ogromno je potrebno delati tudi s celim razredom, da takšnega učenca sprejmejo. 

Govorno-jezikovne motnje so zahtevne za obravnavo, ker je napredek počasen in sta nujni 

doslednost in vztrajnost. Zgodi se, da otroka teţko razumemo, ali pa potrebujemo za to veliko 

časa. Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so zahtevni zaradi svojih izbruhov in 

teţav z upoštevanjem pravil. Najbolj rizični za zapuščanje svojega delovnega mesta so tisti, ki 

delajo z učenci, ki manifestirajo vedenjske in čustvene motnje. Pri njih je stopnja izčrpanosti 

pribliţno šestkrat večja kot pri ostalih. Ti učenci so zahtevni zaradi svojih izbruhov in teţav, 

ki jih imajo z upoštevanjem mej in pravil. Pogosto pa se zgodi, da so lahko nevarni sebi in za 

okolico, kar zahteva od nas hitre in učinkovite reakcije. Visoka stopnja izčrpanosti pa je 

opazna tudi pri strokovnih delavcih, ki nudijo dodatno strokovno pomoč ne glede na to, ali so 
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zaposleni v sami ustanovi ali v zunanjih ustanovah – delajo na terenu. Manjša stopnja 

izčrpanosti pa je prisotna na področjih dela z učenci z učnimi teţavami, s telesnimi motnjami, 

z več motnjami (niţja stopnja), motnjami v duševnem razvoju in razvojnimi motnjami (niţja 

stopnja). 

 

2.3.4 Metode za uspešno reševanje stresnih situacij 

 

Demšar in Zabukovec (2009) sta raziskovali izgorelost med slovenskimi učitelji. Ugotovili 

sta, da predstavlja delo učitelja v današnjem času delovanje na več področjih hkrati, in sicer 

delo z učenci, delo s starši, načrtovanje in podajanje učne snovi, vključevanje v delo šole itd. 

Pri reševanju stresnih situacij, ki so povezane z učenci, lahko največ naredi učitelj sam: 

 ugotovi, kakšne metode dela so pri njih najuspešnjše in jih uporabi v praksi, 

 socialna opora, ki jo nudijo sodelavci, partner, supervizor, 

 povezovanje v formalne in neformalne skupine (skupinsko delo – pomoč pri pisanju 

priprav, nove ideje, raznolikost, podpora, izvirne rešitve, zmanjšanje obremenitve), 

 mentorska podpora učiteljem začetnikom (utrjevanje vezi v kolektivu). 

 

Na vse dejavnike pa posameznik ne more vplivati – organizacija teţko spreminja delovne 

pogoje, saj so le-ti povezani s finančnimi sredstvi ustanove. Izgorelost prizadene 

posameznika, ampak je hkrati tudi problem šole, šolstva in tudi celotne druţbe, ki mora k 

reševanju problema pristopiti celovito. 

 

Raziskave v Sloveniji kaţejo naslednje izsledke (Schmidt, 1999; Verčkovnik, 2006; Strle, 

2008; Pšeničny, 2007): 

 potrdila se je specifičnost izgorevanja v vzgoji in izobraţevanju (dvodimenzionalna); 

 specialni in rehabilitacijski pedagogi pravijo, da niso izgoreli, vendar to ne pomeni, da 

so absolutno zadovoljni s svojim delom in da je le-to nestresno; 

 stresu so najbolj izpostavljeni tisti, ki delajo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, z učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, s slepimi in slabovidnimi, z 

gluhimi in naglušnimi, pa tudi tisti, ki nudijo učencem dodatno strokovno pomoč; 
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 stresogeni dejavniki pri delu specialnega in rehabilitacijskega pedagoga so naslednji: 

ogromno administrativnega dela, neustrezna medsebojna komunikacija, učenci s 

čustvenimi in vedenjskimi teţavami, razgovori s starši, pisanje individualiziranih 

programov in opisnih ocen; 

 pri vsakem človeku so v procesu izgorevanja pomembni tudi intrapersonalni dejavniki 

(notranja motivacija, potrebe, samopodoba). 
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3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJA 

 

Cilj magistrskega dela je raziskati, kako posamezniki, ki delajo z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju, doţivljajo profesionalne obremenitve, kako le-te vplivajo nanje in kako se 

z njimi spopadajo. Doţivljanje stresa je individualna in subjektivna izkušnja. Teţava je, da 

mnogi ne percepirajo pomembnosti stresa, dokler ta ne privede do ene izmed stopenj 

izgorevanja in pusti resnejše posledice. Problematika dela z osebami z motnjo v duševnem 

razvoju v veliki meri izhaja iz tega, da očitnega (zunaj vidnega) vzgojno-izobraţevalnega 

napredka ni oziroma ta poteka zelo počasi. Samo delo pa od posameznika zahteva ogromno 

mero znanja, natančnosti, doslednosti, potrpeţljivosti, prilagodljivosti, vztrajnosti, načrtovanja 

in strokovnosti. Z raziskavo ţelim obenem podati predloge za učinkoviteje spopadanje s 

stresom. 

 

3.1 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalna vprašanja so razdeljena glede na področja, ki jih ţelim raziskati. 

1. Kateri so dejavniki, ki so vplivali na izbiro poklica pri posameznikih? 

2. Kateri dejavniki povzročajo profesionalne obremenitve pri delu z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju? 

3. Kako te obremenitve vplivajo na posameznike? 

4. Ali posamezniki, ki delajo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, pri sebi opaţajo 

znake stresa oziroma izgorevanja (fiziološki in psihološki)? 

5. Ali obstaja razlika v doţivljanju stresa oziroma izgorevanja pri delavcu na začetku 

svoje poklicne poti in tistim z večletnimi delovnimi izkušnjami? 

6. Ali obstaja razlika v doţivljanju stresa oziroma izgorevanja pri delavcu, ki dela z 

osebami z motnjo v duševnem razvoju individualno, in pri tistem, ki dela skupinsko? 

7. Ali obstaja razlika v doţivljanju izgorevanja med specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi in tistimi, ki opravljajo to delo, pa zanj nimajo ustrezne formalne izobrazbe? 
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8. Kdo nudi posameznikom pomoč pri spopadanju z izgorevanjem (osebni in socialni 

viri)? 

9. Na kakšne načine se posamezniki spopadajo z izgorevanjem (spoprijemalne 

strategije)? 

10. Katere predloge navajajo posamezniki za zmanjšanje moţnosti za nastanek 

izgorevanja? 
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4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Raziskovalni pristop je kvalitativen. Razni viri in avtorji navajajo, da so pri izgorevanju v 

ospredju individualna in subjektivna doţivetja. Zato sem se odločila, da bom izgorevanje 

proučila z vidika individualnih zgodb in izkušenj.  

 

4.1  Proučevane enote 

 

Način vzorčenja je namenski, saj sem izbrala točno določene osebe v skladu s cilji svoje 

raziskave. V raziskavo je vključenih 10 delavcev, ki delajo z osebami z motnjo v duševnem 

razvoju. Sedem oseb je zaposlenih na osnovni šoli s prilagojenim programom in delajo z 

otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju. Od teh je bila ena oseba del svoje 

poklicne poti ravnateljica na osnovni šoli s prilagojenim programom.  Tri osebe so zaposlene 

v zavodu za usposabljanje, varstvo in delo ter delajo z mladostniki in odraslimi z motnjo v 

duševnem razvoju.  

 

Oseba 1 je vzgojiteljica v domu na osnovni šoli s prilagojenim programom, ima svojo 

vzgojno skupino, kjer so učenci z laţjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju. Ves čas 

opravlja popoldansko delo. Po izobrazbi je pravnica. Skupna delovna doba znaša 15 let, z 

otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju pa dela 14 let. Ima druţino in 3 otroke. 

 

Oseba 2 je svetovalna delavka na osnovni šoli s prilagojenim programom. Po izobrazbi je 

univerzitetna diplomirana psihologinja, njeno delo poteka večinoma individualno. Dela z 

otroki in mladostniki z laţjo, zmerno, s teţjo in teţko motnjo. Skupna delovna doba znaša 21 

let, z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju pa dela 10 let. Ima druţino in 2 

otroka. 

 

Oseba 3 je študirala defektologijo in pedagogiko FIBO, hkrati pa je tudi magistra 

antropologije. Trenutno dela skupinsko, saj poučuje v prvem triletju v prilagojenem 

izobraţevalnem programu z niţjim izobrazbenim standardom, kamor so vključeni otroci z 

laţjo motnjo v duševnem razvoju. Hkrati dela tudi individualno v timu za avtizem. Skupna 
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delovna doba znaša 25 let in 1 leto pogodbeno, z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem 

razvoju dela 26 let. Ima druţino in 2 otroka. 

 

Oseba 4 je varuhinja v posebnem programu na osnovni šoli s prilagojenim programom. Po 

izobrazbi je socialna delavka, končano ima višjo šolo za socialno delo. Njeno delo poteka 

večinoma v skupini v posebnem programu vzgoje in izobraţevanja, kjer pomaga učitelju. V ta 

program so vključeni otroci in mladostniki z zmerno, s teţjo in teţko motnjo. Včasih dela tudi 

individualno po navodilu učitelja. Njena pomembna naloga je tudi nega učencev. Skupna 

delovna doba znaša 34 let in 3 mesece, z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju 

pa dela 16 let in 6 mesecev. Ima druţino in 2 otroka. 

 

Oseba 5 je skupinski habilitator (razredničarka) v zavodu za usposabljanje, varstvo in delo. 

Po izobrazbi je socialna pedagoginja, hkrati pa zaključuje magistrski program specialne in 

rehabilitacijske pedagogike. Njeno delo poteka skupinsko, kamor so vključeni mladostniki in 

odrasli z zmerno in s teţjo motnjo v duševnem razvoju. Skupna delovna doba znaša 6 let, z 

mladostniki z motnjo v duševnem razvoju pa dela leto in pol. Nima še druţine, samo 

partnerja. 

 

Oseba 6 dela skupinsko, saj je razredničarka v prvem triletju v prilagojenem izobraţevalnem 

programu z niţjim izobrazbenim standardom, kamor so vključeni otroci z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju. Hkrati pa dela tudi individualno, saj del ur opravlja tudi v mobilni sluţbi 

na večinski šoli. Po izobrazbi je profesorica defektologije. Del svoje sluţbene poti je v 

opravljala tudi kot učiteljica v posebnem programu in pomočnica ravnateljice. Skupna 

delovna doba znaša 10 let, od tega dela vsa leta z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem 

razvoju. Ima druţino in 2 otroka. 

 

Oseba 7 dela skupinsko, saj poučuje angleški jezik v prilagojenem izobraţevalnem programu 

z niţjim izobrazbenim standardom, kamor so vključeni otroci in mladostniki z motnjo v 

duševnem razvoju. Del ur opravlja tudi individualno v mobilni sluţbi na osnovni šoli. Po 

izobrazbi je profesorica angleščine in pedagogike. Zaključuje magistrski program, smer 

specialna in rehabilitacijska pedagogika. Skupna delovna doba znaša 4 leta, od tega dela 2 leti 

z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju. Nima še druţine, samo partnerja. 
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Oseba 8 dela kot individualni habilitator v zavodu za usposabljanje, varstvo in delo. Njeno 

delo poteka z otroki z zmerno in s teţjo motnjo v duševnem razvoju. Po izobrazbi je 

profesorica likovne umetnosti in biologije ter gospodinjstva. Skupna delovna doba znaša 5 let, 

z mladostniki z motnjo v duševnem razvoju pa dela 7 mesecev. Nima druţine. 

 

Oseba 9 dela kot skupinski habilitator (razredničarka) v zavodu za usposabljanje, varstvo in 

delo. Po izobrazbi je profesorica sociologije in zgodovine ter hkrati magistra inkluzivne 

pedagogike. Njeno delo poteka skupinsko, kamor so vključeni otroci z zmerno, s teţjo in 

teţko motnjo v duševnem razvoju. Skupna delovna doba znaša 2 leti, od tega ves čas dela z 

otroki z motnjo v duševnem razvoju. Nima še druţine, samo partnerja. 

 

Oseba 10 dela kot učiteljica za dodatno strokovno pomoč na osnovni šoli. Njeno delo poteka 

individualno. Po izobrazbi je profesorica defektologije. Del svoje poklicne poti je bila 

ravnateljica na osnovni šoli s prilagojenim programom. Skupna delovna doba znaša 24 let, od 

tega dela vsa leta z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju. Ima druţino in otroke. 

 

4.2 Ureditev kod in kategorij iz vseh intervjujev 

 

Izbor relevantnih delov intervjuja in podrobno kodiranje se nahaja v prilogi 7. 2. V tem 

poglavju sem v tabelah zbrala na eni strani kategorije, ki izhajajo iz raziskovalnih vprašanj, na 

drugi strani pa ustrezne kode za vseh 10 intervjuvank. 

 

4.2.1 Kategorija 1 – dejavniki izbire poklica in poklicne poti 

 

OSEBA 1 KODE 

 

 

PROSTO DELOVNO MESTO 

Ţelja po hitri zaposlitvi 

Ţelja po znanju 

Ni bilo sprejemnih izpitov 

Prosto delovno mesto 

Pomoč druţini 

Osnovna šola s prilagojenim programom 
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Javna dela 

Preusmeritev delovnega mesta 

Splet okoliščin 

Sistem zaposlovanja 

OSEBA 2 KODE 

 

 

SELITEV IZ OSEBNIH RAZLOGOV 

PROSTO DELOVNO MESTO 

Motivacija profesorice na srednji šoli 

Prvi stik z osebami z motnjo v duševnem 

razvoju ob ogledu zavoda 

Malo prakse 

Primanjkljaj izkušenj na tem področju 

Osebni razlogi 

Selitev v drug kraj 

Osnovna šola s prilagojenim programom 

Iskanje zaposlitve bliţje novemu kraju 

Prosto delovno mesto 

OSEBA 3 KODE 

 

 

DELO Z LJUDMI 

Sočutje do ljudi 

Človek, ki potrebuje pomoč 

Prvinski nagib 

Delo z ljudmi 

Empatija 

OSEBA 4 KODE 

 

 

 

 

ISKANJE NOVE ZAPOSLITVE 

Neuspeh na sprejemnem izpitu na srednji 

vzgojiteljski šoli 

Neţelena srednja šola 

Študij ob delu 

Delo z otroki 

Iskanje priloţnosti 

Izguba stare sluţbe 

Iskanje nove zaposlitve 

Pripravništvo na področju socialnega dela 
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Splet okoliščin 

Ţelja po osebnem dohodku 

Dolgo iskanje zaposlitve 

Ţelja po delu 

Bliţina doma 

OSEBA 5 KODE 

 

 

 

SELITEV IZ OSEBNIH RAZLOGOV 

Delo z ljudmi 

Psihologija – prvotna ţelja 

Dobra predstavitev študijskega programa 

Nasvet svetovalne sluţbe 

Informativni dan 

Iskanje informacij 

Prostovoljno delo 

Društvo Soţitje 

Obiski fanta z Downovim sindrom 

Priloţnost 

Ţelja po takojšnji zaposlitvi za nedoločen čas 

Selitev iz osebnih razlogov 

OSEBA 6 KODE 

 

DELO Z LJUDMI 

Delo z ljudmi 

Socialna nota 

Povezanost z medicino 

OSEBA 7 KODE 

 

 

 

 

PROSTO DELOVNO MESTO 

Ţelja po študiju jezika 

Pedagogika izbrana naključno 

Kasneje spoznala zanimivost poklica 

Seznanitev z otroki s posebnimi potrebami v 

okviru DSP 

Laţje in zanimivejše individualno delo izven 

razreda 

Zanimanje za specialno in rehabilitacijsko 
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pedagogiko zaradi stika z dodatno strokovno 

pomočjo (DSP) 

Seznanitev z DSP  

Nova in drugačna pot 

Primanjkljaj v znanju na področju specialne 

in rehabilitacijske pedagogike 

Večje moţnosti za zaposlitev – študij SRP 

Teţja zaposlitev z enim tujim jezikom 

Razširitev obzorja 

OSEBA 8 KODE 

 

 

 

 

 

 

VPLIV STARŠEV 

Skrite ţelje 

Vpliv okolja 

Vpliv staršev 

Premlada za odločitev 

Zanimanje za umetnost 

Dolga pot 

Sedaj dela v smeri skrite ţelje (zadovoljstvo) 

Vpliv domačega okolja – specialni in 

rehabilitacijski pedagog v druţini (sestra) 

Dovolj poguma (zrela leta) 

Zanimanje za to področje (stik s SRP preko 

sestre) 

Usposabljanje likovno nadarjenega dečka z 

avtizmom 

Splet naključij 

Prosto delovno mesto 

Iskanje zaposlitve 

Sestrina pomoč 
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OSEBA 9 KODE 

 

 

VPLIV DRUŢINSKEGA OKOLJA 

 

Ţelja za pedagoškim poklicem 

Druţinsko okolje – mama 

Prva zaposlitev 

Našla interes v podiplomskem študiju 

Zadovoljstvo s trenutnim delovnim mestom 

Ţelja po delu z otroki s posebnimi potrebami 

Načrti v tem poklicu 

OSEBA 10 KODE 

 

MOŢNOST ZAPOSLITVE 

 

Moţnost zaposlitve 

Študij ob delu 

Zadovoljstvo z delom 

 

4.2.2  Kategorija 2 – profesionalne obremenitve 

 

OSEBA 1 KODE 

 

 

 

 

NIKOLI POPOLNOMA NE PRENEHA 

MISLITI NA DELO 

ADMINISTRATIVNO DELO 

Dodatne zadolţitve 

Vodenje aktiva 

Neangaţiranost sodelavcev – izčrpajoče 

Razmišljanje o novih idejah 

Premalo podpore 

Popoldansko delo 

Iskanje druge zaposlitve 

Administrativno delo 

Podaljšan efektivni delovni čas 

Ogromno časovnega pritiska 

Didaktične priprave 

Nikoli popolnoma ne preneha misliti na delo 

Izobraţevanje in sluţba – obremenitev 

Deloholizem – teţko se upre delu 
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Pretirana natančnost 

Teţave pri postavljanju mej 

Zahtevnost delovnega mesta – biti popoln 

človek 

Ogromno dela 

Upad sposobnosti otrok 

Ogromne razlike 

Več prilagajanja 

Več fleksibilnosti 

OSEBA 2 KODE 

 

 

 

 

HUDE OBREMENITVE – VEČ ČASA JE 

POTRBNEGA ZA PRENEHANJE 

RAZMIŠLJANJA O SLUŢBENEM 

DELU  

ADMINISTRATIVNO DELO 

Dodatne zadolţitve 

Dobro počutje v sluţbi 

Intervencije in teţji primeri nasilja (občutki 

izčrpanosti) 

Enosmerna komunikacija z učitelji (terja 

ogromno energije) 

Previsoka pričakovanja in zahteve 

Prostorska stiska 

Administrativno delo – veliko breme 

Delo doma 

Teţje delo z otroki s teţjo in teţko motnjo ter 

z otroki z avtističnimi motnjami– malo 

pozitivnih povratnih informacij, ni napredka 

Nesorazmerje vlagati-dobiti 

Hude obremenitve – potrebuje čas za 

prenehanje razmišljanja o sluţbenem delu 

Delo je izčrpavajoče 

Zadovoljstvo z delom 

Občutek koristnosti 

Občutenje njihovih stisk 
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OSEBA 3 KODE 

 

 

FIZIČNA IN PSIHIČNA 

OBREMENITEV 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVNO DELO 

Utrujenost ob koncu dneva 

Nujnost spremembe okolja – občutek 

preobremenjenosti 

Občutek utesnjenosti, teţe nad sabo 

Administracija – zelo utrujajoča 

Sodobni mediji – pritisk 

Pomanjkanje pristnega odnosa s človekom 

Odtujenost – stanje v druţbi 

Individualizem 

Zahtevnost dela s starši 

Zavezanost učnemu načrtu – časovna stiska 

realizacije snovi 

Časovni pritiski 

Hitenje 

Didaktična priprava – obremenitev začetnika 

Razvijanje lastnih pripomočkov – ni časa 

Improvizacija 

Pritiski modernega časa 

Ni priročnikov, učbenikov 

Fizični napor 

Psihična obremenitev 

Delo z najmlajšimi – veselje 

Konkretno učenje 

Iskrenost 

Pristnost 

Učenje za ţivljenje s svojim primanjkljajem 

Identifikacija z učiteljem 

Način dela – zelo pomembno 

Višja stopnja – teţje delo 

Ne zmore dela z večjimi otroki 
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OSEBA 4 KODE 

 

NECENJENOST DELOVNEGA MESTA 

 

NEŢMOZNOST PRENEHANJA 

RAZMIŠLJANJA O SLUŢBENEM 

DELU 

Občutek utrujenosti – večkrat 

Obdobje krize – ni mogla prenehati 

razmišljati o sluţbenem delu 

Slabo karakteriziranje delovnega mesta 

Očitki sodelavcev 

Občutki necenjenosti delovnega mesta 

varuhinje 

Nezmoţnost reševanja konfliktov med otroki 

– obremenjujoče 

Ni odmora v času malice 

Ne realizira svojih idej 

Občutek nestrokovnosti 

Navezanost na otroke 

Danes so teţji primeri otrok – napornejše 

Ni povratne informacije s strani učencev 

Zahtevno delo z učenci s teţjimi motnjami v 

duševnem razvoju 

OSEBA 5 KODE 

 

 

 

UČENCI S ČUSTVENIMI IN 

VEDENJSKIMI MOTNJAMI 

ADMINISTRATIVNO DELO 

Dodatne zadolţitve 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami – v strahu 

Nepredvidljive situacije (nevarnost 

agresivnih otrok – psihično utrujajoče) 

Administrativno delo 

Delo doma je nujno 

Didaktična priprava – začetniki 

Premlevanje dogodkov doma – dogodki se jo 

dotaknejo 

Razmišljanje o sluţbi čez teden 

Občutek nepripravljenosti za delo (včasih) 

Učenci niso nesramni 
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Pristnost odnosov učenec–učitelj (objemi) 

Pomoč varuha je dobrodošla 

OSEBA 6 KODE 

 

 

TEŢJI PRIMERI OTROK 

ADMINISTRATIVNO DELO 

Dodatne zadolţitve 

Projekti 

Pomoč pri organizaciji dela v zavodu 

Administrativno delo (negativno 

obremenjuje, ogromno energije, »rak rana«, 

zmanjka časa za priprave za delo v razredu) 

Otroci z več motnjami (zahteva popolnega 

človeka) 

Kombinirani oddelki (hkratno poučevanje 

različnih stvari) 

Zahtevnost dela s starši 

Upad sposobnosti otrok 

Teţji primeri otrok 

Spremembe v znanju 

Uvajanje novosti v šolskem sistemu 

Dinamičnost dela – novosti 

Delo z različnimi populacijami 

Ni monotonosti 

Delo na različnih področjih 

OSEBA 7 KODE 

 

 

 

 

 

 

Ostaja na trenutnem delovnem mestu 

Teţka menjava delovnega mesta (menjava je 

obremenjujoča) 

Jasen cilj 

Nove priprave in administracija – 

obremenitev 

Napačno vrednotenje učiteljevega delovnega 

mesta 
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NOVO POSTAVLJANJE STVARI Zahtevnejše delo z osebami z zmerno, s teţjo 

in teţko motnjo v duševnem razvoju 

Obremenitve nosi domov (teţko loči sluţbo 

in zasebno ţivljenje) 

Pogoj za obstoj na delovnem mestu – pritisk 

je dokončanje izobrazbe 

Preveč dodatnih zadolţitev 

Zahtevno delo z učenci in s starši 

Neustrezni delovni pogoji 

Hitrost 

Časovna omejenost (voţnja – zelo 

obremenjujoče) 

Novo postavljanje stvari 

Projekti (obremenjujoči so novi projekti) 

Upad sposobnosti otrok na OŠPP 

Novosti, več energije 

Dvom v izbor poklicne poti in zmoţnost 

opravljanja dela 

Zahtevnost delovnega mesta – teţko delo z 

učenci z motnjo v duševnem razvoju 

OSEBA 8 KODE 

 

 

 

 

MALO POVRATNIH INFORMACIJ S 

STRANI UČENCEV 

Dodatne zadolţitve 

Situacija zaposlovanja v drţavi – pogodbe za 

določen čas (obremenjuje občutek 

negotovosti) 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami – zelo zahtevno 

Nepredvidljive situacije v skupini – 

agresivnost učencev 

Administrativno delo – manj ljubo 

Didaktične priprave 

Premlevanje problemov doma (ne more 
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prenehati razmišljati o sluţbenem delu) 

Premalo počitka 

Premalo povratnih informacij s strani 

učencev 

Počasen napredek 

Neravnovesje vlagam-prejemam 

Občutek nemoči 

Delo kot izziv 

Raziskovanje 

Likovno ustvarjanje 

Različnost populacije 

OSEBA 9 KODE 

 

 

 

NASILNO VEDENJE 

Uvajanje novih učencev v ustaljeno skupino 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami (pravilno odreagirati na učenčev 

izbruh – to se jo dotakne) 

Nasilno vedenje 

Zaključevanje študija – obremenjujoče 

Na začetku je bilo teţko (premlevanje 

ustreznosti odločitve) 

Razlika med dopoldanskim in popoldanskim 

delom 

Za izvajanje pouka – več načrtovanja 

Razlika v samostojnosti otrok 

OSEBA 10 KODE 

 

 

 

 

ZAHTEVNOST IN ODGOVORNOST 

DELOVNEGA MESTA 

Dodatne zadolţitve  

Neurejeni prostorski pogoji 

Urejanje prostorskih pogojev 

Nesmiselne obravnave – ni rezultatov (v 

tretjem triletju) 

Premajhna usposobljenost za določeno 

področje (angleški jezik) 
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Časovne obremenitve 

Veliko obveznosti 

Zahtevnost in odgovornost delovnega mesta 

ravnatelja (sprva izziv) 

Kasneje prevelik stres in obremenitev 

Umik  

Prekinitev 

Pomanjkanje motivacije 

Sprememba pristopa do učencev tekom let 

sluţbovanja 

 

4.2.3 Kategorija 3 – znaki stresa/izgorevanja (psihološki in fiziološki) 

 

OSEBA 1 KODE 

 

 

PSIHOLOŠKI: OBČUTEK POPOLNE 

IZGORELOSTI 

 

FIZIOLOŠKI: NESPEČNOST 

PSIHOLOŠKI: 

Jeza in razočaranost (na začetku delovne 

poti) 

Občutek popolne izgorelosti/nezmoţnost 

prenehanja razmišljanja o sluţbenem delu 

 

FIZIOLOŠKI: 

Nespečnost 

OSEBA 2 KODE 

 

 

 

PSIHOLOŠKI: NESTRPNOST 

FIZIOLOŠKI: NESPEČNOST 

 

PSIHOLOŠKI: 

 

Nezadovoljstvo z odnosi na delovnem mestu 

Nestrpnost v komunikaciji 

Pogostost sporov med sodelavci 

Teţja zbranost in koncentracija 
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FIZIOLOŠKI: 

Teţave z nespečnostjo 

Tiščanje v prsih 

Glavoboli – pritisk v glavi 

Pravočasno ukrepanje – prepoznavanje 

znakov 

 

 

OSEBA 3 KODE 

 

 

 

PSIHOLOŠKI: VEČJA 

PREPIRLJIVOST 

FIZIOLOŠKI: GLAVOBOLI 

 

PSIHOLOŠKI: 

Popolnost v sluţbi, čustveni izbruhi doma 

Večja prepirljivost doma in v sluţbi 

Ţelja po umiku 

 

FIZIOLOŠKI: 

Glavoboli 

Povišana telesna temperatura 

Bolečine v hrbtenici in mišicah 

Občutek togosti 

Zdelanost lokomotornega aparata 

 

OSEBA 4 KODE 

 

 

PSIHOLOŠKI: NESTRPNOST 

FIZIOLOŠKI: MOČNA UTRUJENOST 

 

 

 

PSIHOLOŠKI: 

Nestrpnost 

Ne zmore se pogovarjati 

 

FIZIOLOŠKI: 

Močna utrujenost 

Pomanjkanje energije 

Pri sebi je občutila – nezmoţnost 

funkcioniranja 

Ne pozna primerov izgorevanja 
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OSEBA 5 KODE 

 

 

PSIHOLOŠKI: PREPIRLJIVOST 

FIZIOLOŠKI: NESPEČNOST 

 

 

PSIHOLOŠKI: 

Kratkoročne posledice (ne more se sprostiti) 

Prepirljivost 

Sluţba je ne izčrpava pretirano 

Malenkosti je opazila pri sebi 

Psiholoških znakov ni občutila prepogosto 

FIZIOLOŠKI: 

Nespečnost 

OSEBA 6 KODE 

 

PSIHOLOŠKI: RAZDRAŢLJIVOST 

 

FIZIOLOŠKI: NESPEČNOST 

 

 

 

PSIHOLOŠKI: 

Razdraţljivost 

Manjša tolerantnost 

Občutek ugasnjenosti (nezmoţnost 

ponovnega funkcioniranja) 

Vpliv na zasebno ţivljenje 

Sluţba še ni preveč obremenjujoča 

 

FIZIOLOŠKI: 

Nespečnost 

OSEBA 7 KODE 

 

 

 

FIZIOLOŠKI: NESPEČNOST 

PSIHOLOŠKI: 

Pod nadzorom – sluţba pretirano ne izčrpava 

 

FIZIOLOŠKI: 

Slabo počutje 

Vrtoglavica 

Bledost 

Teţave s prebavo 

Nespečnost 

Preobremenjenost 
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Odsotnost z delovnega mesta 

Utrujenost, pomanjkanje energije 

OSEBA 8 KODE 

 

 

PSIHOLOŠKI: RAZDRAŢLJIVOST 

FIZIOLOŠKI: KRONIČNA 

UTRUJENOST 

 

PSIHOLOŠKI: 

Večja razdraţljivost 

Pri sebi ne opaţa znakov 

Skuša se ne obremenjevati s tistim, kar se je 

ne tiče 

 

FIZIOLOŠKI: 

Izčrpanost (proti koncu šolskega leta) 

Prebavne motnje 

Kronična utrujenost 

OSEBA 9 KODE 

 

 

SAMO FIZIOLOŠKI: GLAVOBOLI 

 

 

PSIHOLOŠKI: 

/ 

 

FIZIOLOŠKI: 

Glavoboli  

Pri sebi ni opazila drugih znakov 

OSEBA 10 KODE 

 

 

PSIHOLOŠKI: SLABŠA KVALITETA 

DELA 

 

FIZIOLOŠKI: VISOK PRITISK, 

POVIŠAN HOLESTEROL 

 

PSIHOLOŠKI: 

Povezanost z odgovornostjo funkcije 

Slabša kvaliteta dela 

Meni, da izgorevanje ni pogost pojav 

Nujnost ugotovitve ustreznosti poklicne 

izbire 

Ni problem začetnikov 
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FIZIOLOŠKI: 

Visok pritisk 

Povišan holesterol 

Nespečnost 

Vztrajanje simptomov 

 

4.2.4 Kategorija 4 – spopadanje z obremenitvami – spoprijemalne strategije (osebni 

viri) 

 

OSEBA 1 KODE 

 

SPREMEMBA OKOLJA 

Natančna priprava na delo 

Izogibanje neučinkovitosti 

Sprememba okolja 

Gibanje – sprehod, dolgi pohodi 

 

OSEBA 2 KODE 

 

GIBANJE 

BRANJE 

Gibanje 

Delo na sebi 

Druţabnost  

Meditacija 

Branje 

Druţina 

OSEBA 3 KODE 

 

 

GIBANJE 

BRANJE 

Sprostitvene aktivnosti 

Daljša pot iz sluţbe – teţave s prenehanjem 

razmišljanja o sluţbenem delu 

Košnja trave 

Kolesarjenje 

Sprehod s psom 

Obisk knjiţnice 

Branje 
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Obisk kulturnih prireditev 

OSEBA 4 KODE 

 

GIBANJE 

BRANJE 

Gibanje 

Sprehod 

Dovolj spanja 

Branje 

Kolesarjenje 

Stik z naravo 

Jok – olajšanje 

Nima časa zase 

OSEBA 5 KODE 

 

 

ŠPORT 

BRANJE 

Šport 

Sprehod 

Plesne vaje 

Brskanje po spletu 

Gledanje televizije 

Sproščeni klepet s prijateljico 

Izleti  

Obiski  

Kratka potovanja 

Branje 

OSEBA 6 KODE 

 

GIBANJE 

Pomanjkanje prostega časa 

Ročna dela 

Čiščenje doma 

Kolektivna športna igra 

Stik z ljudmi 

Sprehod v naravi (bliţina vode) 
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OSEBA 7 KODE 

 

 

HOBI 

Hobi 

Šport, telovadba, gibanje 

Poučni filmi, nadaljevanke 

Branje – angleška literatura 

Preloţitev dela – kadar je nesmiselno 

nadaljevati 

Zadovoljitev svojih potreb (na prvem mestu 

– se obrestuje) 

OSEBA 8 KODE 

 

 

GIBANJE 

DELO NA SEBI 

Delo na sebi 

Gibanje (plavanje) 

Rekreacija 

Ustvarjanje zase 

Daljše potovanje 

Sprememba okolja 

Branje 

Masaţa  

Risani filmi 

OSEBA 9 KODE 

 

NAKUPOVANJE 

Nakupovanje  

Kino  

Sprehodi s psičko 

Druţabnost 

OSEBA 10 KODE 

 

FIZIČNA AKTIVNOST 

Sprememba okolja 

Fizična aktivnost 

Druţenje z ljudmi izven delovnega kroga 

Stvari, ki niso povezane s sluţbo 
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4.2.5  Kategorija 5 – spopadanje z obremenitvami – spoprijemalne strategije 

(socialna podpora) 

 

OSEBA 1 KODE 

 

PODPORA DRUŢINE 

SUPERVIZIJA 

Podpora druţine 

Podpora sodelavcev 

Supervizija – problemi so se jo tukaj 

dotaknili 

Globlja spoznanja 

OSEBA 2 KODE 

 

PODPORA VODSTVA 

SUPERVIZIJA 

Podpora vodstva – ne postavlja ovir 

Pogovori z ravnateljico 

Intervizija s sodelavko 

Dovolj časa za odmor 

Supervizija 

Podpora domačih 

Podpora sodelavke 

OSEBA 3 KODE 

 

PODPORA VODSTVA 

PODPORA DRUŢINE 

Takojšnje reševanje problemov 

Intervizija  

Podpora vodstva 

Podpora druţine – nujna 

Napačne predstave o poklicu učitelja – sama 

pripovedovala le lepe stvari 

Potlačenje slabih stvari 

OSEBA 4 KODE 

 

PODPORA BIVŠE SODELAVKE 

Podpora bivše sodelavke 

Ni podpore doma – druţina zaničuje njeno 

delo in poklic 

Domači imajo napačne predstave o poklicu 

Teţave na začetku (posmehovanje in 
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zaničevanje) 

Pridobivanje samozavesti 

OSEBA 5 KODE 

 

PODPORA PARTNERJA 

SUPERVIZIJA 

Podpora partnerja 

Podpora staršev – imajo izkušnje 

Podpora sodelavcev 

Tolaţba 

Drugačno videnje situacije 

Smernice za razmišljanje 

Supervizija 

OSEBA 6 KODE 

 

PODPORA SODELAVK 

Vztrajnost pri nečem, kar obvlada 

Drugačnost poklicev 

Prilagajanje  

Usklajevanje časa za druţino in sluţbo 

Podpora sodelavk 

Zmanjševanje občutka krivde 

Iskanje novih rešitev 

OSEBA 7 KODE 

 

PODPORA PARTNERJA 

PODPORA VODSTVA 

Podpora mame in partnerja 

Podpora sodelavk 

Velik krog ljudi 

Nasveti, tolaţba, opora, drugačen pogled na 

problem 

Podpora vodstva 

OSEBA 8 KODE 

 

PODPORA SESTRE 

PODPORA SODELAVCEV 

Podpora prijateljev 

Pogovor s sodelavci 

Podpora sestre – intervizija 

Pogovor – olajšanje 
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OSEBA 9 KODE 

 

PODPORA PARTNERJA 

SUPERVIZIJA 

Pogovor s sodelavko – sprostitev napetosti 

Pogovor z mamo – izkušnje (občutek, da nisi 

sam) 

Podpora partnerja 

Supervizija 

OSEBA 10 KODE 

 

PODPORA DRUŢINE 

 

Podpora prijateljev izven delovnega kroga 

Podpora druţine 

Poseben poloţaj v sluţbi – bivša ravnateljica 

Mešanost občutkov v kolektivu 

 

 

4.2.6  Kategorija 6 – predlogi za zmanjšanje izgorevanja med zaposlenimi (na ravni 

delodajalca) 

 

OSEBA 1 KODE 

 

 

MANJ BIROKRACIJE 

Manj birokracije 

Ustanova kot celota ne more nuditi podpore 

zaposlenim 

Manjše enote laţje zagotovijo podporo 

zaposlenim 

Prevelika raznolikost ljudi 

Različnost profilov – problem usklajevanja 

Se ne ukvarja s tem vprašanjem 

OSEBA 2 KODE 

 

 

POZITIVNA KLIMA 

Posluh in podpora vodstva 

Podpora sodelavcev 

Pozitivna klima 

Poloţaj posameznika 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

109 

Enakovrednost posameznikov 

Skupinske aktivnosti niso moţne 

OSEBA 3 KODE 

 

VSAK POSKRBI ZASE 

Vsak poskrbi zase 

Ustanova kot celota ne more nuditi podpore 

zaposlenim 

Vsak prispeva v skupnost 

Teţko v storilnostnih časih 

Skrb za druge 

Odnos do sočloveka – nujnost v prihodnosti 

OSEBA 4 KODE 

 

VSAK POSKRBI ZASE 

 

Odgovornost zase in za svoje počutje 

Individualizem – ljudje niso vajeni 

prijateljskih odnosov 

Preteţka naloga 

OSEBA 5 KODE 

 

ORGANIZIRANE NEOBVEZUJOČE 

DEJAVNOSTI 

»Team building-i« 

Predavanja 

Organizirane neobvezujoče dejavnosti 

Dobra angaţiranost vodje 

OSEBA 6 KODE 

 

NEFORMALNE OBLIKE DRUŢENJA 

Neformalne oblike druţenja 

Menjava delovnega mesta – ne prepogosto 

Podpora in odnos vodstva – nujno 

OSEBA 7 KODE 

 

POSLUH IN PODPORA VODSTVA 

Posluh in podpora vodstva 

Dodatna izobraţevanja, srečanja z drugimi 

ustanovami 

Rotacija delovnih mest 

Različna zahtevnost delovnih mest 
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OSEBA 8 KODE 

 

POZITIVNA KLIMA 

Sproščujoče aktivnosti 

Pozitivna delovna klima 

Dobri odnosi v kolektivu zaradi zahtevne 

populacije 

OSEBA 9 KODE 

 

 

SUPERVIZIJA 

Supervizija 

Izobraţevanja 

Jutranji sestanki 

Podpora in intervizija med sodelavci 

Izdelan didaktični material – izmenjava med 

sodelavci 

Primeri dobre prakse 

Sodelovanje med tistimi, ki delajo skupinsko, 

in tistimi, ki delajo individualno 

Takojšnje posredovanje informacij 

OSEBA 10 KODE 

 

PRIJAZNO DELOVNO OKOLJE 

 

Prijazno delovno okolje 

Podpora vodstva 

Zunanje potrjevanje 

Neformalna druţenja 

 

4.2.7  Kategorija 7 – predlogi za delo fakultete 

 

OSEBA 1 KODE 

 

POVEZANOST TEORIJE IN PRAKSE 

Preverjanje ustreznosti posameznika za 

posamezni študijski program 

Preveč teorije 

Premalo konkretnih vaj in neposrednega dela 
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Povezanost teorije in prakse 

Večja teţa na oceni prakse 

OSEBA 2 KODE 

 

VKLJUČENOST PRAKTIKOV V DELO 

NA FAKULTETI 

Vključenost praktikov v delo na fakulteti 

Študentje bolj vključeni v prakso 

Izobraţevanja s področja medosebne 

komunikacije 

Izobraţevanja s področja reševanja 

konfliktnih situacij 

 

OSEBA 3 KODE 

 

VKLJUČENOST PRAKTIKOV V DELO 

NA FAKULTETI 

Vključenost praktikov v delo na fakulteti 

Postopno in kontinuirano vstopanje 

študentov v prakso 

Vrednotenje dela študenta s strani praktika 

OSEBA 5 KODE 

 

VEČ PRAKSE 

Več prakse 

Praksa v različnih institucijah 

OSEBA 6 KODE 

 

VEČ PRAKSE 

Več prakse 

Stik profesorjev z novostmi – menjava 

generacij 

Poenotenje dela 

OSEBA 7 KODE 

 

VPOGLED V DELO NA ŠOLAH 

Preveč teorije 

Vpogled študentov v delo na šolah 

Prostovoljno delo 

Dovolj informacij 
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OSEBA 8 KODE 

 

VEČ PRAKSE 

Več prakse 

Povezava z različnimi institucijami 

OSEBA 9 KODE 

 

VEČ PRAKSE 

Manj seminarskih nalog 

Več vključevanja v vzgojno-izobraţevalni 

proces 

Primeri dobre prakse 

 

OSEBA 10 KODE 

 

VEČ PRAKSE 

Praktično delo 

Dobro mentorstvo 

 

 

4.3 Dejavniki izbire poklica in poklicne poti 

 

Na intervjuvanke so pri izbiri poklica in poklicne poti vplivali različni dejavniki. 

Najpogostejši dejavnik, ki je vplival na izbiro poklica in se pojavi kar štirikrat, je prosto 

delovno mesto, ki je bilo v trenutku iskanja zaposlitve dostopno. Sledi delo z ljudmi, ki se 

pojavi trikrat. S tem je povezano tudi sočutje do ljudi (empatija), ter človek, ki potrebuje 

pomoč. Nato nastopijo dejavniki, ki se pojavijo največ dvakrat. To so iskanje nove zaposlitve 

in ţelja po hitri zaposlitvi, selitev iz osebnih razlogov, študij ob delu, vpliv druţinskega okolja 

in stik z osebami s posebnimi potrebami ter šolo s prilagojenim programom (obiski fanta z 

Downovim sindromom, usposabljanje likovno nadarjenega dečka z avtizmom, stik z 

izvajanjem DSP v času pripravništva).  

 

Ena izmed intervjuvank je opredelila, da jo je pritegnila povezanost z medicino in socialna 

nota, druga pa je dobila moţnost za zaposlitev in se je odločila za študij ob delu. 
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Nekatere niso vedele, kateri poklic bi izbrale in so se kar nekaj časa ukvarjale s tem. Pri 

nekaterih je bil v ospredju vpliv okolja, staršev in druţinskega ozadja. To se je izkazalo pri 

dveh intervjuvankah, ki sicer po izobrazbi nista specialni in rehabilitacijski pedagoginji (ena 

ima sestro z Downovim sindromom, druga pa sestro, ki je specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja). Pri tretji intervjuvanki se je izkazalo, da je mama vzgojiteljica v vrtcu in ima 

tako intervjuvanka stik s pedagoškim poklicem ţe celo ţivljenje. 

 

Ena izmed intervjuvank je menila, da je bila v času odločanja premlada za sprejemanje 

odločitev in je padla pod vpliv staršev, vendar je kasneje kljub dolgi poti prevladalo prvotno 

zanimanje za umetnost in je dokončala študij likovne umetnosti v zrelih letih. Pravi, da je 

sedaj zbrala dovolj poguma za ta korak. Naslednja je povedala, da je poslušala nasvet 

svetovalne sluţbe, poiskala čim več informacij in šla na informativni dan, kjer so študij zelo 

dobro predstavili, spet druga prizna, da se je za poklic odločila zaradi ţelje po hitri zaposlitvi 

in znanju, ključnega pomena zanjo pa je bilo dejstvo, da na tisti fakulteti ni bilo sprejemnih 

izpitov. Tretja je doţivela neuspeh na sprejemnem izpitu na srednji vzgojiteljski šoli in si je 

bila prisiljena izbrati neţeleno srednjo šolo, vendar je kljub temu poiskala svojo priloţnost 

kasneje s študijem ob delu. Naslednjo je gnala ţelja po študiju jezika in je študij pedagogike 

izbrala zgolj naključno. S področjem specialne in rehabilitacijske pedagogike se je seznanila, 

ko je ţe bila zaposlena na osnovni šoli in se je tam srečala z izvajanjem dodatne strokovne 

pomoči (DSP). Individualno delo se ji je zdelo laţje in zanimivejše, zato je poiskala 

informacije v tej smeri. Zaradi večjih moţnosti za zaposlitev se je odločila za študij specialne 

in rehabilitacijske pedagogike. 

 

Med dejavniki izbire poklica in poklicne poti se je pojavila tudi selitev v drug kraj iz osebnih 

razlogov (poroka, ločitev) in tako posledično tudi iskanje nove zaposlitve. Na izbor zaposlitve 

je vplival splet okoliščin, na primer intervjuvanka se je seznanila s prostim delovnim mestom 

na osnovni šoli s prilagojenim programom in tako se ji je ponudila priloţnost za zaposlitev.  

 

Dejavnike izbire poklica in poklicne poti lahko strnem v manjše skupine: 

 moţnost zaposlitve (prosto delovno mesto, iskanje nove zaposlitve, študij ob delu 

zaradi moţnosti zaposlitve), 

 vpliv druţinskega okolja,  
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 delo z ljudmi, 

 selitev iz osebnih razlogov. 

 

V primeru dejavnikov moţnost zaposlitve in selitev iz osebnih razlogov so intervjuvanke 

našle stik s področjem dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju zgolj naključno in to ni 

bila njihova prvotna študijska oz. poklicna ţelja. V primerih dejavnikov vpliva druţinskega 

okolja in dela z ljudmi pa lahko sklepam o tem, da so tiste intervjuvanke ţe v času izbire svoje 

poklicne poti imele nekje v mislih tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju oziroma so se z   

le-temi ţe srečale. 

 

Svoje ugotovitve lahko poveţem z raziskavo, ki jo je izvedel Fengler (2007). Avtor navaja,   

da obstajajo za izbiro poklica pomoči posebne druţinske konstalacije. Pri študentih specialne 

in rehabilitacijske pedagogike se lahko zgodi, da imajo sami posebne potrebe ali so le-te v 

oţji druţini in se na tak način srečajo s tem področjem dela. V mojem primeru ne gre samo za 

diplomantke pedagoške fakultete, ampak za diplomantke različnih fakultet. Tudi med 

diplomantkami drugih fakultet sta takšni, ki sta se v svojem ţivljenju srečali s področjem dela 

z otroki s posebnimi potrebami, še preden sta vstopili na svojo poklicno pot, zato ne morem 

sklepati, da lahko samo za študente specialne in rehabilitacijske pedagogike velja, da se ţe 

prej srečajo s področjem dela z otroki s posebnimi potrebami. 

 

4.4 Profesionalne obremenitve in vplivi obremenitev 

 

Intervjuvanke so povedale, da je ogromno dejavnikov, ki povzročajo profesionalne 

obremenitve. Kot najbolj obremenjujoč dejavnik, ki se pojavi kar sedemkrat, so opredelile 

dodatne zadolţitve, ki potekajo izven redne delovne obveze posameznika (npr. projekti, 

vodenje aktiva, izobraţevanja). Sledi administrativno delo, ki se pojavi šestkrat in prinaša 

vedno večje breme, postaja vedno zahtevnejše in obseţnejše. Prav tako se šestkrat pojavi tudi 

zahtevnost delovnega mesta, saj gre pri delu za fizični napor in psihično obremenitev. Petkrat 

pa se pojavijo teţave s prenehanjem razmišljanja o sluţbenem delu, saj je dela vedno več in 

ga posameznice nosijo domov, ker v sluţbi ne uspejo vsega dokončati. Zato teţko prenehajo 

razmišljati o sluţbenem delu in se ob koncu dneva počutijo utrujene. Po štirikrat se pojavijo 

didaktične priprave (poudarile so, da velja to predvsem za začetnike in ob menjavi delovnega 
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mesta). Trikrat se pojavita dejavnika delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi teţavami in pa 

delo z osebami s teţjimi motnjami v duševnem razvoju. Učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, ki jih intervjuvanke imenujejo vedenjsko problematični učenci, povzročijo različne 

nepredvidljive situacije zaradi izbruhov različnih oblik agresije. Delo z osebami s teţjo 

motnjo v duševnem razvoju je zahtevnejše zaradi pomanjkanja povratnih informacij, ki jih 

posameznik dobi. Tudi napredek je počasen, pogosto je moč opaziti nazadovanje. Po dvakrat 

pa se pojavijo še prostorski pogoji (prostorska stiska, neurejeni prostorski pogoji), 

pomanjkanje ustreznih pripomočkov za delo,  nesorazmerje med vlagati in dobiti ter 

kombinacija študija ob delu. 

 

Izčrpavajoče so tudi intervencije in teţji primeri nasilja pa tudi enosmerna komunikacija z 

učitelji. Tu se pojavi občutek nesorazmerja med vlaganjem in dajanjem.  

 

Zelo zahtevno je tudi delo z otroki z več motnjami, ki jih intervjuvanka imenuje delo z učenci 

s kombiniranimi motnjami. Ta ista intervjuvanka je poudarila, da je zanjo zelo obremenjujoče 

delo v kombiniranih oddelkih. Pravi, da moraš istočasno predavati različno snov, hkrati pa si 

zavezan učnemu načrtu in nimaš ustreznih pripomočkov (učbeniki, delovni zvezki, specialno-

didaktični pripomočki). Na splošno meni, da je na osnovnih šolah s prilagojenim programom 

opaziti upad sposobnosti otrok. Primeri otrok, ki prihajajo, so vedno teţji. Še dve drugi 

intervjuvanki sta prav tako povedali, da je na šolah s prilagojenim programom mogoče 

opaziti upad sposobnosti otrok in da bo potrebno spremeniti način poučevanja.  

 

Veliko intervjuvank premleva dogodke doma in razmišlja o njih, še posebej čez teden. 

Obremenjujoči so tudi neustrezni delovni pogoji, predvsem prostorski problemi ter 

neangaţiranost sodelavcev. Obenem so mnenja, da ni pravega sorazmerja med delom in 

počitkom – slednjega je vsekakor premalo. Obremenitve pa lahko povzroča tudi slabo 

vrednotenje delovnega mesta, še posebej je intervjuvanka opozorila na slabo karakteriziranje 

in necenjenost delovnega mesta varuha.  

 

Teţave povzroča tudi študij ob delu, posebno ko ustrezen zaključek le-tega predstavlja pogoj 

za ohranitev zaposlitve. Zaradi situacije zaposlovanja v drţavi pa je hkrati teţje menjati 

delovna mesta. Ena izmed intervjuvank je povedala, da so obremenjujoči tudi pritiski 
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modernega časa, kjer nas uporaba sodobnih medijev zasipa z vedno novimi informacijami. V 

ospredju so tudi problem odtujenosti, pomanjkanje pristnega odnosa in individualizma. 

 

Profesionalne obremenitve, ki jih povzroča delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, so 

naslednje: 

 dodatne zadolţitve izven redne delovne obveze, 

 administrativno delo, 

 zahtevnost delovnega mesta, 

 didaktične priprave, 

 prostorski pogoji (neustrezni in neurejeni delovni pogoji), 

 pomanjkanje ustreznih pripomočkov za delo, 

 delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (predvsem primeri nasilja), z 

otroki s teţjimi motnjami v duševnem razvoju in z otroki z več motnjami, 

 delo s starši, 

 delo v kombiniranem oddelku, 

 enosmerna komunikacija, 

 občutek nesorazmerja med vlaganjem in dajanjem, 

 pritiski modernega časa. 

 

Svoje ugotovitve lahko poveţem z nekaterimi raziskavami, ki predstavljajo različne 

stresogene dejavnike na področju dela z ljudmi ter dela specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov. Delo, ki ga opravljajo intervjuvanke, je zahtevno in prinaša ogromno 

obremenitev. Intervjuvanke kot najbolj obremenjujočega niso izpostavile neposredno delo z 

učenci, ampak dodatne zadolţitve izven redne delovne obveze ter administrativno delo. Teh 

zadolţitev je vedno več, hkrati pa postajajo zahtevnejše in prinašajo ogromno dodatnega dela. 

Zaradi svoje specifičnosti je obremenjujoče delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, z otroki s teţjimi motnjami v duševnem razvoju in z otroki z več motnjami. 

Ogromno teţav pa prinaša tudi delo s starši, še posebej s tistimi, ki svojega otroka z motnjo še 

niso sprejeli. 

 

Starc (2008) navaja, da je poklicni stres tisti stres, ki se pojavlja na delovnem mestu ali je 

povezan z delom (angl. Work-related stress; WRS). Delovno mesto je velik vir moţnih 
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stresogenih dejavnikov, kot so delo samo, plačilo, motena komunikacija po vertikali in/ali 

horizontali, izpostavljenost mrazu, hrupu, vročini, kemikalijam in strupu. Navaja tudi 

psihosocialne dejavnike, ki so povezani s slabo organizacijo in vodenjem, medosebne odnose 

na delovnem mestu in delovno mesto samo. 

 

Brownell in Smith (1993) in Singer (1993) ugotavljajo, da specialni in rehabilitacijski 

pedagogi zapuščajo svoj poklic zaradi številnih razlogov, kot so pomanjkanje pripomočkov 

pri delu, teţave pri uresničevanju vzgojno-izobraţevalnih potreb učencev, preveč 

administrativnega dela, nizki osebni dohodki, premalo priloţnosti za osebno rast, premalo 

priznanja za delo in stresni medsebojni odnosi.  

 

V svojem vzorcu intervjuvank sem ugotovila, da so ti razlogi zanje obremenjujoči, vendar 

nobena zaradi tega ni izrazila ţelje po zapustitvi svojega poklica.  

 

Tudi Schmidt (1999) navaja, da so v raziskavah specialni in rehabilitacijski pedagogi kot 

stresne ocenili naslednje dejavnike: pomanjkanje pripomočkov pri delu, teţave pri 

uresničevanju vzgojno-izobraţevalnih potreb učencev (pogosto je napredek zelo počasen in 

majhen), pomanjkanje povratnih informacij, preveč administrativnega dela, nizki osebni 

dohodki, premalo priloţnosti za osebno rast, premalo priznanja za delo in stresni medsebojni 

odnosi. Velik problem predstavlja tudi dejstvo, da ni dovolj socialnega priznanja od zunaj – s 

strani staršev, strokovnjakov in druţbe.  

 

Intervjuvanke zelo obremenjuje administrativno delo, pomanjkanje pripomočkov in počasen 

napredek pri nekaterih učencih, pogosto pa napredka sploh ni, ali pa učenci celo nazadujejo. 

 

Pšeničny (2006) navaja, da najpogosteje slišimo, da je vzrok za izgorelost kronični stres 

oziroma neustrezno odzivanje nanj, ki nastopi predvsem v delovnem okolju. Če bi bil to edini 

vzrok, bi v enako obremenilnih okoliščinah izgorela večina ljudi, vendar se to ne zgodi. 

Razvila je recipročni model izgorelosti (RMI) in ugotovila, da je vzrok za izgorevanje 

nerecipročnost (neravnoteţje) med vlaganjem energije (telesne, čustvene in kognitivne) in 

zadovoljevanjem potreb (obnavljanjem energije) ter načinom odzivanja oseb na nerecipročne 

situacije (osebnostne lastnosti v ţivljenjskih in delovnih okoliščinah). 
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Strle (2008) ugotavlja, da profesionalne obremenitve na delovnem mestu specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga povzročajo neustrezna medsebojna komunikacija, velika količina 

administrativnega dela, iskanje informacij med sodelavci, vedenjsko neprilagodljivi učenci, 

splošno pasivno vzdušje, razgovori s starši, reševanje vsakdanjih problemov ter pisanje 

individualiziranih programov in ocen. 

 

Tomori (1996) poudarja, da je samospoštovanje zelo pomemben pokazatelj psihološkega 

zdravja. Osebe, ki imajo visoko samospoštovanje, so bolj neodvisne in kreativnejše od oseb z 

nizkim samospoštovanjem. Tudi Pšeničny (2005) je mnenja, da obstaja povezava med 

tveganjem za nastanek izgorelosti in osebnostnimi lastnostmi kot so introvertnost, 

nevroticizem in nezaupanje vase. 

 

Starc (2008) navaja, da so danes številni stresi psihosocialnega izvora (hiter tempo ţivljenja, 

preobremenjenost, stiska, ogromno informacij, hitre oblike komunikacije, pomanjkanje časa 

za druţino, zabavo, spanec in premalo stika z naravo). Človek ima premalo časa za 

emocionalno razbremenitev in regeneracijo, kar škodljivo vpliva na zdravje. Teţava je v tem, 

da so se stresogeni dejavniki tako hitro spremenili, da se človek še ni uspel prilagoditi na 

spremembe. 

 

Pšeničny (2006) je ugotovila, da je prišlo v zadnjih desetletjih do sprememb v druţbi, ko je  

le-ta prešla v postindustrijsko obdobje in s seboj prinesla tudi krizo vrednostnega sistema. 

Nenehno se je treba prilagajati spremembam in zahtevam po novem znanju ter 

usposobljenosti. Temu pojavu pa sovpada tudi pojav razpada druţine kot formalne institucije, 

ki je nekoč zagotavljala varnost in zaščito. 

 

Tudi ena izmed intervjuvank je povedala, da so zanjo zelo obremenjujoči pritiski modernega 

časa (preveč informacij, računalniki …). 

 

Kaufhold, Alverez in Arnold (2006) ugotavljajo, da je zelo pomemben faktor, ki povzroča 

nastanek stresa/izgorevanja, pogosto spregledan, ter da specialni in rehabilitacijski pedagogi 

pri svojem delu uporabljajo zastarelo in neustrezno opremo (npr. zastareli računalniki), 

pogosto ne dobijo dovolj sredstev in nimajo niti osnovnih pripomočkov. 
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4.5 Znaki stresa/izgorevanja 

 

Intervjuvanke so pri sebi opazile različne znake stresa, nobena pa se ni opredelila za to, da bi 

lahko rekla, da so ti znaki ţe prešli v izgorevanje oziroma izgorelost. So pa zelo dobro 

seznanjene s simptomi in so nekatere izmed njih opazile tudi pri drugih. Pri sebi so zaznale 

tako psihološke kot fiziološke znake stresa, vendar samo malenkosti, le ena je ţe doţivela 

občutek popolne izgorelosti oziroma nezmoţnosti prenehanja razmišljanja o sluţbenem delu. 

Od psiholoških znakov so se trikrat pojavile teţave s prepirljivostjo (pogostost sporov s 

sodelavci in doma), dvakrat pa občutki nestrpnosti v komunikaciji, čustveni izbruhi in teţave 

s prenehanjem razmišljanja o sluţbenem delu. 

 

Pojavljajo pa se tudi jeza in razočaranost, nezadovoljstvo z odnosi na delovnem mestu, teţja 

zbranost in koncentracija, ţelja po umiku, večja razdraţljivost in slabša kvaliteta dela. Ena 

izmed intervjuvank je občutila, da se ne zmore pogovarjati, druga pa je ţe doţivela občutek 

ugasnjenosti. Posledice pri intervjuvankah so bile kratkoročne in pravijo, da sluţba zanje še ni 

preobremenjujoča in imajo stvari pod nadzorom. Naslednja je povedala, da je ţe večkrat 

občutila, da ne more funkcionirati. Še vedno se pojavlja občutek zadovoljstva s sluţbo, le ena 

se je spraševala, če je izbrala pravo poklicno pot in če bo zmogla nadaljevati. V sluţbi je 

potrebno biti »popoln«, čustveni izbruhi se nato pojavijo doma. 

 

Pri fizioloških znakih se kar šestkrat pojavijo teţave z nespečnostjo, po trikrat glavoboli in 

močna utrujenost ter dvakrat teţave s prebavo in pomanjkanje energije. V manjši meri pa se 

pojavijo hujši znaki, kot so tiščanje v prsih, povišana telesna temperatura, bolečine v hrbtenici 

in mišicah, občutek togosti, zdelanost lokomotornega aparata, slabo počutje, vrtoglavica, 

bledost, izčrpanost in odsotnost z delovnega mesta. 

 

Vse te teţave so vplivale tudi na privatno ţivljenje. Ena izmed intervjuvank je povedala, da so 

znaki stresa povezani tudi z odgovornostjo funkcije, ki jo posameznik opravlja. Trajna 

posledica dolgotrajnega delovanja stresa pa se je pri eni intervjuvanki pojavila v obliki 

povišanega holesterola in krvnega pritiska. Intervjuvanke menijo, da se proces izgorevanja pri 

posamezniku vidi navzven, saj se drugače obnaša do otrok, ima drugačno frekvenco glasu, je 

nestrpen v komunikaciji in se pogosto prepira s sodelavci. Teţava se pojavi, kadar 

posameznik ne more prenehati razmišljati o sluţbenem delu v prostem času.  
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To je pogost pojav pri delu z ljudmi, še posebej pa pri delu z osebami z motnjo v duševnem  

razvoju, kjer ni veliko pozitivnih povratnih informacij in v socialno-zdravstvenih poklicih. 

Takšni posamezniki so hkrati nezadovoljni, nepotrpeţljivi, zadirčni, nepripravljeni na delo, 

negativno nastrojeni in pogosto odsotni z delovnega mesta ter zamujajo z oddajo 

dokumentacije. Je pa to lasten občutek. Ena izmed intervjuvank meni, da je izgorevanje 

pogostejše v večinskih šolah, saj imajo otroci z motnjo v duševnem razvoju drugačne 

vrednote in pristnejši odnos. Ustrezna izbira poklicne poti je na tej točki nujna. Obenem se je 

pojavilo mnenje, da izgorevanje ni problem začetnikov. 

 

Intervjuvanke doţivljajo tako psihološke kot tudi fiziološke znake stresa, teţave imajo s tem, 

da v prostem času ne morejo prenehati misliti na sluţbo. Nobena izmed njih pa ni povedala, 

da razmišlja o tem, da bi zapustila svoje delovno mesto, le ena se je ţe spraševala, če je 

izbrala pravo poklicno pot zase, saj je delo zahtevno in ni popolnoma prepričana, če si to res 

ţeli početi. 

 

Ščuka (1999) navaja, da se znaki stresa pri posamezniku pojavljajo na treh ravneh, in sicer gre 

za psihosomatske motnje (prebavne motnje, ţelodčni krči, mišična napetost z bolečinami v 

zatilju in kriţu, droben nemir itd.), psihične motnje (depresivnost, razburljivost, pozabljivost, 

občutek preobremenjenosti, pomanjkanje samospoštovanja itd.) in resne bolezenske teţave 

(zvišan krvi pritisk in holesterol, migrena itd.).  

 

Pšeničny (2006) poudarja, da proces izgorevanja napreduje po stopnjah, ki trajajo več let. 

Prva stopnja, ki lahko traja tudi do dvajset let, je izčrpanost, ki se kaţe v utrujenosti. Te pa si 

posameznik ne prizna in se še naprej ţene v delo. Ima občutek, da je vse odvisno od njega in 

da ga nihče ne more nadomestiti. Pojavljajo se tesnoba, razdraţljivost in depresivni občutki. 

Na telesni ravni pa so pogosti povišan krvni tlak, panični napadi in motnje spanja. Izčrpanost 

vodi v preizčrpanost, ki se odraţa v pogostih glavobolih, bolečinah po telesu in upadu 

energije. Človek dobi občutek ujetosti v načinu ţivljenja, dela in odnosov. To privede do 

zadnje stopnje – izgorelosti, ki se konča s psihofizičnim zlomom, ki pomeni skoraj popolno 

izgubo energije. 
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4.6 Spoprijemalne strategije na ravni posameznika (osebni viri in socialna 

podpora) 

 

Intervjuvanke se s stresom/z izgorevanjem spopadajo z različnimi spoprijemalnimi 

strategijami. Na področju osebnih virov je na prvem mestu gibanje, ki se pojavlja kar pri vseh 

(natančneje desetkrat), šestkrat so navedle branje, trikrat pa se pojavita sprememba okolja in 

druţabnost (druţenje z osebami izven delovnega kroga). Dvakrat pa so opredelile delo na 

sebi, stik z naravo in potovanja. 

 

Na področju socialnih virov pa sta najpomembnejša podpora druţine in sodelavcev, ki se 

pojavita kar sedemkrat. Štirikrat se pojavi supervizija, trikrat pa podpora vodstva, intervizija 

in podpora partnerja. Trikrat pa so intervjuvanke opredelile tudi teţave, ki se pojavljajo v 

druţini (drugačnost poklicev, napačne predstave o poklicu učitelja). Zato je potrebna ogromna 

mera prilagajanja. 

 

OSEBA 1 se s stresom spopada z natančno pripravo na delo, izogibanjem neučinkovitosti, s 

spremembo okolja ter z gibanjem (sprehodi in dolgi sprehodi). Socialno podporo ji nudijo 

druţina in sodelavci. Pri superviziji so se jo stvari bolj dotaknile in je prišla do globljih 

spoznanj. 

 

OSEBA 2 se s stresom spopada z gibanjem, delom na sebi, meditacijo in branjem. Ogromno 

podpore ji nudi vodstvo, ker ji ne postavlja ovir, ter pogovori z ravnateljico, intervizija s 

sodelavko, supervizija in nenazadnje tudi podpora domačih. 

 

OSEBA 3 se spopada s stresom s sprostitvenimi aktivnostmi, košnjo trave, kolesarjenjem, 

sprehodom s psom, z obiskom knjiţnice, branjem in obiskom kulturnih prireditev. Kadar ima 

teţave s prenehanjem razmišljanja o sluţbenem delu, si izbere daljšo pot iz sluţbe (pot s 

kolesom). Podporo ji nudijo sodelavke, vodstvo in intervizija. Njeno mnenje je, da je nujno 

takojšnje reševanje problemov in pa podpora druţine. Sama je imela teţave, saj so imeli njeni 

domači napačne predstave o njenem poklicu. Za to je bila odgovorna sama, saj je o svojem 

poklicu pripovedovala le lepe stvari, slabe pa je potlačila. 
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OSEBA 4 se s stresom spopada z gibanjem (sprehod, kolesarjenje), branjem, z zadostno 

količino spanja in s stikom z naravo. Občutek ima, da nima dovolj časa zase, pogosto se zjoče 

in potem čuti olajšanje. Na začetku svoje poklicne poti je naletela na kopico teţav, saj so se 

domači posmehovali njenemu delu in ga še danes zaničujejo. Računa lahko na podporo bivše 

sodelavke, z leti pa je pridobila nekoliko samozavesti. 

 

OSEBA 5 se stresom spopada s športom, sprehodi, plesnimi vajami, z gledanjem televizije, s 

sproščenimi klepeti s prijateljico, z izleti, obiski, s kratkimi potovanji in z branjem. V največji 

meri lahko računa na podporo partnerja, staršev, ki imajo izkušnje, in sodelavcev. Zadovoljna 

je bila tudi s supervizijo. Vse to ji nudi tolaţbo, drugačno videnje situacije in ji da nove 

smernice za razmišljanje. 

 

OSEBA 6 ugotavlja, da ima zelo malo prostega časa. Sprostijo jo ročna dela, čiščenje doma, 

kolektivna športna igra ter stik z ljudmi in naravo (bliţina vode). Najbolj lahko računa na 

podporo sodelavk, saj pri partnerju zaradi drugačnosti poklicev pogosto naleti na 

nerazumevanje. Veliko truda vloţi v usklajevanje časa za druţino in sluţbo.  

 

OSEBA 7 se sprosti z različnimi hobiji, s telovadbo in z gibanjem. Zelo rada gleda poučne 

filme in nadaljevanke ter bere angleško literaturo. Kadar se ji zdi nesmiselno nadaljevati, delo 

preloţi. Pravi, da je zadovoljitev lastnih potreb na prvem mestu. Najbolj lahko računa na 

podporo mame, sodelavk in vodstva. To ji nudi tolaţbo, oporo in drugačen pogled na 

problem. 

 

OSEBA 8 se s stresom spopada z delom na sebi, gibanjem (plavanje), rekreacijo, daljšim 

potovanjem, s spremembo okolja, z branjem, masaţo in risanimi filmi. Podporo ji v največji 

meri nudijo prijatelji, sodelavci in intervizije s sestro. Pogovor ji nudi olajšanje. 

 

OSEBA 9 se sprošča z nakupovanjem, obiskom kina, s sprehodi s psičko in z druţabnostjo. 

Podporo ji nudi pogovor s sodelavko, saj tako sprosti napetosti, in pa pogovor z mamo. 

Računa lahko tudi na podporo partnerja, zelo pa ji je koristila tudi supervizija. 
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OSEBA 10 se s stresom spopada s spremembo okolja, fizično aktivnostjo, z druţenjem z 

ljudmi izven delovnega kroga in z ukvarjanjem s stvarmi, ki niso povezane s sluţbo. Največjo 

podporo ji nudijo prijatelji izven delovnega kroga in druţina. V kolektivu ima mešane 

občutke, saj je bivša ravnateljica in ima poseben poloţaj.  

 

Posameznice se spopadajo z znaki stresa z različnimi osebnimi in socialnimi viri. Pri vseh 

intervjuvankah so spoprijemalne strategije zelo podobne. Najpogosteje znake stresa 

odpravljajo z gibanjem (sprehodi, rekreacija, športno udejstvovanje, kolesarjenje, plavanje, 

ples), branjem, obiski kulturnih prireditev in kina ter spremembo okolja (obiski, kratka in 

daljša potovanja). Nekatere gledajo poučne filme, ena pa se sprošča s pomočjo gledanja 

risanih filmov. Kot obliko sproščanja navajajo tudi jok – olajšanje, delo na sebi, sproščen 

klepet s prijateljico, nakupovanje, masaţo, stik z naravo, druţabnost (druţenje z ljudmi izven 

delovnega kroga) in zadovoljitev svojih potreb. Ena izmed intervjuvank pa si stres prihrani z 

natančno pripravo na delo, druga pa ubere daljšo pot iz sluţbe (namesto z avtom se pelje s 

kolesom), ker ima tako več časa za prenehanje razmišljanja o sluţbenem delu. Nekatere 

intervjuvanke so rekle, da imajo zelo malo prostega časa, ki bi bil namenjen samo njim, če pa 

ga ţe imajo, pa se lotijo pospravljanja hiše. 

 

Tudi pri socialnih virih, s katerimi si pomagajo pri odpravljanju znakov stresa, so odgovori 

zelo podobni. Najpogosteje lahko intervjuvanke računajo na pomoč in podporo druţine, 

partnerja, prijateljev in sodelavcev. V tem pogledu nekaterim ogromno pripomorejo tudi člani 

druţine, ki so prav tako zaposleni v pedagoškem poklicu ali pa so celo specialni in 

rehabilitacijski pedagogi. Kot uspešna metoda za pomoč sta se izkazali tudi kratka intervizija 

z bliţnjim sodelavcem in pa supervizija. Tako si posameznice pridobijo nasvete, tolaţbo, 

oporo in razsvetlijo problem še z drugega zornega kota. Najpomembnejše so podpora druţine, 

sodelavk, prijateljev in vodstva. Nekatere so omenile teţave z domačimi, ki so imeli napačne 

predstave o poklicu učitelja in o delu z otroki z motnjo v duševnem razvoju (intervjuvanka je 

pripovedovala le lepe stvari o svojem poklicu, slabe pa je potlačila oziroma jih je zadrţala 

zase). Zopet druga je doma doţivela posmehovanje in zaničevanje zaradi svojega dela. 

Teţava je tudi v drugačnosti poklicev, saj to privede do nerazumevanja s strani partnerja. 

Potrebno je prilagajanje in usklajevanje časa za sluţbo in druţino. Ena izmed intervjuvank pa 

je povedala, da doma nima podpore v zvezi z opravljanjem svojega poklica, saj domači 

zaničujejo njeno delo in poklic, zato se po pomoč zateče k bivši sodelavki.  
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Teţave se pojavijo, kadar gre za nerazumevanje s strani partnerja ali oţjih druţinskih članov 

zaradi drugačnosti poklicev ali napačnih predstav o poklicu učitelja, zato je med člani druţine 

nujno prilagajanje. 

 

Vse intervjuvanke najdejo osebne vire, s katerimi se lahko spopadajo z obremenitvami, ki jih 

zanje prinaša njhovo delo. Vsaka ima vsaj eno osebo, na katero se lahko obrne, kadar so 

obremenitve tako hude, da samo osebni viri ne pomagajo več. 

 

Mc Dermet (1988, po Kobolt, 1993) pravi, da sta pri spopadanju s stresom zelo pomembni 

individualna in skupinska podpora – to so redna in varna timska srečanja. Za zmanjšanje 

vpliva stresa pa lahko ogromno naredimo tudi sami. Dovolj časa moramo posvetiti 

samopercepciji (opazimo zgodnje znake stresa), reduciramo stresorje (naučimo se postavljati 

meje in reči ne), spremenimo svojo percepcijo stresa (postavimo si realistične cilje v zvezi s 

svojim delom, razmejimo odgovornost, pregledamo vrednote in postavimo prioritete), 

vplivamo na fiziološko ravnoteţje (vzdrţujemo telesno kondicijo), izboljšamo svoje 

spoprijemalne strategije z delovno situacijo in s stresom (funkcionalna izraba časa, prebiranje 

dobre strokovne literature, strokovno izpopolnjevanje …).  

 

Starc (2008) na prvo mesto postavlja fizične aktivnosti (telesna vadba, hoja in tek, aerobika, 

plavanje, jahanje, kolesarjenje …), saj se z redno telesno aktivnostjo okrepijo mišice, srce, 

poveča se pljučna kapaciteta, izboljša se splošno počutje in poveča učinkovitost pri delu. 

Ljudje, ki so telesno aktivni, so tudi umsko ţivahnejši. 

 

Kneţevič (1997) navaja, da nas delo z ljudmi prazni, zato si mora delavec vzeti čas za 

sprostitev in ponovno polnjenje. Posameznik si mora vzeti čas tudi za druge aktivnosti, kot so 

telesne vaje, šport, glasba, branje in meditacija. Zelo pomembna pa je tudi socialna podpora, 

ki jo ima posameznik. Sodelavci so najbolj kvalificirani za nudenje pomoči, nas dobro 

poznajo in se tudi sami soočajo s podobnimi teţavami. Lahko pomagajo neformalno (klepet 

ob malici, druţenje po sluţbi) ali pa formalno (skupina se oblikuje zaradi točno določenega 

cilja, npr. supervizija). Tudi Tancig (1999) je mnenja, da je supervizija najuspešnejša in 

najpogosteje uporabljena metoda za nudenje pomoči. To je didaktična, izobraţevalna in 

podporna metoda, ki omogoča integracijo poklicnih znanj in spretnosti. Pomembno pa deluje 

tudi na poklicni in osebnostni razvoj delavcev, ki delajo z ljudmi. 
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Verčkovnik (2006) je v svoji raziskavi ugotovila, da ja lastna iniciativa v boju proti stresu 

najpomembnejša. Vsak bi moral biti sposoben prepoznati trenutek, ko je treba reči ne, si vzeti 

odmor ali poiskati pomoč. Individualni načini spoprijemanja niso zadostni, zato je treba 

ustvariti mreţo socialne in sistemske podpore, posamezniku pa omogočiti, da uporabi svoje 

veščine, sposobnosti in občutek, da nadzoruje svoje delo.  

 

4.7 Predlogi za zmanjševanje izgorevanja med zaposlenimi na ravni 

delodajalca 

 

Intervjuvanke so podale različne predloge za delodajalce, s pomočjo katerih bi se lahko 

zmanjšalo izgorevanje med zaposlenimi, saj so mnoge med njimi tako pri sebi kot pri drugih 

opazile ogromno znakov, ki lahko privedejo do izgorelosti.  

 

Najpogostejši predlog, ki se pojavi štirikrat, so neobvezujoče, neformalne oblike druţenja, 

katerih se mnogi izogibajo, vendar pa po navadi pozitivno vplivajo na vzdušje v kolektivu. 

Trikrat se pojavijo pozitivna klima v ustanovi, podpora vodstva in sodelavcev in razna 

dodatna izobraţevanja. Tako lahko skupaj pripomoremo k dobrim odnosom in h kvalitetnemu 

delu. Prav tako se trikrat pojavi prepričanje, da ustanova kot celota ne more narediti veliko, 

saj gre za različne profile in individuume, ki so sami odgovorni za svoje počutje. Dvakrat se 

je pojavil tudi predlog menjave delovnega mesta v trenutku, ko začutiš, da ne delaš več 

kvalitetno, vendar pa je to v današnjih časih negotovosti zelo teţko. Ena izmed intervjuvank 

je predlagala predstavitve primerov dobrih praks, izmenjavo ţe izdelanega didaktičnega 

materiala ter takojšnje posredovanje informacij med sodelavci. 

 

Treven (2005) navaja, da lahko organizacije pomagajo zaposlenim pri obvladovanju stresa na 

različne načine: 

 prepoznavanje stresa, 

 uvedba strategij za nadzor dejavnikov, ki povzročajo stres, 

 izvajanje različnih programov, ki pomagajo pri vzdrţevanju dobrega počutja 

zaposlenih in delujejo kot preventiva, 

 strategije za zmanjševanje stresa pri zaposlenih. 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

126 

Namen teh strategij je zmanjšanje ali popolna odprava izvorov stresa (stresorjev) v delovnem 

okolju. Strategije je treba izvajati sistematično na podlagi ocene različnih stresorjev. 

 

4.8 Predlogi za delo fakultete 

 

Intervjuvanke so podale različne predloge za profesorje na fakulteti, saj so v času svojega 

izobraţevanja pogrešale različne stvari. Na tem mestu moram poudariti, da so v mojem 

vzorcu diplomantke z različnih fakultet. Tri intervjuvanke so diplomantke pedagoške 

fakultete, ostale so diplomantke drugih fakultet, od tega dve nista pedagoške smeri. Med 

diplomantkami drugih fakultet pa so spet tri, ki so se s pedagoško fakulteto srečale v času 

podiplomskega študija. 

 

V prvi vrsti so desetkrat izpostavile pomanjkanje stika s prakso in vpogleda v konkretno delo 

šole. Dvakrat pa se pojavijo prepričanja, da se na fakultetah preveč ukvarjajo s teorijo, da bi 

se morali praktiki vključiti v delo na fakulteti in da bi morali študentje v času študija stopiti v 

stik z različnimi institucijami. 

 

Ena izmed intervjuvank meni, da bi morali imeti profesorji na fakulteti še več stikov z 

novostmi v praksi, saj prihajajo vedno zahtevnejše generacije otrok, za katere ustaljene stvari 

ne veljajo več. Druga intervjuvanka pa je v svojem procesu izobraţevanja najbolj pogrešala 

izobraţevanja s področja medosebne komunikacije, saj bi ji to pomagalo pri komunikaciji z 

drugimi strokovnimi delavci in s starši.  

 

Vse tri diplomantke pedagoške fakultete so poudarile, da bi študentje potrebovali več prakse 

in da bi se morali profesorji povezati z učitelji praktiki. Obenem so mnenja, da šele praktično 

delo nudi izkušnje, še posebej ko ima študent dobrega mentorja. Ena je poudarila, da je 

tritedenska praksa, ki jo trenutno imajo študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike, 

premalo, saj otroke v tem času komaj spoznajo. 

 

 

Kaff (2004) navaja, da bi morali specialni in rehabilitacijski pedagogi v času študija poleg 

učenja tradicionalnih veščin pridobiti tudi veščine za delo na večinskih šolah, veščine za 
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inkluzivno delo in timsko poučevanje. Pridobiti si morajo celostno in uporabno znanje. S 

pridobitvijo različnih veščin se bodo specialni in rehabilitacijski pedagogi laţje soočili s 

pričakovanji in z izzivi ob začetku delovne poti ter tako laţje delali z otroki z motnjo v 

duševnem razvoju. 
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4.9 Primerjava v doţivljanju izgorevanja – večletne izkušnje/manj delovnih izkušenj 

 

V tem poglavju bom primerjala doţivljanje izgorevanja med posamezniki, ki ţe imajo večletne delovne izkušnje, in tistimi, ki še nimajo toliko 

izkušenj. 

KATEGORIJE KODE – VEČLETNE DELOVNE 

IZKUŠNJE 

KATEGORIJE KODE – MANJ 

DELOVNIH IZKUŠENJ 

DELOVNE IZKUŠNJE OSEBA 1: 

Opora v izkušnjah 

Premišljenost  

Natančnost 

Laţje prenehaš razmišljati o 

sluţbenem delu 

Še vedno se je kaj dotakne 

Teţave začetnikov – premlevanje 

situacij doma 

Stalno izpopolnjevanje 

Nadgrajevanje znanja 

V procesu izobraţevanja 

 

 

 

MANJ IZKUŠENJ OSEBA 5: 

Iznajdljivost v novih situacijah 

Opora sodelavcev 

Novosti 

Veliko informacij 

Ni imela časa razmišljati o 

pomanjkanju izkušenj 

Na začetku teţave 

Osebna izkušnja 

Ne čuti pomanjkanja 

Problem neustreznega kadra 

Vrzel na umetniškem področju 

Zunanji strokovnjaki 

Ţelja po izobraţevanju 

Posebej za učence z motnjo v 
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OSEBA 2: 

Pomoč pri delu – delovne izkušnje 

Občutek kompetentnosti in suverenosti 

Boljši pristop k otrokom, staršem 

Novi izzivi 

Dinamičnost dela 

Nudenje pomoči staršem pri vzgoji 

otrok 

Prilagajanje 

Izobraţevanje  

Delo na sebi 

Teţave začetnikov 

Primanjkljaj v znanju za delo z otroki 

z motnjo v duševnem razvoju 

Teţave otrok z motnjo v duševnem 

razvoju – pogoste ţrtve zlorab in 

nasilja 

Posebne metode in tehnike za delo – 

na začetku premalo znanja 

Pribliţevanje otrokom z motnjo v 

duševnem razvoju – zahtevno 

duševnem razvoju se ni 

izobraţevala 

 

OSEBA 7: 

Obremenitev, ogromno 

energije in truda 

Nenehno iskanje, razmišljanje, 

ogromno časa 

Nesigurnost  

Cele dneve je delala za sluţbo 

Pomanjkanje izkušenj je 

obremenjujoče (nastavljanje 

priprav) 

Predsodki in strahovi pred 

populacijo oseb s posebnimi 

potrebami (zaradi 

pomanjkanja izkušenj) 

Drugačen pristop (več 

potrpljenja) 

Specifičnost populacije, izlušči 

pozitivno (dajo nekaj, kar 
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Nujnost dobre usposobljenosti za delo 

z učenci z motnjo v duševnem razvoju 

Študij psihoterapije 

Seminarji 

Delavnice 

Omogočen dostop do izobraţevanja 

 

OSEBA 3: 

Teoretično znanje – v praksi je to 

premalo 

Pomen neposrednih izkušnje 

Zaupanje vase – na podlagi izkušnje 

Teţave pri delu s starši – zelo 

zahtevno zaradi pomanjkanja izkušnje 

Pomanjkanje veščin komunikacije 

Učenje na napakah – vsaka izkušnja je 

dragocena 

Prisluhne v pogovoru 

Nalaganje bremena sami sebi – 

začetnica 

Utrujenost po pogovorni uri – 

drugi ne) 

Stresno in naporno 

Dovolj usposobljena za 

nekatera področja (poučevanje 

jezika) 

Primanjkljaj na področju 

govorno-jezikovnih motenj 

Samoizobraţevanje, študij 

(magisterij), seminarji 

Nakup strokovne literature 

 

OSEBA 8: 

Pomoč strokovnjakov 

Pomoč sodelavcev, vodstva in 

sestre 

Prebiranje literature 

Premlevanje situacije (dvom o 

pravilnosti reakcije, odločitve) 

Pogovor o problemu 

Dvom v usposobljenost 

Primanjkljaj v znanju (se 
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začetnica 

Premlevanje situacije – začetnica 

Izkušnje in intuicija 

Neizkušenost je čutila kot veliko 

breme 

Podiplomski študij – magisterij 

Antropologija – človek 

Nova vprašanja 

Pomoč z umetnostjo 

Izraţanje z risbo – globlja spoznanja 

Drugačni pristopi k učencem z motnjo 

v razvoju 

Vrzeli na glasbenem in likovnem 

področju 

Nevroznanost 

Psihoanaliza – delo na sebi in 

razumevanje same sebe 

 

OSEBA 4: 

Poznavanje reakcij otrok 

Počitniško varstvo – pomoč delovnih 

zaveda) 

Prebiranje strokovne literature 

Strokovni nasveti sodelavcev 

Ţelja po dodatnem 

izobraţevanju 

Dostop do dodatnih 

izpopolnjevanj 

 

OSEBA 9:  

Sama poišče informacije 

Ni obremenjujoče 

Nov izziv 

Pomoč sodelavke 

Podiplomski študij 

Tečaj znakovnega jezika 

Moţnost izobraţevanja 

Samoplačniška izobraţevanja 
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izkušenj 

Sama v skupini – pomoč delovnih 

izkušenj 

Samostojen izbor zaposlitve otrok 

V poklicu se je našla 

Občutek usposobljenosti 

Na začetku zelo hudo 

Izkušnje 

Prijetno delo z nekaterimi učenci 

Samo nujna izobraţevanja 

Ni samoiniciative 

Supervizija 

 

OSEBA 6:  

Pomoč pri delu z otroki 

Pomoč pri delu s starši in sodelavci 

Laţje prenehaš razmišljati o 

sluţbenem delu 

Naučiš se prenehati razmišljati o 

sluţbenem delu – nujno za preţivetje 

Nekatere stvari se jo še vedno 
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dotaknejo 

Podiplomski študij 

Snoezelen 

Pedagogika Marije Montessori 

Samoizobraţevanje – pestrost dela 

 

OSEBA 10: 

Laţje opravljanje dela 

Črpanje idej iz izkušenj 

Nujnost aktualizacije znanja 

Veliko interesov 

Šola za ravnatelje 

Pridobitev dodatnih znanj 

Upad ţelje po izobraţevanju z leti 

ZNAKI 

STRESA/IZGOREVANJA 

 

 

 

 

PSIHOLOŠKI: 

OSEBA 1: 

Jeza in razočaranost (na začetku 

delovne poti)  

Občutek popolne 

izgorelosti/nezmoţnosti prenehanja 

ZNAKI 

STRESA/IZGOREVANJA 

 

PSIHOLOŠKI: 

OSEBA 5:  

Kratkoročne posledice (ne 

more se sprostiti) 

Prepirljivost 

Sluţba je ne izčrpava pretirano 
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razmišljanja o sluţbenem delu 

 

OSEBA 2: 

Nezadovoljstvo z odnosi na delovnem 

mestu 

Nestrpnost v komunikaciji 

Pogostost sporov med sodelavci 

Teţja zbranost in koncentracija 

 

OSEBA 3: 

Popolnost v sluţbi, čustveni izbruhi 

doma 

Večja prepirljivost doma in v sluţbi 

Ţelja po umiku 

 

OSEBA 4:  

Nestrpnost 

Ne zmore se pogovarjati 

 

OSEBA 6:  

Razdraţljivost 

Malenkosti je opazila pri sebi 

Psiholoških znakov ni občutila 

prepogosto 

 

OSEBA 7:  

Pod nadzorom – sluţba je 

pretirano ne izčrpava 

 

OSEBA 8:  

Večja razdraţljivost 

Pri sebi ne opaţa znakov 

Skuša se ne obremenjevati s 

tistim, kar se je ne tiče 

 

FIZIOLOŠKI: 

OSEBA 5:  

Nespečnost 

 

OSEBA 7:  

Slabo počutje 

Vrtoglavica 
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Manjša tolerantnost 

Občutek ugasnjenosti (nezmoţnost 

ponovnega funkcioniranja) 

Vpliv na privatno ţivljenje 

Sluţba še ni preveč obremenjujoča 

 

OSEBA 10: 

Povezanost z odgovornostjo funkcije 

Slabša kvaliteta dela 

Meni, da izgorevanje ni pogost pojav 

Nujnost ugotovitve ustreznosti 

poklicne izbire 

Ni problem začetnikov 

 

 

FIZIOLOŠKI: 

OSEBA 1: 

Nespečnost 

 

OSEBA 2: 

Teţave z nespečnostjo 

Bledost 

Teţave s prebavo 

Nespečnost 

Preobremenjenost 

Odsotnost z delovnega mesta 

Utrujenost, pomanjkanje 

energije 

 

OSEBA 8:  

Izčrpanost (proti koncu 

šolskega leta) 

Prebavne motnje 

Kronična utrujenost 

 

OSEBA 9:  

Glavoboli  

Pri sebi ni opazila znakov 
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Tiščanje v prsih 

Glavoboli – pritisk v glavi 

Pravočasno ukrepanje – prepoznavanje 

znakov 

 

OSEBA 3:  

Glavoboli 

Povišana telesna temperatura 

Bolečine v hrbtenici in mišicah 

Občutek togosti 

Zdelanost lokomotornega aparata 

 

OSEBA 4:  

Močna utrujenost 

Pomanjkanje energije 

Pri sebi je občutila nezmoţnost 

funkcioniranja 

Ne pozna primerov izgorevanja 

 

OSEBA 6:  

Nespečnost 
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OSEBA 10:  

Visok pritisk 

Povišan holesterol 

Nespečnost 

Vztrajanje simptomov 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI – 

SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE (OSEBNI VIRI) 

OSEBA 1:  

Natančna priprava na delo 

Izogibanje neučinkovitosti 

Sprememba okolja 

Gibanje – sprehod, dolgi pohod 

 

OSEBA 2:  

Gibanje 

Delo na sebi 

Druţabnost  

Meditacija 

Branje 

 

OSEBA 3:  

Sprostitvene aktivnosti 

Daljša pot iz sluţbe – teţave s 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI – 

SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE (OSEBNI 

VIRI) 

OSEBA 5: 

Šport 

Sprehod 

Plesne vaje 

Brskanje po spletu 

Gledanje televizije 

Sproščeni klepet s prijateljico 

Izleti  

Obiski  

Kratka potovanja 

Branje 

 

OSEBA 7: 

Hobi 

Šport, telovadba, gibanje 

Poučni filmi, nadaljevanke 
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prenehanjem razmišljanja o sluţbenem 

delu 

Košnja trave 

Kolesarjenje 

Sprehod s psom 

Obisk knjiţnice 

Branje 

Obisk kulturnih prireditev 

 

OSEBA 4:  

Gibanje 

Sprehod 

Dovolj spanja 

Branje 

Kolesarjenje 

Stik z naravo 

Jok – olajšanje 

Nima časa zase 

 

 

 

Branje – angleška literatura 

Preloţitev dela – kadar je 

nesmiselno nadaljevati 

Zadovoljitev svojih potreb (na 

prvem mestu – se obrestuje) 

 

OSEBA 8: 

Delo na sebi 

Gibanje (plavanje) 

Rekreacija 

Ustvarjanje zase 

Daljše potovanje 

Sprememba okolja 

Branje 

Masaţa  

Risani filmi 

 

OSEBA 9: 

Nakupovanje  

Kino  

Sprehodi s psičko 
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OSEBA 6:  

Pomanjkanje prostega časa 

Ročna dela 

Čiščenje doma 

Kolektivna športna igra 

Stik z ljudmi 

Sprehod v naravi (bliţina vode) 

 

OSEBA 10:  

Sprememba okolja 

Fizična aktivnost 

Druţenje z ljudmi izven delovnega 

kroga 

Stvari, ki niso povezane s sluţbo 

Druţabnost 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI – 

SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE (SOCIALNA 

PODPORA) 

OSEBA 1: 

Podpora druţine 

Podpora sodelavcev 

Supervizija – problemi so se jo tukaj 

dotaknili 

Globlja spoznanja 

 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI – 

SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE (SOCIALNA 

PODPORA) 

OSEBA 5:  

Podpora partnerja 

Podpora staršev – imajo 

izkušnje 

Podpora sodelavcev 

Tolaţba 

Drugačno videnje situacije 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

140 

OSEBA 2:  

Podpora vodstva – ne postavlja ovir 

Pogovori z ravnateljico 

Intervizija s sodelavko 

Dovolj časa za odmor 

Supervizija 

Podpora domačih 

 

OSEBA 3: 

Podpora sodelavke 

Takojšnje reševanje problemov 

Intervizija  

Podpora vodstva 

Podpora druţine – nujna 

Napačne predstave o poklicu učitelja – 

sama pripovedovala le lepe stvari 

Potlačenje slabih stvari 

 

OSEBA 4:  

Podpora bivše sodelavke 

Ni podpore doma – druţina zaničuje 

Smernice za razmišljanje 

Supervizija 

 

OSEBA 7:  

Podpora mame in partnerja 

Podpora sodelavk 

Velik krog ljudi 

Nasveti, tolaţba, opora, 

drugačen pogled na problem 

Podpora vodstva 

 

OSEBA 8:  

Podpora prijateljev 

Pogovor s sodelavci 

Podpora sestre – intervizija 

Pogovor – olajšanje 

 

OSEBA 9:  

Pogovor s sodelavko – 

sprostitev napetosti 

Pogovor z mamo – izkušnje 
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njeno delo in poklic 

Domači imajo napačne predstave o 

poklicu 

Teţave na začetku (posmehovanje in 

zaničevanje) 

Pridobivanje samozavesti 

 

OSEBA 6:  

Nerazumevanje s strani partnerja 

Vztrajnost pri nečem, kar obvlada 

Drugačnost poklicev 

Prilagajanje  

Usklajevanje časa za druţino in za 

sluţbo 

Podpora sodelavk 

Zmanjševanje občutka krivde 

Iskanje novih rešitev 

 

OSEBA 10:  

Podpora prijateljev izven delovnega 

kroga 

(občutek, da nisi sam) 

Podpora partnerja 

Supervizija 
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Podpora druţine 

Poseben poloţaj v sluţbi – bivša 

ravnateljica 

Mešanost občutkov v kolektivu 
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Posameznice, ki imajo večletne delovne izkušnje, so povedale, da delajo laţje, iz izkušenj 

črpajo ideje in v njih najdejo oporo. So bolj premišljene in natančnejše, imajo občutek 

kompetentnosti, suverenosti in usposobljenosti. Imajo boljši pristop k delu, skozi leta so se 

naučile drugačnih pristopov k učencem z motnjo v duševnem razvoju. Delo jim olajša tudi 

poznavanje reakcij otrok. Še vedno pa se zgodi, da se jih kaj dotakne, vendar veliko manj kot 

na začetku delovne poti. Z leti sluţbovanja so se naučile, kako laţje prenehati razmišljati o 

sluţbenem delu, ker drugače ne bi preţivele. Ena izmed intervjuvank je povedala, da je imela 

ob zaključku izobraţevanja ogromno teoretičnega znanja, vendar so temu znanju pravo 

vrednost dale šele neposredne izkušnje v praksi. 

 

Začetnice pa imajo teţave, saj se seznanijo z ogromno novostmi in informacijami. Breme po 

navadi nalagajo le sebi, sluţbene situacije pogosteje premlevajo tudi doma (dvomijo v 

pravilnost svojih odločitev). Nenehno iščejo in razmišljajo, za sluţbo porabijo ogromno 

energije in časa (ena izmed intervjuvank je priznala, da je cele dneve delala le za sluţbo). 

Mnoge so neizkušenost občutile kot breme, počutijo se nesigurne in dvomijo v svojo 

usposobljenost. Zavedajo se primanjkljaja v znanju ter da je delo stresno in naporno. Vesele 

so, da imajo moţnost izobraţevanja, s pomočjo katerega se naučijo različnih pristopov. Ena je 

povedala, da zanjo pomanjkanje izkušenj ni obremenjujoče, saj ji to predstavlja nove izzive. 

 

V raziskavi je opaziti nekatere razlike v doţivljanju stresa/izgorevanja pri posameznicah z 

večletnimi delovnimi izkušnjami in pri posameznicah, ki so na začetku svoje poklicne poti. 

Pri začetnicah je malo psiholoških znakov stresa/izgorevanja. Pravijo, da so posledice 

kratkoročne, da jih sluţba ne izčrpava pretirano in da imajo stvari pod nadzorom. Pri njih se 

pojavljajo blaţji fiziološki znaki – izčrpanost, kronična utrujenost, nespečnost, vrtoglavica, 

bledost, slabo počutje in glavoboli. Pri posameznicah z večletnimi delovnimi izkušnjami so se 

pojavili občutki popolne izgorelosti in ugasnjenosti, pa tudi občutki nezmoţnosti za pogovor 

(posameznica takrat ni funkcionirala). Pojavili so se naslednji psihološki znaki 

stresa/izgorelosti: nestrpnost v komunikaciji, pogostost sporov v komunikaciji, teţja zbranost 

in koncentracija, večja prepirljivost doma in v sluţbi, razdraţljivost, manjša tolerantnost in 

slabša kvaliteta dela. Stres vpliva na njihovo privatno ţivljenje, povezan pa je tudi z 

odgovornostjo funkcije. Pojavlja se več resnejših fizioloških znakov, kot so nespečnost, 

tiščanje v prsih, glavoboli, povišana telesna temperatura, bolečine v hrbtenici in mišicah, 

občutek togosti, zdelanost lokomotornega aparata, močna utrujenost in pomanjkanje energije.  
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Ena izmed intervjuvank je omenila, da izgorevanje ni problem začetnikov in da to ni pogost 

pojav, več moţnosti za razvoj le-tega je le pri tistih, ki delajo z osebami z zmerno, s teţjo in 

teţko motnjo v duševnem razvoju. Nujno je, da posameznik ugotovi, da je izbral pravo 

poklicno pot. Intervjuvanka z dolgoletnimi izkušnjami je poudarila, da je stres pri njej pustil 

trajne posledice, saj ima visok pritisk in povišan holesterol, druga pa je poudarila, da gre pri 

izgorevanju za lastne občutke. Še več simptomov so opazile pri drugih in menijo, da je to 

dokaj pogost pojav pri delu z ljudmi. Teţave se pojavijo takrat, ko ne morejo prenehati 

razmišljati o sluţbenem delu.  

 

V raziskavi se je izkazalo, da intervjuvanke z manj delovnimi izkušnjami obremenjujejo 

drugačne stvari kot tiste z večletnimi delovnimi izkušnjami. Začetnice so neizkušene, 

nenehno iščejo informacije in ogromno časa porabijo za sluţbeno delo. Prav tako dvomijo v 

svojo usposobljenost in sluţbene dogodke premlevajo doma. Vseeno pa pravijo, da imajo 

stvari pod nadzorom in da je stres pri njih pustil kratkoročne posledice, ki niso bile prehude. 

Nobena izmed intervjuvank začetnic ni izrazila ţelje po tem, da bi zapustila svoj poklic, kar je 

v nasprotju z raziskavami v tujini. Intervjuvanke z večletnimi delovnimi izkušnjami pa so ţe 

občutile hujše znake stresa/izgorelosti, predvsem se pri njih pojavlja več resnejših fizioloških 

znakov. Tako intervjuvanke z manj delovnimi izkušnjami kot tiste z večletnimi izkušnjami 

imajo teţave s tem, da ne morejo prenehati misliti na delo. Razlika med njimi je v tem, da so 

se tiste z večletnimi delovnimi izkušnjami z leti sluţbovanja naučile, kako laţje prenehati 

razmišljati o sluţbi, začetnice pa imajo na tem področju še vedno teţave. 

 

Rakovec - Felser (2011) ugotavlja, da so pri individualnih značilnostih pomembne tudi 

demografske variable (starost, spol, status). Močno je z izgorelostjo povezana starost, saj se 

le-ta pogosteje pojavlja pri mlajših zaposlenih. To je povezano s pomanjkanjem delovnih 

izkušenj, zato je tveganje za pojav izgorelosti večje na začetku posameznikove kariere. Večje 

tveganje za pojav izgorelosti je opaziti tudi pri samskih ljudeh, kot pa pri tistih, ki so v zvezah 

oziroma so poročeni. Navaja, da spol ni povezan z napovedjo nastanka izgorelosti. 

 

Novejše raziskave (Billingsley, 2004; Barnett, Hoffman, Palladino, 2007; Emery, 

Vandenberg, 2010; Grbović, Pranjić, Semanović, Brekalo - Lazarević, Jatić, 2011) kaţejo, da 

skoraj polovica (46 odstotkov) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov zapusti svoj poklic v 

prvih petih letih sluţbovanja. Mladi specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki zasedejo delovna 
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mesta, so zelo neizkušeni in imajo visoka pričakovanja. Delovno mesto je zelo zahtevno, 

odgovorno in pojavljajo se vedno zahtevnejši primeri. Pogosto ne morejo doseči 

profesionalnih ciljev, saj ţelijo napredek učencev. Vse to predstavlja hude fizične in 

emocionalne zahteve, kar poveča napornost dela. 

 

Jenić (2002, po Jeleč Kaker, 2008) je mnenja, da je vzrok za preobremenjenost tudi problem 

kompetentnosti. Posamezniki se skozi proces izobraţevanja ne pripravijo dovolj za 

kompleksnost realnih delovnih zahtev (nemotiviranost uporabnikov, nepripravljenost na 

sodelovanje, prevelika zasedenost terminov, iskanje neuspeha pri samem sebi). Pomanjkanje 

strokovnega znanja je lahko vzrok, da posamezniki prej podleţejo občutkom strahu in panike. 

Dovolj profesionalnega znanja pa omogoča, da vidijo probleme realneje, kar ţe samo po sebi 

zmanjšuje stres. 

 

Prav tako ni zaslediti večjih razlik v načinih spopadanja s stresom/z izgorelostjo. Večina jih je 

poudarila, da jih razbremenijo različne oblike gibanja (sprehod, kolesarjenje, telovadba, ples, 

kolektivna športna igra, košnja trave), branje in sprememba okolja (daljša pot iz sluţbe, obiski 

kulturnih prireditev in knjiţnice). Ena izmed intervjuvank je poudarila, da je zelo pomembno 

delo na sebi (zadovoljitev svojih potreb, masaţa) ter da si mora posameznik privoščiti dovolj 

spanja. Teţava nastane tudi zaradi pomanjkanja prostega časa in res tistega pravega časa zase. 

 

Intervjuvanke večinoma lahko računajo na socialno podporo. Pri začetnicah je na prvem 

mestu podpora partnerja, pri intervjuvankah z večletnimi izkušnjami pa podpora druţine in 

domačih. Pri obeh je pomembna podpora vodstva in sodelavcev. Obe skupini sta poudarili 

pomen supervizije pri svojem delu, intervjuvanke z večletnimi izkušnjami pa velikokrat 

uporabljajo tudi metodo intervizije z najbliţjo sodelavko/sodelavcem. Dve intervjuvanki z 

večletnimi izkušnjami pa imata teţave doma zaradi nerazumevanja s strani partnerja oziroma 

druţine. Tu gre za drugačnost poklicev in napačne predstave o poklicu učitelja. Ena lahko 

računa na podporo sodelavcev, druga pa podporo išče pri bivši sodelavki. 
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4.10 Primerjava v doţivljanju izgorevanja – individualno/skupinsko delo 

 

V tem poglavju bom primerjala doţivljanje izgorevanja med posamezniki, ki delajo individualno, skupinsko in oboje. 

KATEGORIJE KODE – 

INDIVIDUALNO 

DELO 

KATEGORIJE KODE – 

SKUPINSKO DELO 

KATEGORIJE KODE – 

INDIVIDUALNO 

IN SKUPINSKO 

DELO 

ZNAKI STRESA/ 

IZGOREVANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIHOLOŠKI: 

OSEBA 2:  

Nezadovoljstvo z 

odnosi na delovnem 

mestu 

Nestrpnost v 

komunikaciji 

Pogostost sporov 

med sodelavci 

Teţja zbranost in 

koncentracija 

 

OSEBA 8:  

Večja razdraţljivost 

ZNAKI STRESA/ 

IZGOREVANJA 

 

PSIHOLOŠKI: 

OSEBA 1:  

Jeza in razočaranost 

(na začetku delovne 

poti) 

Občutek popolne 

izgorelosti/ne more 

prenehati razmišljati 

sluţbenem delu 

 

OSEBA 3:  

Veliko potrpeţljivosti 

Popolnost v sluţbi, 

čustveni izbruhi doma 

ZNAKI STRESA/ 

IZGOREVANJA 

 

PSIHOLOŠKI: 

OSEBA 6:  

Razdraţljivost 

Manjša tolerantnost 

Občutek 

ugasnjenosti 

(nezmoţnost 

funkcioniranja) 

Vpliv na zasebno 

ţivljenje 

Sluţba še ni preveč 

obremenjujoča 
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Pri sebi ne opaţa 

znakov 

Skuša se ne 

obremenjevati s 

tistim, kar se je ne 

tiče 

 

OSEBA 10:  

Povezanost z 

odgovornostjo 

funkcije 

Slabša kvaliteta dela 

Meni, da izgorevanje 

ni pogost pojav 

Nujnost ugotovitve 

ustreznosti poklicne 

izbire 

Ni problem 

začetnikov 

 

 

Večja prepirljivost 

doma in v sluţbi 

Ţelja po umiku 

 

OSEBA 4:  

Nestrpnost 

Ne zmore se 

pogovarjati 

 

OSEBA 5:  

Kratkoročne posledice 

(ne more se sprostiti) 

Prepirljivost 

Sluţba je ne izčrpava 

pretirano 

Malenkosti je opazila 

pri sebi 

Psiholoških znakov ni 

občutila prepogosto 

 

 

OSEBA 7:  

Pod nadzorom – 

sluţba pretirano ne 

izčrpava 

 

FIZIOLOŠKI: 

OSEBA 6:  

Nespečnost 

 

OSEBA 7:  

Slabo počutje 

Vrtoglavica 

Bledost 

Teţave s prebavo 

Nespečnost 

Preobremenjenost 

Odsotnost z 

delovnega mesta 

Utrujenost, 

pomanjkanje 

energije 
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FIZIOLOŠKI: 

OSEBA 2: 

Teţave z 

nespečnostjo 

Tiščanje v prsih 

Glavoboli – pritisk v 

glavi 

Pravočasno 

ukrepanje – 

prepoznavanje 

znakov 

 

OSEBA 8:  

Izčrpanost (proti 

koncu šolskega leta) 

Prebavne motnje  

Kronična utrujenost 

 

OSEBA 10:  

Visok pritisk 

Povišan holesterol 

FIZIOLOŠKI: 

OSEBA 1:  

Nespečnost 

 

OSEBA 3:  

Glavoboli 

Povišana telesna 

temperatura 

Bolečine v hrbtenici in 

mišicah 

Občutek togosti 

Zdelanost 

lokomotornega 

aparata 

 

OSEBA 4:  

Močna utrujenost 

Pomanjkanje energije 

Pri sebi je občutila 

nezmoţnost 

funkcioniranja 
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Nespečnost 

Vztrajanje 

simptomov 

Ne pozna primerov 

izgorevanja 

OSEBA 5:  

Nespečnost 

 

OSEBA 9:  

Glavoboli  

Pri sebi ni opazila 

znakov izgorevanja 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI 

– SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 

OSEBA 2:  

Gibanje 

Delo na sebi 

Druţabnost  

Meditacija 

Branje 

 

OSEBA 8:  

Delo na sebi 

Gibanje (plavanje) 

Rekreacija 

Ustvarjanje zase 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI

– 

SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 

OSEBA 1:  

Natančna priprava na 

delo 

Izogibanje 

neučinkovitosti 

Sprememba okolja 

Gibanje – sprehod, 

dolgi pohod 

 

OSEBA 3:  

Sprostitvene 

aktivnosti 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI 

– SPOPRIJEMANE 

STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 

OSEBA 6:  

Pomanjkanje 

prostega časa 

Ročna dela 

Čiščenje doma 

Kolektivna športna 

igra 

Stik z ljudmi 

Sprehod v naravi 

(bliţina vode) 

 

OSEBA 7:  
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Daljše potovanje 

Sprememba okolja 

Branje 

Masaţa  

Risani filmi 

 

OSEBA 10:  

Sprememba okolja 

Fizična aktivnost 

Druţenje z ljudmi 

izven delovnega 

kroga 

Stvari, ki niso 

povezane s sluţbo 

Daljša pot iz sluţbe – 

teţave s prenehanjem 

razmišljanja o 

sluţbenem delu 

Košnja trave 

Kolesarjenje 

Sprehod s psom 

Obisk knjiţnice 

Branje 

Obisk kulturnih 

prireditev 

 

OSEBA 4:  

Gibanje 

Sprehod 

Dovolj spanja 

Branje 

Kolesarjenje 

Stik z naravo 

Jok – olajšanje 

Nima časa zase 

Hobi 

Šport, telovadba, 

gibanje 

Poučni filmi, 

nadaljevanke 

Branje – angleška 

literatura 

Preloţitev dela – 

kadar je nesmiselno 

nadaljevati 

Zadovoljitev svojih 

potreb (na prvem 

mestu – se 

obrestuje) 
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OSEBA 5:  

Šport 

Sprehod 

Plesne vaje 

Brskanje po spletu 

Gledanje televizije 

Sproščeni klepet s 

prijateljico 

Izleti  

Obiski  

Kratka potovanja 

Branje 

 

OSEBA 9: 

Nakupovanje  

Kino  

Sprehodi s psičko 

Druţabnost 
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SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI 

– SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE 

(SOCIALNA 

PODPORA) 

OSEBA 2:  

Podpora vodstva – 

ne postavlja ovir 

Pogovori z 

ravnateljico 

Intervizija s 

sodelavko 

Dovolj časa za 

odmor 

Supervizija 

Podpora domačih 

 

OSEBA 8:  

Podpora prijateljev 

Pogovor s sodelavci 

Podpora sestre – 

intervizija 

Pogovor – olajšanje 

 

OSEBA 10:  

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI

– 

SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE 

(SOCIALNA 

PODPORA) 

OSEBA 1:  

Podpora druţine 

Podpora sodelavcev 

Supervizija – 

problemi so se jo tukaj 

dotaknili 

Globlja spoznanja 

 

OSEBA 3:  

Podpora sodelavke 

Takojšnje reševanje 

problemov 

Intervizija  

Podpora vodstva 

Podpora druţine – 

nujna 

Napačne predstave o 

poklicu učitelja – 

sama pripovedovala le 

lepe stvari 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI 

– 

SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE 

(SOCIALNA 

PODPORA) 

OSEBA 6:  

Nerazumevanje 

partnerja 

Vztrajnost pri 

nečem, kar obvlada 

Drugačnost 

poklicev 

Prilagajanje  

Usklajevanje časa 

za druţino in za 

sluţbo 

Podpora sodelavk 

Zmanjševanje 

občutka krivde 

Iskanje novih 

rešitev 

 

OSEBA 7:  

Podpora mame in 

partnerja 
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Podpora prijateljev 

izven delovnega 

kroga 

Podpora druţine 

Poseben poloţaj v 

sluţbi – bivša 

ravnateljica 

Mešanost občutkov 

v kolektivu 

Potlačenje slabih 

stvari 

 

OSEBA 4:  

Podpora bivše 

sodelavke 

Ni podpore doma – 

druţina zaničuje njeno 

delo in poklic 

Domači imajo 

napačne predstave o 

poklicu 

Teţave na začetku 

(posmehovanje in 

zaničevanje) 

Pridobivanje 

samozavesti 

 

OSEBA 5:  

Podpora partnerja 

Podpora staršev – 

Podpora sodelavk 

Velik krog ljudi 

Nasveti, tolaţba, 

opora, drugačen 

pogled na problem 

Podpora vodstva 
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imajo izkušnje 

Podpora sodelavcev 

Tolaţba 

Drugačno videnje 

situacije 

Smernice za 

razmišljanje 

Supervizija  

 

OSEBA 9:  

Pogovor s sodelavko – 

sprostitev napetosti 

Pogovor z mamo – 

izkušnje (občutek, da 

nisi sam) 

Podpora partnerja 

Supervizija 
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Večjih razlik v doţivljanju stresa/izgorevanja med posameznicami, ki delajo skupinsko in 

individualno ali oboje, v raziskavi večinoma ni zaslediti. Pojavljajo se zelo podobni 

psihološki in fiziološki znaki. Intervjuvanka, ki dela skupinsko, meni, da je pri njej enkrat ţe 

prišlo do popolne izgorelosti, ko zaradi preobremenjenosti ni mogla prenehati razmišljati o 

sluţbenem delu. Intervjuvanka, ki dela individualno in skupinsko, je povedala, da je pri sebi v 

preteklosti ţe zasledile občutke ugasnjenosti in pomanjkanje izziva. Posameznica, ki dela 

individualno, je poudarila, da je občutila veliko nezadovoljstvo z odnosi na delovnem mestu 

in da je takrat pogosto prišla v spore z njimi, bila je zelo nestrpna v komunikaciji. Večina 

intervjuvank je mnenja, da je zahtevnejše skupinsko delo. Ura v skupini je lahko zanimivejša 

in dinamičnejša, vendar je potrebno slediti vsem članom, sposobnosti otrok so različne in zato 

je individualizacija teţja. Pogosteje se lahko pojavi vedenjska problematika, nekateri člani 

skupine pa potrebujejo več pozornosti. Pri individualnih urah je laţje vzpostaviti varnejši in 

zaupnejši odnos. Samo ena izmed intervjuvank je rekla, da je individualno delo zahtevnejše, 

saj lahko privede do izčrpanja vseh moţnosti in tega, da ni ţelenih rezultatov. Tako skupinsko 

kot individualno delo je torej lahko obremenjujoče, vendar na drugačen način. V skupini se 

hitreje lahko pojavi vedenjska problematika, medtem ko je pri individualnem delu zelo 

obremenjujoče, kadar ni ţelenih rezultatov in s tem posledično pri otroku ni ţelenega 

napredka. 

 

Razlik v načinih spopadanja s stresom/z izgorelostjo pri posameznicah, ki delajo 

individualno, skupinsko in oboje, v raziskavi ni zaslediti.  

 

Tudi Schmidt (1999) pravi, da lahko same delovne naloge predstavljajo izvor stresa: 

svetovalna pomoč otrokom, individualno ali skupinsko delo, delo v posebnem ali 

integriranem oddelku, teţave pri zadovoljevanju potreb strokovno zahtevne in heterogene 

skupine otrok z motnjami, pomanjkanje povratnih informacij s strani učencev glede na vloţen 

napor pri delu ter njihovo nepredvidljivo ravnanje in vedenje. 
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4.11 Primerjava v doţivljanju izgorevanja – SRP/NE SRP 

 

V tem poglavju bom primerjala doţivljanje izgorevanja med posamezniki, ki niso specialni in rehabilitacijski pedagogi, in posamezniki, ki so 

specialni in rehabilitacijski pedagogi. 

KATEGORIJE KODE – NISO SRP KATEGORIJE KODE – SO SRP 

DEJAVNIKI IZBIRE 

POKLICA IN POKLICNE 

POTI 

OSEBA 1:  

Ţelja po hitri zaposlitvi 

Ţelja po znanju 

Ni bilo sprejemnih izpitov 

Prosto delovno mesto 

Pomoč druţini 

Osnovna šola s prilagojenim 

programom 

Javna dela 

Preusmeritev delovnega mesta 

Splet okoliščin 

Sistem zaposlovanja 

 

OSEBA 2:  

Motivacija profesorice na srednji šoli 

Prvi stik z osebami z motnjo v 

DEJAVNIKI IZBIRE 

POKLICA IN POKLICNE 

POTI 

OSEBA 3: 

Sočutje do ljudi 

Človek, ki potrebuje pomoč 

Prvinski nagib 

Delo z ljudmi 

Empatija 

 

OSEBA 6:  

Delo z ljudmi 

Socialna nota 

Povezanost z medicino 

 

OSEBA 10:  

Moţnost zaposlitve 

Študij ob delu 

Zadovoljstvo z delom 
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duševnem razvoju ob ogledu zavoda 

Malo prakse 

Primanjkljaj izkušenj na tem 

področju 

Osebni razlogi 

Selitev v drug kraj 

Osnovna šola s prilagojenim 

programom 

Iskanje zaposlitve bliţje novemu 

kraju 

Prosto delovno mesto 

 

OSEBA 4:  

Neuspeh na sprejemnem izpitu na 

srednji vzgojiteljski šoli 

Neţelena srednja šola 

Študij ob delu 

Delo z otroki 

Iskanje priloţnosti 

Izguba stare sluţbe 

Iskanje nove zaposlitve 
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Pripravništvo na področju socialnega 

dela 

Splet okoliščin 

Ţelja po osebnem dohodku 

Dolgo iskanje zaposlitve 

Ţelja po delu 

Bliţina doma 

 

OSEBA 5: 

Delo z ljudmi 

Psihologija – prvotna ţelja 

Dobra predstavitev študijskega 

programa 

Nasvet svetovalne sluţbe 

Informativni dan 

Iskanje informacij 

Prostovoljno delo 

Društvo Soţitje 

Obiski fanta z Downovim 

sindromom 

Priloţnost 
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Ţelja po takojšnji zaposlitvi za 

nedoločen čas 

Selitev iz osebnih razlogov 

 

OSEBA 7:  

Ţelja po študiju jezika 

Pedagogika izbrana naključno 

Kasneje spoznala zanimivost poklica 

Seznanitev z otroki s posebnimi 

potrebami v okviru DSP 

Laţje in zanimivejše individualno 

delo izven razreda 

Zanimanje za specialno in 

rehabilitacijsko pedagogiko zaradi 

stika z DSP 

Seznanitev z dodatno strokovno 

pomočjo (DSP) 

Prosto delovno mesto 

Nova in drugačna pot 

Primanjkljaj v znanju na področju 

specialne in rehabilitacijske 
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pedagogike 

Večje moţnosti za zaposlitev – študij 

SRP 

Teţja zaposlitev z enim tujim 

jezikom 

Razširitev obzorja 

 

OSEBA 8:  

Skrite ţelje 

Vpliv okolja 

Vpliv staršev 

Premlada za odločitev 

Zanimanje za umetnost 

Dolga pot 

Sedaj dela v smeri skrite ţelje 

(zadovoljstvo) 

Vpliv domačega okolja – specialni in 

rehabilitacijski pedagog v druţini 

(sestra) 

Dovolj poguma (zrela leta) 

Zanimanje za to področje (stik s SRP 
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preko sestre) 

Usposabljanje likovno nadarjenega 

dečka z avtizmom 

Splet naključij 

Prosto delovno mesto 

Iskanje zaposlitve 

Sestrina pomoč 

 

OSEBA 9:  

Ţelja za pedagoškim poklicem 

Druţinsko okolje – mama 

Prva zaposlitev 

Našla interes v podiplomskem 

študiju 

Zadovoljstvo s trenutnim delovnim 

mestom 

Ţelja po delu z otroki s posebnimi 

potrebami 

Načrti v tem poklicu 
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ZNAKI 

STRESA/IZGOREVANJA 

 

 

 

 

PSIHOLOŠKI: 

OSEBA 1:  

Jeza in razočaranost (na začetku 

delovne poti) 

Občutek popolne 

izgorelosti/nezmoţnost prenehanja 

razmišljanja o sluţbenem delu 

 

OSEBA 2:  

Nezadovoljstvo z odnosi na 

delovnem mestu 

Nestrpnost v komunikaciji 

Pogostost sporov med sodelavci 

Teţja zbranost in koncentracija 

 

OSEBA 4:  

Nestrpnost 

Ne zmore se pogovarjati 

 

ZNAKI 

STRESA/IZGOREVANJA 

 

PSIHOLOŠKI: 

OSEBA 3:  

Popolnost v sluţbi, čustveni izbruhi 

doma 

Večja prepirljivost doma in v sluţbi 

Ţelja po umiku 

 

OSEBA 6:  

Razdraţljivost 

Manjša tolerantnost 

Občutek ugasnjenosti (nezmoţnost 

ponovnega funkcioniranja) 

Vpliv na privatno ţivljenje 

Sluţba še ni preveč obremenjujoča 

 

OSEBA 10:  

Povezanost z odgovornostjo funkcije 

Slabša kvaliteta dela 

Ni pogost pojav 
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OSEBA 5:  

Kratkoročne posledice (ne more se 

sprostiti) 

Prepirljivost 

Ne prepogosto 

Sluţba je ne izčrpava pretirano 

Malenkosti je opazila pri sebi 

 

OSEBA 7:  

Pod nadzorom – sluţba pretirano ne 

izčrpava 

 

OSEBA 8: 

Večja razdraţljivost 

Pri sebi ne opaţa znakov 

Skuša se ne obremenjevati s tistim, 

kar se je ne tiče 

 

FIZIOLOŠKI: 

OSEBA 1:  

Nespečnost 

Nujnost ugotovitve ustreznosti 

poklicne izbire 

Ni problem začetnikov 

 

FIZIOLOŠKI: 

Glavoboli 

Povišana telesna temperatura 

Bolečine v hrbtenici in mišicah 

Občutek togosti 

Zdelanost lokomotornega aparata 

Nespečnost 

Visok pritisk 

Povišan holesterol 

Nespečnost 

Vztrajanje simptomov 
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OSEBA 2:  

Teţave z nespečnostjo 

Tiščanje v prsih 

Glavoboli – pritisk v glavi 

Pravočasno ukrepanje – 

prepoznavanje znakov 

 

OSEBA 4:  

Močna utrujenost 

Pomanjkanje energije 

Pri sebi je občutila nezmoţnost 

funkcioniranja 

Ne pozna primerov izgorevanja 

 

OSEBA 5: 

Nespečnost  

 

OSEBA 7:  

Slabo počutje 

Vrtoglavica 

Bledost 
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Teţave s prebavo 

Nespečnost 

Preobremenjenost 

Odsotnost z delovnega mesta 

Utrujenost, pomanjkanje energije 

 

OSEBA 8:  

Izčrpanost (proti koncu šolskega 

leta) 

Prebavne motnje  

Kronična utrujenost 

 

OSEBA 9:  

Glavoboli  

Pri sebi ni opazila znakov 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI – 

SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE (OSEBNI 

VIRI) 

OSEBA 1:  

Natančna priprava na delo 

Izogibanje neučinkovitosti 

Sprememba okolja 

Gibanje – sprehod, dolgi pohodi 

 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI – 

SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE (OSEBNI 

VIRI) 

OSEBA 3:  

Sprostitvene aktivnosti 

Daljša pot iz sluţbe – teţave s 

prenehanjem razmišljanja o 

sluţbenem delu 

Košnja trave 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

166 

OSEBA 2:  

Gibanje 

Delo na sebi 

Druţabnost  

Meditacija 

Branje 

 

OSEBA 4:  

Gibanje 

Sprehod 

Dovolj spanja 

Branje 

Kolesarjenje 

Stik z naravo 

Jok – olajšanje 

Nima časa zase 

 

OSEBA 5:  

Šport 

Sprehod 

Plesne vaje 

Kolesarjenje 

Sprehod s psom 

Obisk knjiţnice 

Branje 

Obisk kulturnih prireditev 

 

OSEBA 6:  

Pomanjkanje prostega časa 

Ročna dela 

Čiščenje doma 

Kolektivna športna igra 

Stik z ljudmi 

Sprehod v naravi (bliţina vode) 

 

OSEBA 10: 

Sprememba okolja 

Fizična aktivnost 

Druţenje z ljudmi izven delovnega 

kroga 

Stvari, ki niso povezane s sluţbo 
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Brskanje po spletu 

Gledanje televizije 

Sproščeni klepet s prijateljico 

Izleti  

Obiski  

Kratka potovanja 

Branje 

 

OSEBA 7:  

Hobi 

Šport, telovadba, gibanje 

Poučni filmi, nadaljevanke 

Branje – angleška literatura 

Preloţitev dela – kadar je nesmiselno 

nadaljevati 

Zadovoljitev svojih potreb (na prvem 

mestu – se obrestuje) 

 

OSEBA 8:  

Delo na sebi 

Gibanje (plavanje) 
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Rekreacija 

Ustvarjanje zase 

Daljše potovanje 

Sprememba okolja 

Branje 

Masaţa  

Risani filmi 

 

OSEBA 9: 

Nakupovanje  

Kino  

Sprehodi s psičko 

Druţabnost 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI – 

SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE 

(SOCIALNA PODPORA) 

OSEBA 1:  

Podpora druţine 

Podpora sodelavcev 

Supervizija – problemi so se jo tukaj 

dotaknili 

Globlja spoznanja 

 

 

SPOPADANJE Z 

OBREMENITVAMI – 

SPOPRIJEMALNE 

STRATEGIJE (SOCIALNA 

PODPORA) 

OSEBA 3:  

Podpora sodelavke 

Takojšnje reševanje problemov 

Intervizija  

Podpora vodstva 

Podpora druţine – nujna 

Napačne predstave o poklicu učitelja 

– sama je pripovedovala le lepe stvari 
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OSEBA 2:  

Podpora vodstva – ne postavlja ovir 

Pogovori z ravnateljico 

Intervizija s sodelavko 

Dovolj časa za odmor 

Supervizija 

Podpora domačih 

 

OSEBA 4: 

Podpora bivše sodelavke 

Ni podpore doma – druţina zaničuje 

njeno delo in poklic 

Domači imajo napačne predstave o 

poklicu 

Teţave na začetku (posmehovanje in 

zaničevanje) 

Pridobivanje samozavesti 

 

OSEBA 5:  

Podpora partnerja 

Podpora staršev – imajo izkušnje 

Potlačenje slabih stvari 

 

OSEBA 6:  

Nerazumevanje s strani partnerja 

Vztrajnost pri nečem, kar obvlada 

Drugačnost poklicev 

Prilagajanje  

Usklajevanje časa za druţino in za 

sluţbo 

Podpora sodelavk 

Zmanjševanje občutka krivde 

Iskanje novih rešitev 

 

OSEBA 10:  

Podpora prijateljev izven delovnega 

kroga 

Podpora druţine 

Poseben poloţaj v sluţbi – bivša 

ravnateljica 

Mešanost občutkov v kolektivu 
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Podpora sodelavcev 

Tolaţba 

Drugačno videnje situacije 

Smernice za razmišljanje 

Supervizija 

 

OSEBA 7:  

Podpora mame in partnerja 

Podpora sodelavk 

Velik krog ljudi 

Nasveti, tolaţba, opora, drugačen 

pogled na problem 

Podpora vodstva 

 

OSEBA 8:  

Podpora prijateljev 

Pogovor s sodelavci 

Podpora sestre – intervizija 

Pogovor – olajšanje 
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OSEBA 9:  

Pogovor s sodelavko – sprostitev 

napetosti 

Pogovor z mamo – izkušnje 

(občutek, da nisi sam) 

Podpora partnerja 

Supervizija 
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Na intervjuvanke, ki niso specialni in rehabilitacijski pedagogi, so pri izbiri poklica in 

poklicne poti vplivali različni dejavniki. Vse intervjuvanke razen dveh imajo pedagoško 

izobrazbo, ena je po osnovni izobrazbi pravnica, druga pa socialna delavka. Nekatere niso 

vedele, kateri poklic bi izbrale in so se kar precej časa ukvarjale s tem. Pri nekaterih je bil v 

ospredju vpliv okolja, staršev in druţinskega ozadja. Ena izmed intervjuvank je menila, da je 

bila v času, ko se je morala odločiti za študij, premlada in je tako padla pod vpliv staršev, 

vendar je kasneje kljub dolgi poti prevladalo prvotno zanimanje za umetnost in je dokončala 

študij likovne umetnosti. Nekatere je vodila ţelja za pedagoškim poklicem, delo z ljudmi in 

otroki. Spet druga je povedala, da je poslušala nasvet svetovalne sluţbe, poiskala čim več 

informacij in šla na informativni dan, kjer so študij zelo dobro predstavili. Med 

intervjuvankami je tudi takšna, ki se je za poklic odločila zaradi ţelje po hitri zaposlitvi in 

znanju, ključnega pomena zanjo pa je bilo dejstvo, da na tisti fakulteti ni bilo sprejemnih 

izpitov. Druga pa je doţivela neuspeh na sprejemnem izpitu na srednji vzgojiteljski šoli in je 

bila prisiljena izbrati neţeleno srednjo šolo, vendar je kljub temu kasneje poiskala svojo 

priloţnost s študijem ob delu. Eno intervjuvanko pa je gnala ţelja po študiju jezika, študij 

pedagogike je izbrala naključno in kasneje ugotovila, da je zelo zanimiv. 

Dve intervjuvanki, ki nista specialni in rehabilitacijski pedagoginji, pri sebi opaţata 

primanjkljaje v znanju specialne in rehabilitacijske pedagogike. 

Posameznice, ki so specialne in rehabilitacijske pedagoginje, so pri izbiri poklica vodili 

podobni dejavniki. V prvi vrsti je bilo sočutje do ljudi (empatija), delo z ljudmi in človek, ki 

potrebuje pomoč. Ena izmed intervjuvank je poudarila povezanost študija z medicino, druga 

pa je dobila moţnost za zaposlitev in se je odločila za študij ob delu. 

 

Intervjuvanke, ki so specialne in rehabilitacijske pedagoginje, in tiste, ki niso, pri sebi opaţajo 

podobne znake stresa/izgorevanja. Pri obeh skupinah so v ospredju podobni fiziološki in 

psihološki znaki izgorevanja. Od fizioloških znakov so v ospredju teţave z glavoboli in 

nespečnostjo, pa tudi občutki utrujenosti, od psiholoških pa večja razdraţljivost in 

prepirljivost. Posameznica, ki je specialna in rehabilitacijska pedagoginja, pa meni, da je 

povečanje stresa povezano s stopnjo odgovornosti funkcije v sluţbi. 

 

Posameznica, ki ni specialna in rehabilitacijska pedagoginja, je pri sebi ţe doţivela občutek 

popolne izgorelosti, ko je prišlo do nezmoţnosti funkcioniranja zaradi preobremenjenosti, 
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hkrati pa je intervjuvanka, ki je specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ţe doţivela občutke 

ugasnjenosti, ko ni imela moči za delovanje, in občutek pomanjkanja izzivov.  

Nekaj jih je opazilo znake pri drugih in menijo, da je izgorevanje pogost pojav, še posebej v 

poklicih pomoči ljudem. 

 

Tudi večjih razlik v spopadanju s stresom/z izgorelostjo ni opaziti pri posameznicah, ki so 

specialne in rehabilitacijske pedagoginje, in pri tistih, ki niso. Ena izmed intervjuvank, ki je 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ima mešane občutke, saj ima v sluţbi poseben 

poloţaj, ker je bila nekoč ravnateljica in se po pomoč raje obrne na ljudi izven svojega 

delovnega kroga. Posameznici, ki nista specialni in rehabilitacijski pedagoginji, sta povedali, 

da se obrneta po pomoč k druţinskim članom, ki imajo izkušnje z delom v vzgoji in 

izobraţevanju (sestra – specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter mama – vzgojiteljica). 
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5 ZAKLJUČEK 

 

V magistrskem delu sem proučevala doţivljanje izgorevanja strokovnjakov pri delu z osebami 

z motnjo v duševnem razvoju. Cilj raziskave je ugotoviti, kako posamezniki doţivljajo 

profesionalne obremenitve, ki jih povzroča delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, in 

kako le-te vplivajo na posameznikovo delo in ţivljenjsko funkcioniranje. Obenem sem se 

ţelela seznaniti še z dejavniki, ki so vplivali na izbiro poklica pri posameznicah, in katere 

znake stresa/izgorevanja so ţe opazile pri sebi. Proučevala sem tudi različne primerjave. 

Najprej me je zanimala primerjava v doţivljanju stresa/izgorevanja pri posameznicah, ki so na 

začetku svoje poklicne poti, in pri tistih, ki imajo večletne delovne izkušnje. Proučevala sem 

tudi primerjavo v doţivljanju stresa/izgorevanja pri posameznicah, ki delajo skupinsko, 

individualno in oboje. Sledila je primerjava doţivljanja stresa/izgorevanja med 

posameznicami, ki so specialne in rehabilitacijske pedagoginje, in tistimi, ki opravljajo to 

delo, pa zanj nimajo ustrezne formalne izobrazbe. Proučevala sem še, kdo nudi posameznicam 

podporo pri spopadanju s stresom/z izgorevanjem ter kakšne so njihove spoprijemalne 

strategije. Nazadnje pa sem se dotaknila tudi predlogov za učinkovitejše spoprijemanje s 

stresom/z izgorevanjem na ravni posameznika in vzgojno-izobraţevalnih ustanov 

(delodajalcev). 

 

V raziskavi sem si postavila 10 raziskovalnih vprašanj. Ugotovila sem, da je doţivljanje 

stresa/izgorevanja in spopadanje z njim individualna izkušnja, zato so odgovori zelo 

subjektivni, pa vendar med seboj podobni. Intervjuvanke niso povedale, da so izgorele, 

vendar je pri njihovem delu ogromno profesionalnih obremenitev, ki povzročajo različne 

znake stresa, pa tudi ţe občutke ugasnjenosti (faza adrenalne izgorelosti pred zlomom, 

Pšeničny, 2007). Ugotavljam, da so intervjuvanke po raziskavi Pšeničny (2007), večinoma v 

fazi izčrpanosti, še posebej tiste z manj delovnimi izkušnjami. Ena izmed intervjuvank pri 

sebi ni opazila posebnih znakov stresa/izgorevanja, vendar je potrebno omeniti, da ima res 

zelo malo delovnih izkušenj. Pri posameznicah z večletnimi delovnimi izkušnjami se 

pojavljajo ţe znaki faze ujetosti. Pri dveh intervjuvankah sem opazila znake adrenalne 

izgorelosti pred zlomom (oseba 1 in oseba 10). Oseba 1 opisuje svoj občutek kot občutek 

popolne izgorelosti, oseba 10 pa je zaradi pritiskov predčasno prekinila ravnateljevanje. 

 

Intervjuvanke se s stresom spopadajo na podoben način. 
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Na izbiro poklica so pri posameznicah vplivali različni dejavniki. Zanimiva je primerjava med 

posameznicami, ki so specialne in rehabilitacijske pedagoginje, in tistimi, ki niso. Na 

intervjuvanke, ki niso specialne in rehabilitacijske pedagoginje, so pri izbiri poklica in 

poklicne poti vplivali različni dejavniki. Pri nekaterih je bil v ospredju vpliv okolja, staršev in 

druţinskega ozadja, v enem primeru pa tudi nasvet svetovalne sluţbe in predstavitev 

študijskega programa na informativnem dnevu. Pri eni izmed intervjuvank pa so na izbiro 

poklica vplivale tudi ţelja po hitri zaposlitvi in znanju ter neuspeh na sprejemnem izpitu na 

srednji vzgojiteljski šoli. Kasneje je ta intervjuvanka s študijem ob delu ugotovila, da je delo z 

otroki z motnjo v duševnem razvoji zelo zanimivo. 

 

Intervjuvanke, ki so specialne in rehabilitacijske pedagoginje, so pri izbiri poklica vodili več 

ali manj skupni dejavniki, ki niso podobni dejavnikom prejšnje skupine. V prvi vrsti je bilo 

sočutje do ljudi (empatija), delo z ljudmi in človek, ki potrebuje pomoč.  

 

Posameznice doţivljajo pri svojem delu različne profesionalne obremenitve, vendar so kot 

obremenjujoče opredelile podobne stvari. Delo je zahtevno, ne samo z otroki, še posebej je 

zahtevno delo s starši, kar povzroča psihične obremenitve in fizični napor. Poudarile so, da je 

preveč administrativnega dela, ki je nepotrebno in vedno zahtevnejše. Ogromno obremenitev 

pa povzročajo dodatne zadolţitve, ki so izven redne obveze (projekti, vodenje aktiva, 

izobraţevanja …). Ogromno jih ima teţave s tem, da bi po prihodu domov prenehale 

razmišljati o sluţbenem delu, še posebej čez teden. 

 

Kot zelo obremenjujoče so opredelile delo z učenci z zmerno, s teţjo in teţko motnjo v 

duševnem razvoju, z učenci z avtističnimi motnjami, učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami in učenci z več motnjami. Ena intervjuvanka še posebej poudarja, da je 

obremenjujoče delo v kombiniranih oddelkih, kjer je potrebno hkrati poučevati več različnih 

snovi. Obremenjujoči pa so tudi pritiski modernega časa (situacija zaposlovanja v drţavi, 

moderna tehnologija, ogromno informacij in odtujenost).  

 

Večina intervjuvank delo nosi domov in doma premlevajo sluţbene dogodke, še posebej čez 

teden, ko ne morejo kar tako prenehati razmišljati o sluţbenem delu, saj so poudarjale, da je 

dela vedno več. 
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Intervjuvanke so pri sebi opazile različne psihološke in fiziološke znake stresa. Ogromno 

znakov opaţajo tako pri sebi kot pri drugih in so jih znale tudi navesti. Od psiholoških znakov 

se najpogosteje pojavljajo spori med sodelavci in v domačem okolju, nestrpnost in čustveni 

izbruhi. Nekoliko redkeje se pojavljajo še jeza in razočaranost, nezadovoljstvo z odnosi na 

delovnem mestu, v komunikaciji, teţja zbranost in koncentracija, ţelja po umiku, večja 

razdraţljivost in slabša kvaliteta dela. 

 

Od fizioloških znakov pa so najpogosteje opisale teţave z nespečnostjo in glavoboli. Pogosto 

se pojavljajo tudi prebavne motnje, občutki utrujenosti, pomanjkanje energije in izčrpanosti 

pa tudi različne bolečine v mišicah, hrbtenici in ţelodcu. Ena izmed intervjuvank je občutila 

pomanjkanje izziva in ugasnjenost, druga pa je ţe doţivela občutek popolne izgorelosti – 

nezmoţnosti prenehanja razmišljanja o sluţbenem delu. Vse te teţave so vplivale tudi na 

privatno ţivljenje. Naslednja intervjuvanka je povedala, da so znaki stresa povezani tudi z 

odgovornostjo funkcije, ki jo posameznik opravlja. Trajna posledica dolgotrajnega delovanja 

stresa pa se je pri njej ţe razvila v bolezensko obliko in se kaţe v povišanem holesterolu in 

krvnem pritisku – tu gre za posameznico z večletnimi delovnimi izkušnjami. Nobena ni 

povedala, da bi jo sluţba obremenjevala do takšne mere, da ne bi mogla funkcionirati pri delu 

z otroki ali pa v privatnem ţivljenju.  

 

Posameznice se s stresom/z izgorevanjem spopadajo na podoben način. Najpogosteje znake 

stresa odpravljajo z gibanjem (sprehodi, rekreacija, športno udejstvovanje), branjem, obiski 

kulturnih prireditev in s spremembo okolja (obiski, kratka in daljša potovanja). Nekatere 

gledajo poučne filme, ena izmed intervjuvank pa se sprošča s pomočjo gledanja risanih 

filmov. Kot obliko sproščanja navajajo tudi jok – olajšanje, sproščen klepet s prijateljico, 

nakupovanje, masaţo, stik z naravo, druţabnost in zadovoljitev svojih potreb. Tudi pri 

socialnih virih, s katerimi si pomagajo pri odpravljanju znakov stresa, so odgovori zelo 

podobni. Najpogosteje lahko intervjuvanke računajo na pomoč in podporo druţine, partnerja, 

prijateljev in sodelavcev. V tem pogledu so nekaterim v ogromno pomoč tudi člani druţine, ki 

so prav tako zaposleni v pedagoškem poklicu ali pa so celo specialni in rehabilitacijski 

pedagogi. Kot uspešna metoda za pomoč sta se izkazali tudi kratka intervizija z bliţnjim 

sodelavcem in pa supervizija. Teţava se pojavi tam, kjer ni podpore v druţini (drugačnost 

poklicev, napačne predstave o poklicu učitelja). Vendar sta obe intervjuvanki poiskali 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

177 

podporo drugje. Večina intervjuvank je opazila, da pogrešajo stik z naravo, zato ga pogosto 

iščejo v prostem času, ko poskušajo prenehati razmišljati o sluţbenem delu.  

 

Posameznice, ki imajo večletne delovne izkušnje, so poudarile, da v izkušnjah najdeš oporo, 

ideje in laţje prenehaš razmišljati o sluţbenem delu. Pridobiš zaupanje vase, se učiš na 

napakah in imaš občutek kompetentnosti in suverenosti. Ena izmed intervjuvank je poudarila, 

da sta zelo pomembna delo na sebi in izkustveno učenje, saj da pravo vrednost teoretičnemu 

znanju šele praksa. Začetniki imajo največ teţav zaradi pomanjkanja izkušenj, pa tudi breme 

po navadi nalagaš le sebi. Pridobiš natančnost in hitrost ter laţje delaš zaradi poznavanja 

reakcij otrok. Izkušnje omogočajo laţje opravljanje dela, še posebej pa pridobiš veščine 

komunikacije, ki so ti v veliko pomoč pri delu z otroki, še bolj pa pri delu s starši, ki je 

izredno zahtevno. Začetnice so povedale, da so se na začetku seznanile z ogromno novostmi, 

pridobile veliko informacij, nenehno iskale, razmišljale o situacijah, premlevale dogodke in za 

sluţbo porabile veliko časa. Počutile so se nesigurne, začetek dela jim je predstavljal 

obremenitev. V novih situacijah so se morale tudi znajti. Pomembno je, da so se o problemu 

pogovorile, saj so lahko računale na pomoč sodelavcev, vodstva in druţine. 

 

V raziskavi je opaziti nekatere razlike v doţivljanju stresa/izgorevanja pri posameznicah z 

večletnimi delovnimi izkušnjami in pri posameznicah, ki so na začetku svoje poklicne poti. 

Pri začetnicah je malo psiholoških znakov stresa/izgorevanja. Pravijo, da so posledice 

kratkoročne, da jih sluţba ne izčrpava pretirano in da imajo stvari pod nadzorom. Pri njih se 

pojavlja več blaţjih fizioloških znakov, kot so izčrpanost, kronična utrujenost, nespečnost, 

vrtoglavica, bledost, slabo počutje in glavoboli. Pri posameznicah z večletnimi delovnimi 

izkušnjami so se pojavili občutki popolne izgorelosti in ugasnjenosti, pa tudi občutki 

nezmoţnosti za pogovor (posameznica takrat ni funkcionirala). Pojavili so se razni psihološki 

znaki stresa/izgorelosti, in sicer nestrpnost v komunikaciji, pogostost sporov v komunikaciji, 

teţja zbranost in koncentracija, večja prepirljivost doma in v sluţbi, razdraţljivost, manjša 

tolerantnost in slabša kvaliteta dela. Stres vpliva na njihovo privatno ţivljenje, povezan pa je 

tudi z odgovornostjo funkcije. Pojavlja se več resnejših fizioloških znakov – nespečnost, 

tiščanje v prsih, glavoboli, povišana telesna temperatura, bolečine v hrbtenici in mišicah, 

občutek togosti, zdelanost lokomotornega aparata, močna utrujenost in pomanjkanje energije. 

Izkazalo se je, da izgorevanje ni problem začetnic, kar so poudarile tudi intervjuvanke same. 
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Raziskava obenem ni pokazala večjih razlik v doţivljanju stresa/izgorevanja pri 

posameznicah, ki delajo individualno, skupinsko in oboje. Intervjuvanka, ki dela skupinsko, 

meni, da je pri njej enkrat ţe prišlo do popolne izgorelosti, ko je zaradi preobremenjenosti ni 

mogla prenehati razmišljati o sluţbenem delu. Intervjuvanka, ki dela individualno in 

skupinsko, je povedala, da je pri sebi v preteklosti ţe zasledile občutke ugasnjenosti in 

pomanjkanje izziva. Posameznica, ki dela individualno, je poudarila, da je občutila veliko 

nezadovoljstvo z odnosi na delovnem mestu in da je takrat pogosto prišla v spore s sodelavci, 

bila je zelo nestrpna v komunikaciji.  

 

Posameznice, ki delajo individualno, so povedale, da si lahko pri individualnem delu ustvariš 

zaupnejši in varnejši odnos s posameznimi učenci. Po drugi strani pa je individualna ura lahko 

tudi monotona, posebno če učenec ne sodeluje. Individualno delo je naravnano na 

posameznika, upošteva posameznikove zmoţnosti in laţje uresničuje zastavljene cilje. Pri 

individualnem delu učenci dobijo več in veliko si jih ţeli prav takšne oblike dela. Ena izmed 

intervjuvank je povedala, da ima boljše in lepše rezultate, ko s posameznikom dela 

individualno, druga pa je povedala, da si pri individualnem delu omejen v določenih 

aktivnostih, ki se lahko izvajajo le skupinsko (npr. socialne in skupinske igre). Individualno 

delo je lahko obremenjujoče, kadar ni ţelenih rezultatov in posledično tudi ne napredka pri 

otroku. 

 

Večina intervjuvank je mnenja, da je zahtevnejše skupinsko delo, saj je v skupini teţja 

individualizacija zaradi različnih sposobnosti otrok, prilagajati se je treba večini, slediti in 

vključevati vse člane skupine. Največja teţava pa je, da se v skupini pogosteje pojavi 

vedenjska problematika, ki lahko privede tudi do različnih oblik nasilnega vedenja. Teţko se 

je posvetiti vsakemu enako, posamezniki v skupini so lahko tudi prikrajšani. V skupini so 

zahtevne tudi različne oblike posebnih potreb in več različnih motenj, tudi kombinacije 

oddelkov. 

 

Intervjuvanke, ki so specialne in rehabilitacijske pedagoginje, in tiste, ki niso, pri sebi opaţajo 

zelo podobne znake stresa/izgorelosti. Pri obeh skupinah so v ospredju teţave z glavoboli in 

nespečnostjo, pa tudi občutki utrujenosti. Posameznica, ki ni specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja, je pri sebi ţe doţivela občutek popolne izgorelosti, ko zaradi preobremenjenosti 

ni mogla prenehati razmišljati o sluţbenem delu, Nekaj jih je opazilo znake pri drugih, 
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menijo, da je izgorevanje pogost pojav, še posebej v poklicih, kjer delajo v poklicih pomoči 

ljudem. Tudi druga intervjuvanka, ki ni specialna in rehabilitacijska pedagoginja, meni, da je 

izgorevanje pogost pojav pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju.  

 

Posameznica, ki pa je specialna in rehabilitacijska pedagoginja, je ţe doţivela občutke 

ugasnjenosti in pomanjkanja izziva. Druga intervjuvanka, ki je tudi specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja, pa meni, da je povečanje stresa povezano s stopnjo odgovornosti 

funkcije v sluţbi. 

 

Raziskava je osvetlila nekatere teţave, s katerimi se srečujejo posamezniki, ki delajo z 

osebami z motnjo v duševnem razvoju s subjektivnega vidika, zato jo je teţko primerjati z 

drugimi raziskavami, ki so kvantitativne narave in nas seznanijo s statističnimi podatki o 

izgorelosti. Pokazalo se je, da je delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju zelo zahtevno 

in povzroča različne oblike stresa, s katerimi pa se intervjuvanke, ki so sodelovale v moji 

raziskavi, zaenkrat še uspešno spopadajo. Kot zelo pomembno se je izkazalo delo na sebi, 

iskanje osebnih virov, pa tudi socialna podpora s strani druţine, sodelavcev in vodstva. Ta 

omogoča posameznicam razbremenitev, s pomočjo katere pridobijo nasvete in vidijo teţave z 

drugega zornega kota. 

 

Niti začetnice niti posameznice z večletnimi delovnimi izkušnjami niso izrazile ţelje po 

menjavi delovnega mesta ali poklica. Pri eni začetnici se pojavil dvom o pravilnosti izbire 

svoje poklicne poti, vendar še ni izrazila ţelje, da bi svoj poklic zapustila. 

 

Raziskave v tujini kaţejo drugačno sliko. Novejše raziskave (Billingsley, 2004; Barnett, 

Hoffman, Palladino, 2007; Emery, Vandenberg, 2010; Grbović, Pranjić, Semanović,    

Brekalo - Lazarević, Jatić, 2011) kaţejo, da skoraj polovica (46 odstotkov) specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov zapusti svoj poklic v prvih petih letih sluţbovanja. Mladi 

specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki zasedejo delovna mesta, so zelo neizkušeni in imajo 

visoka pričakovanja. Delovno mesto je zelo zahtevno, odgovorno in pojavljajo se vedno 

zahtevnejši primeri. Pogosto ne morejo doseči profesionalnih ciljev, saj ţelijo napredek 

učencev. Vse to predstavlja hude fizične in emocionalne zahteve, kar poveča napornost dela. 
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Jenić (2002, po Jeleč Kaker, 2008) je mnenja, da je vzrok za preobremenjenost tudi problem 

kompetentnosti. Posamezniki se skozi proces izobraţevanja ne pripravijo dovolj za 

kompleksnost realnih delovnih zahtev (nemotiviranost uporabnikov, nepripravljenost na 

sodelovanje, prevelika zasedenost terminov ter iskanje neuspeha pri samem sebi). 

Pomanjkanje strokovnega znanja je lahko vzrok, da posamezniki prej podleţejo občutkom 

strahu in panike. Dovolj profesionalnega znanja pa omogoča, da probleme vidijo realneje, kar 

ţe samo po sebi zmanjšuje stres. 

 

Kaufhold, Alverez in Arnold (2006) ugotavljajo, da je pogosto spregledan zelo pomemben 

faktor, ki povzroča nastanek stresa/izgorevanja, , in sicer da specialni in rehabilitacijski 

pedagogi pri svojem delu uporabljajo zastarelo in neustrezno opremo (npr. zastareli 

računalniki), pogosto ne dobijo dovolj sredstev in nimajo niti osnovnih pripomočkov. 

 

Tudi Rakovec - Felser (2011) ugotavlja, da so pri individualnih značilnostih pomembne tudi 

demografske variable (starost, spol, status). Močno je z izgorelostjo povezana starost, saj se 

le-ta pogosteje pojavlja pri mlajših zaposlenih. To je povezano s pomanjkanjem delovnih 

izkušenj, zato je večje tveganje za pojav izgorelosti na začetku posameznikove kariere. Večje 

tveganje za pojav izgorelosti je opaziti tudi pri samskih ljudeh kot pa pri tistih, ki so v zvezah 

oziroma so poročeni. Spol pa ni povezan z napovedjo nastanka izgorelosti. 

 

Rezultate svoje raziskave bi lahko primerjala z izsledki raziskave Verčkovnik (2006), ki 

ugotavlja, da je lastna iniciativa v boju proti stresu najpomembnejša. Vsak bi moral biti 

sposoben prepoznati trenutek, ko je treba reči ne, si vzeti odmor ali poiskati pomoč. Na 

njenem vzorcu izgorevanje ni bilo prisotno, saj posamezniki pri svojem delu doţivljajo 

občutek lastne učinkovitosti, uspešnosti in kompetentnosti, ki deluje kot zaščitni dejavnik v 

boju proti obremenitvam, ki so jim izpostavljeni pri delu z osebami z motnjo v razvoju. 

 

Posameznice so navedle tudi različne predloge za zmanjšanje moţnosti za nastanek 

izgorevanja, ki bi jih delodajalci morali upoštevati. Najpomembnejše se jim zdijo različne 

neformalne in neobvezujoče oblike druţenja. Prav tako se jim zdijo pomembne tudi pozitivna 

delovna klima, podpora sodelavcev in vodstva. 
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Nekatere so navedle, da bi moralo biti manj birokracije. Pomembna sta tudi poloţaj in 

enakovrednost posameznikov v ustanovi. Pomembna so tudi dodatna izobraţevanja, jutranji 

sestanki, takojšen pretok informacij, dobri odnosi v kolektivu in različne sproščujoče 

aktivnosti. K izboljšanju odnosov lahko do neke mere pripomorejo neformalna druţenja. 

Nekatere pa so tudi mnenja, da ustanova kot celota ne more veliko narediti, saj so profili zelo 

različni in je teţko uskladiti različne ţelje, prav tako pa je vsak odgovoren zase in za svoje 

počutje. 

 

Ţgur Černigoj (2006) opisuje primer dobre prakse v centru za usposabljanje invalidnih otrok. 

Meni, da je nujno, da ustanova posveti več pozornosti vzdrţevanju in ohranjanju ustrezne 

psihofizične kondicije svojih strokovnih delavcev. Ustanova je začela izvajati različne 

aktivnosti, katerih cilj je omiliti pojav in učinek izgorevanja: 

 strokovna zdravstveno terapevtska predavanja (učenje aktivnih relaksacijskih tehnik, 

sprostitvene masaţne tehnike), 

 dvakrat tedensko plavanje v bazenu za delavce in njihove druţinske člane, 

 enkrat tedensko terapevtska vadba na ţogah, 

 enkrat tedensko odbojka v telovadnici OŠ, 

 interna strokovna izobraţevanja, 

 supervizija, avtogeni trening in osebnostna rast, 

 aktivna udeleţba zaposlenih na raznih športnih tekmovanjih. 

 

Nickson in Kristonis (2006) sta navedla nekaj predlogov za delodajalce, da bi obdrţali čim 

kvalitetnejši in strokovno usposobljen kader specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

Ugotovila sta, da stopnja izgorevanja med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi narašča, 

zato so nujne nekatere spremembe. Če posameznik na delovnem mestu ni zadovoljen, si bo 

poiskal delo drugje, v kolikor bo le moţno. Specialni in rehabilitacijski pedagogi morajo 

delovno okolje dojemati kot dobro in spodbudno, čutiti zadovoljstvo z delom, kar je 

neposredno povezano z odhajanjem učiteljev (pozitivna klima). Priporočata, da bi imeli 

začetniki ob sebi mentorja, ki bi jim bil vzor in jim nudil podporo in predloge za usmerjanje. 

Mentorji so opora mladim v stresnih situacijah in dajo povratne informacije takrat, ko je to 

nujno potrebno. Mladi učitelji morajo imeti moţnost profesionalnega razvoja, sprejemanja 

novih izzivov in uporabo novih metod. Ravnateljeva naloga je, da nudi podporo in da so 
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delovne naloge jasno porazdeljene. Velik vpliv pa imajo tudi plače, ugodnosti v zvezi z 

upokojitvijo in programi za zdravstveno zavarovanje. 

 

Intervjuvanke so se dotaknile tudi svojih študijskih let in podale različne predloge za delo 

fakultete. Tukaj moram poudariti, da so v vzorcu diplomantke z različnih fakultet. Tri so 

diplomantke pedagoške fakultete, ostale so diplomantke drugih fakultet, vendar so se od teh 

tri srečale s pedagoško fakulteto v času podiplomskega študija. Vse so izpostavile teţave, s 

katerimi so se srečale ob zaključku izobraţevalnega procesa, natančneje ob vstopu v prakso. 

Podobne teţave pa opaţajo tudi pri študentih, ki prihajajo na redno študijsko prakso. 

Intervjuvanke so mnenja, da so naše fakultete preveč teoretično zasnovane in da študentom 

profesorji še vedno predavajo določene stvari, ki z menjavo generacije otrok ne veljajo več. 

Ţelijo si več stikov s prakso, kroţenje med različnimi institucijami, da bi postopoma in 

kontinuirano spremljali izobraţevalne in druge ustanove, kamor so vključene osebe z motnjo 

v razvoju. Prepričane so, da bi morali imeti študentje v svoji študijski obveznosti tudi ure 

»učne baze«, kjer bi somentor, praktik spremljal (in vrednotil) njihovo delo. Ena 

intervjuvanka pa je mnenja, da bi fakulteta ob vpisu morala preveriti ustreznost posameznika 

za posamezni štuidijski program. 

 

Nujno bi bilo tudi izobraţevanje s področja medosebne komunikacije (strokovni delavec–

starš–sodelavci–vodstvo), reševanja konfliktnih situacij in skupinske dinamike.  

 

Kaff (2004) navaja, da bi si morali specialni in rehabilitacijski pedagogi v času študija poleg 

učenja tradicionalnih veščin, pridobiti tudi veščine za delo na večinskih šolah, veščine za 

inkluzivno delo in timsko poučevanje. Pridobiti bi morali celostno in uporabno znanje. S 

pridobitvijo različnih veščin se bodo specialni in rehabilitacijski pedagogi laţje soočili s 

pričakovanji in z izzivi ob začetku delovne poti ter tako laţje delali z otroki z motnjo v 

razvoju. 

 

Povzetki izsledkov moje raziskave so naslednji: 

 dejavniki izbire poklica so pri tistih intervjuvankah, ki so specialne in rehabilitacijske 

pedagoginje zelo podobni, pri tistih, ki pa to niso, pa različni; 
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 najpogostejši dejavniki, ki povzročajo profesionalne obremenitve so administrativno 

delo, dodatne zadolţitve izven redne delovne obveze, delo z učenci z zmerno, s teţjo 

in teţko motnjo, z avtistično motnjo, s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in z učenci 

z več motnjami; 

 večina intervjuvank ima teţave s prenehanjem razmišljanja o sluţbenem delu v 

prostem času, vsaj čez teden; 

 večina intervjuvank je izrazila ţeljo po dodatnem izobraţevanju in izpopolnjevanju 

svojega znanja (podiplomski študij, seminarji, delavnice, psihoterapija, psihoanaliza, 

supervizija, nakup strokovne literature, srečanje z drugimi ustanovami); 

 intervjuvanke so občutile tako psihološke kot fiziološke znake stresa; 

 s stresom/z izgorevanjem se intervjuvanke spopadajo na podoben način (osebni in 

socialni viri); 

 opaziti je nekatere razlike v doţivljanju stresa/izgorevanja pri posameznicah z 

večletnimi delovnimi izkušnjami in pri posameznicah z manj delovnimi izkušnjami 

(začetnice – malo psiholoških znakov, blaţji fiziološki znaki; tiste z večletnimi 

izkušnjami – več psiholoških znakov, resnejši fiziološki znaki); 

 ni opaziti večjih razlik v doţivljanju stresa/izgorevanja pri posameznicah, ki delajo 

individualno, skupinsko in oboje; 

 ni opaziti večjih razlik v doţivljanju izgorevanja med tistimi, ki so specialne in 

rehabilitacijske pedagoginje, in tistimi, ki to niso; 

 nobena intervjuvanka ni izrazila ţelje po menjavi poklica, le ena dvomi v izbor svoje 

poklicne poti; 

 intervjuvanke so navedle predloge za zmanjšanje izgorevanja na ravni posameznika, 

delodajalcev in podale predloge za delo fakultete. 

 

Poiskala sem stičnosti in razlike med izsledki moje raziskave in izsledki drugih raziskav. 

Ugotovila sem, da obstaja nekaj stičnosti. Pri intervjuvankah povzročajo profesionalne 

obremenitve zelo podobni dejavniki, kot so navedeni tudi v drugih raziskavah. Pri njih se 

pojavljajo tudi podobni psihološki in fiziološki znaki stresa/izgorevanja. Nobena izmed 

ntervjuvank ni povedala, da je izgorela, kar se ujema s tem, da je izgorevanje proces, katerega 

opazimo zelo pozno. Vse intervjuvanke so ugotovile, da so za učinkovito spopadanje s 

stresom/z izgorevanjem potrebne dobre osebne in socialne strategije, kar se prav tako ujema z 

raziskavami. Podale so konkretne predloge za zmanjševanje izgorevanja na ravni 
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delodajalcev, kar se ujema s pomembnostjo strategij prevenitve, ki so omenjene v raziskavah 

in so namenjene predvsem delodajalcem.  

 

Stičnosti med izsledki moje raziskave in raziskavami v Sloveniji je mogoče najti tudi na 

področju doţivljanja stresa/izgorevanja. Raziskave v Sloveniji kaţejo, da so specialni in 

rehabilitacijski pedagogi zadovoljni na svojih delovnih mestih in ne zapuščajo svojega 

poklica. Intervjuvanke pa so v tej raziskavi povedale, da je delovno mesto zahtevno in stresno, 

da jih nekatere stvari obremenjujejo, vendar niso povedale, da so preobremenjene ali celo 

izgorele. Teţave imajo s tem, da ne morejo prenehati misliti na sluţbeno delo v prostem času. 

Intervjuvanke z manj delovnimi izkušnjami so v fazi izčrpanosti, medtem ko se pri tistih z 

večletnimi delovnimi izkušnjami ţe pojavljajo znaki faze ujetosti (Pšeničny, 2007). Iz tega 

sklepam, da se hujši znaki stresa/izgorevanja pojavljajo pri intervjuvankah z večletnimi 

delovnimi izkušnjami. 

 

Če primerjam izsledke svoje raziskave z izsledki raziskav v tujini, lahko opazim nekatere 

razlike. V tujini so posamezniki kot obremenjujoče dejavnike omenili tudi nizke osebne 

dohodke, premalo priloţnosti za profesionalno rast in premalo priznanja za delo. V moji 

raziskavi ti dejavniki niso bili omenjeni, ampak so v ospredju administrativno delo, dodatne 

zadolţitve izven redne delovne obveze in delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

ter z učenci s teţjimi motnjami. Po navedbah raziskav v tujini specialni in rehabilitacijski 

pedagogi mnoţično (46 odstotkov) zapuščajo svoj poklic po petih letih sluţbovanja, zato 

sklepam, da je izgorevanje teţava posameznikov, ki imajo manj delovnih izkušenj. Pri nas pa 

je situacija ravno nasprotna. To lahko podkrepim še s svojimi izsledki, ki navajajo, da pri 

začetnicah skoraj ni opaziti psiholoških znakov stresa/izgorevanja, pojavljajo pa se blaţji 

fiziološki znaki. Pri posameznicah z večletnimi delovnimi izkušnjami pa je opaziti več 

psiholoških znakov stresa/izgorevanja in resnejše fiziološke znake, ki so tudi ţe pustili trajne 

posledice. 

 

V našem prostoru sem o obravnavani problematiki večinoma zasledila le kvantitativne 

raziskave. Ker pa je doţivljanje in spopadanje s stresom/z izgorevanjem zelo subjektiven 

občutek, se mi zdi zelo pomembno, da sem to raziskavo naredila kvalitativno. Le-ta osvetljuje 

problem stresa/izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju s subjektivnega, 

z doţivljajskega vidika. Pogosto se dogaja, da se posledic stresa sploh ne zavedamo in le-te 
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lahko hitro prerastejo v izgorevanje. S tega vidika sem mnenja, da sem dobila s kvalitativno 

analizo dragocenejše podatke.  

Nadalje ugotavljam, da je tudi pri nas na delovnem mestu specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga zaposlenih ogromno drugih strokovnjakov. Zato sem v raziskavi izvedla primerjavo 

med tistimi, ki so specialni in rehabilitacijski pedagogi, in tistimi, ki to niso, a opravaljajo 

delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Tako sem jih primerjala na ravni dejavnikov 

izbire poklica in poklicne poti, doţivljanja stresa/izgorevanja in spopadanja s stresom/z 

izgorelostjo. Pomembne podatke sem pridobila tudi s primerjavo na ravni doţivljanja 

stresa/izgorevanja ter spopadanja s stresom/z izgorelostjo med posameznicami, ki imajo manj 

delovnih izkušenj, in tistimi, ki imajo večletne delovne izkušnje, ter med posameznicami, ki 

delajo indvidualno, skupinsko in oboje. 

 

Nazadnje pa dodajo vrednost tej raziskavi tudi napotki za učinkovito spopadanje s stresom/z 

izgorevanjem. Te napotke sem oblikovala na ravni posameznika in na ravni vzgojno-

izobraţevalnih ustanov (delodajalcev). Oblikovala sem jih izhajajoč iz izsledkov tujih 

raziskav, svoje raziskave in lastnih delovnih izkušenj. 

 

Napotki za učinkovito spopadanje s stresom/z izgorevanjem na ravni posameznika so: 

 delo na sebi in samoizobraţevanje (vsakemu omogočiti tisto, kar mu ustreza oz. ga 

veseli), 

 naučiti se ne misliti na sluţbo v prostem času in ne nositi dela domov, 

 poiskati si ustrezne načine sproščanja in socialne podpore. 

 

Napotki za učinkovito spopadanje s stresom/z izgorevanjem na ravni vzgojno-izobraţevalnih 

ustanov (delodajalcev) so: 

 pozitivna delovna klima brez dodatnih pritiskov, 

 ustrezni delovni prostori s primerno opremo za delo, 

 dostop do didaktičnega materiala in didaktičnih priprav, 

 učni pripomočki (delovni zvezki, učbeniki), 

 mentor za učitelje začetnike (strokovno vodenje in usmerjanje), 

 podpora delavcev z večletnimi izkušnjami tistim z manj izkušnjami, 

 več smernic za delo s starši, 
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 organiziranje intervizij in supervizij, 

 rotacija delovnih mest znotraj ustanove , 

 dodatne zadolţitve izven redne delovne obveze naj se enakomerno razporedijo, 

 v ospredje naj stopi delo z otrokom/mladostnikom/odraslim z motnjo v duševnem 

razvoju in sprotno reševanje teţav pri delu z njimi, ne pa administrativno delo, 

 organiziranje neformalnih športnih druţenj v naravi. 

 

Zavedam se, da s svojo raziskavo nisem odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z izgorevanjem 

pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Odprla so se mi nova vprašanja. Kakšne so 

dejansko posledice dolgotrajnega stresa, ki se jih posamezniki sploh ne zavedamo? Kje je tista 

meja, ko posameznik začuti, da ne zmore več, in ali sploh lahko reče, da ne zmore glede na 

trenutno stanje zaposlovanja v drţavi? Izgorevanje je zelo subjektiven občutek, ki si ga teţko 

kar tako priznamo, saj znakom stresa, ki vodijo v negativne posledice, po navadi ne 

pripisujemo prevelikega pomena. Posamezniki v tujini mnoţično zapuščajo delovno mesto 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ţe po 5 letih sluţbovanja, pri nas to ni prisotno. So 

pa posameznice ogromno simptomov opazile pri drugih, zato se sprašujem, koliko je takšnih 

posameznikov, ki delajo, pa so v različnih fazah izgorevanja in se tega sploh ne zavedajo, zato 

pa svojega dela ne opravljajo več kvalitetno in so slabi specialni pedagogi? Učenci imajo 

pravico do kvalitetnega vzgojno-izobraţevalnega procesa, zato bodo tako posamezniki kot 

ustanove morali poskrbeti za ustrezno psihohigieno in dobro počutje zaposlenih. 
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7 PRILOGE 

7.1 VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

 

Vprašanja sem sestavila s pomočjo prebiranja literature in anketnega vprašalnika MBI 

(Maslach Burnout Inventory), ki ga je prevedla Tatjana Penko (1992). Vprašalnik je prirejen 

začetni inačici vprašalnika MBI (Maslach in Jackson, 1979). Po področjih pa sem ga razdelila 

glede na cilje svoje raziskave. 

 

DOŢIVLJANJE IZGOREVANJA PRI DELU Z OSEBAMI Z MOTNJO V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Navedite, prosim, nekaj osnovnih podatkov: 

- stopnja in smer izobrazbe, 

- delovno mesto, 

- dolţina skupne delovne dobe in dolţina delovne dobe z osebami z motnjo v duševnem 

razvoju, 

- ali imate druţino. 

 

Intervju je razdeljen na 4 sklope, v okviru katerih so posamezna vprašanja. Vprašanja so 

povezana s cilji moje raziskave. 
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IZBIRA POKLICA 

1. Kaj vas je motiviralo za izbiro študija? Opišite najpomembnejše dejavnike za izbiro. 

2. Koliko časa ste potrebovali, da ste študij zaključili? Ste se v prakso poleg obvezne 

vključevali ţe v času študija (npr. prostovoljno delo)? 

3. Ste dolgo iskali prvo zaposlitev? 

4. Kdaj in kje ste se prvič zaposlili? 

5. Opišite svoje prve delovne izkušnje. 

 

ČE JE INTERVJUVANEC SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG (v 

nadaljevanju SRP): 

6. a) SRP lahko dela na različnih področjih. Navedite, katera dela ste opravljali do sedaj. 

b) Ste se kdaj dodatno usposabljali za svoje delo oziroma se še usposabljate? 

c) Primerjajte delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju na začetku vaše poklicne 

poti in danes. 

d) Ali čutite zadovoljstvo z izbiro svoje poklicne poti? Bi se danes morda odločili 

kako drugače oziroma načrtujete kakšne spremembe? 

 

ČE INTERVJUVANEC NI SRP: 

7. a) Opišite svojo dosedanjo poklicno pot. 

b) Kateri dejavniki so vplivali na to, da ste začeli delati z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju? 

c) Ali se čutite dovolj usposobljene za delo s to populacijo? Ste se med leti 

sluţbovanja dodatno usposabljali oziroma se še usposabljate? 

d) Primerjajte delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju v času, ko ste začeli in 

danes. 
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e) Navedite vzroke, ki so vplivali na to, da še vedno delate na tem delovnem mestu, 

čeprav vam vaša študijska izobrazba omogoča tudi opravljanje drugega dela. Ste 

zadovoljni s svojim delom? Načrtujete kakšne spremembe? 

 

PROFESIONALNE OBREMENITVE 

1. Kako se počutite, ko se zjutraj zbudite in morate na delo? 

2. Opišite svoj običajni delovni dan. Koliko ur delate? 

3. Imate poleg osnovne obveze še kakšne druge zadolţitve? 

4. Kako se počutite ob koncu vašega delovnega dneva? Kaj naredite, ko pridete domov? 

5. Katere stvari v zvezi z opravljanjem vašega poklica vas zadovoljujejo in katere 

obremenjujejo? Podrobno opišite. 

6. Kako se razumete s sodelavci in kako z nadrejenimi? Kako se vam zdi, da gledajo na 

vaše delo? 

7. Ali imate občutek, da lahko realizirate vaše ideje? Imate veliko načrtov za to šolsko 

leto in za prihodnje? 

8. Kaj menite o: 

- neposrednem delu z učenci in njihovi uspešnosti, 

- delu s starši, 

- administrativnem delu, 

- delovnih pogojih, 

- časovnih obremenitvah, 

- didaktični pripravi, 

- pripomočkih za delo. 

9. Kako bi opisali svoj odnos do učencev? Imate kdaj občutek, da ste preveč distancirani 

oziroma se vas kdaj preveč dotakne? Kako se spopadate z njihovimi problemi? 

10. Kako profesionalne obremenitve vplivajo na vaše delo? Imate kakšne teţave? 
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11. Kako profesionalne obremenitve vplivajo na vaše privatno ţivljenje? Ali lahko 

prenehate razmišljati  sluţbi, kadar niste v sluţbi? Ste imeli kdaj s tem teţave? 

 

ZNAKI STRESA IN IZGORELOSTI 

1. Opišite sebe in svoje lastnosti. Katere vam pri vašem delu pomagajo in katere 

ovirajo? 

2. Ali občutite pri sebi kakšne znake stresa v povezavi z opravljanjem dela? 

3. Imate oziroma ste kdaj imeli kakšne posebne teţave (npr. nespečnost, glavoboli, 

teţave s prebavo …) Se vam zdi, da vas sluţba pretirano izčrpava? 

4. Koliko dni ste v lanskem šolskem letu in v letošnjem do sedaj izostali iz delovnega 

mesta zaradi bolezni? 

5. Ali imate med delom moţnosti za odmor, da se emocionalno razbremenite in 

sprostite? Če ne, zakaj ne? 

6. Kdaj menite, da je oseba izgorela? Ste to kdaj občutili pri sebi? Podrobno opišite 

svoje občutke. 

(BURNOUT: depersonalizacija – klienti so naši sovraţniki; zniţan nivo osebne 

izpolnitve; emocionalna izčrpanost – izčrpali smo svoje emocionalne zaloge). 

7. Ali se vam zdi, da so vam vaše delovne izkušnje v pomoč pri vašem delu? Ali po 

tolikih letih še vidite smisel v opravljanju svojega dela? 

8. ZAČETNIK: Kako se spopadate s pomanjkanjem izkušenj? Kako si pomagate v 

novih situacijah? Vas to obremenjuje?  

9. Ali imate občutek, da je izgorevanje pogost pojav pri delu z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju? 

 

 

 



Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju                        Magistrsko delo                                                                                

 

199 

PODPORA IN SPOPADANJE Z IZGORELOSTJO 

1. Kako se spopadate s profesionalnimi obremenitvami? 

2. Ali vas doma podpirajo oziroma vam nudijo pomoč v zvezi z opravljanjem vašega 

poklica? 

3. Ali imate občutek, da imate dovolj časa zase, za partnerja, druţino? 

4. Kaj počnete v prostem času? 

5. Kaj naredite, ko začutite, da vas delo preveč obremenjuje (npr. šport, joga, masaţe 

itd.)? 

6. Na čigavo pomoč lahko računate, ko se počutite preobremenjene? 

7. Na kakšen način vam ta podpora koristi pri opravljanju vašega dela? 

8. Kaj lahko po vašem mnenju naredi ustanova, kjer delate, da bi preprečevala 

izgorevanje posameznikov? 

9. Navedite vaše predloge v zvezi s tem, kako bi se lahko zmanjšala stopnja izgorevanja 

pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju. 
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7.2 IZBOR RELEVANTNIH DELOV INTERVJUJEV 

OSEBA 1 

DEL BESEDILA KODE KATEGORIJE 

»Ţelja po takojšnji 

zaposlitvi, to da ni bilo 

sprejemnih izpitov in 

ţelja po znanju.« 

»Moja poklicna pot se 

je pričela na Centru za 

socialno delo, pomoč 

druţini pri vzgoji otrok. 

Pokazala se je potreba v 

zavodu, ker so prvič 

poslali otroke iz šole s 

prilagojenim 

programom v Srednjo 

šolo in takrat so 

potrebovali 

zanesljivega človeka 

preko javnih del. Takrat 

sem se preusmerila iz 

Centra za socialno delo 

in še danes delam v tej 

ustanovi.« 

»Splet okoliščin in 

teţnja po zaposlitvi. 

Narava zaposlovanja 

nas je takrat prisilila, da 

se zaposlimo, kjer je 

bilo prosto delovno 

mesto.« 

 

Ţelja po hitri zaposlitvi 

 

Ţelja po znanju 

Ni bilo sprejemnih 

izpitov 

Prosto delovno mesto 

Pomoč druţini 

Osnovna šola s 

prilagojenim 

programom 

Javna dela 

Preusmeritev delovnega 

mesta 

 

Splet okoliščin 

 

Sistem zaposlovanja 

 

DEJAVNIKI IZBIRE POKLICA IN 

POKLICNE POTI 

»Absolutno so mi 

izkušnje v pomoč. 

Preprosto ne spregledaš 

stvari. Večkrat najprej 

globoko zadihaš, šele 

nato se lotiš teţav in 

dela.« 

Opora v izkušnjah 

Premišljenost  

 

Natančnost 

DELOVNE IZKUŠNJE 
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»Ja določene stvari se 

me še dotaknejo, kljub 

mojim izkušnjam. Res 

pa je, da sem na 

začetku svoje poklicne 

poti s tem imela več 

problemov. Takrat sem 

doma premlevala, nato 

pa sem se naslednji dan 

pogovorila s sodelavci 

in bilo je veliko laţje.« 

»Dovolj usposobljena 

nikoli, ker mislim, da se 

znanje nadgrajuje, ne 

glede na prvotno 

izobrazbo.« 

»Dodatno se nisem 

izobraţevala do sedaj. 

Trenutno se 

izobraţujem.« 

Laţje odklopiš 

 

Še vedno se je kaj 

dotakne 

Teţave začetnikov-

premlevanje situacij 

doma 

 

 

Stalno izpopolnjevanje 

 

Nadgrajevanje znanja 

V procesu 

izobraţevanja 

»Oboje je lahko 

zahtevno. Skupinsko 

delo tedaj, če učitelj, 

vzgojitelj  doţivlja 

neugodna čustva,ki so 

posledica njegovih 

previsokih pričakovanj, 

češ, da je dober učitelj, 

vzgojitelj tisti, ki mu 

uspe motivirati vse 

otroke v skupini,  

individualno delo pa 

takrat, ko imaš občutek, 

da si pri sebi izčrpal vse 

moţnosti, da bi čim 

bolje pomagal otroku, 

pa ne dobiš ţelenih, 

pričakovanih 

rezultatov. Meni se zdi 

zahtevnejše 

individualno delo, ker 

SKUPINSKO: 

Problem motivacije 

otrok v skupini 

Zahtevnost delovnega 

mesta 

Previsoka pričakovanja 

Neugodna čustva 

INDIVIDUALNO: 

Občutek izčrpanja vseh 

moţnosti 

Ni ţelenih rezultatov 

Individualno delo-bolj 

izčrpa 

Zahtevnejše 

INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO 
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me bolj izčrpa.« 

»Ja, sem vodja aktiva 

vzgojiteljev in pa vodja 

domske skupnosti. Na 

nič ne gledam kot na 

breme, mogoče me 

včasih malo izčrpa 

neangaţiranost 

sodelavcev, ko ne vejo, 

kaj in kako delati. 

Potem to, da moram 

razmišljati o novih 

dejavnostih in moti me 

to, da nimam vedno 

podpore. Pri tem delu 

so potrebne vedno nove 

ideje.« 

»Popoldansko delo me 

ovira, zato sem iskala 

zaposlitev tudi drugje.« 

»Administrativno delo 

je breme. Presega mejo, 

zato pa je tudi 

podaljšan efektivni 

delovni čas. Preveč je 

časovnega pritiska. 

Didaktične priprave 

vzamejo dosti časa.« 

»Nikoli ne moreš čisto 

odklopiti. Prej bi lahko 

rekla, da laţje odklopim 

druţino v sluţbi kot pa 

sluţbo doma. Zaradi 

dodatnega 

izobraţevanja v tem 

obdobju imam mogoče 

nekoliko teţav in 

obremenitev, ni pa 

hudo.« 

»Sem deloholik, v tem 

Dodatne zadolţitve 

 

Vodenje aktiva 

Neangaţiranost 

sodelavcev - izčrpava 

Razmišljanje o novih 

idejah 

Premalo podpore 

Popoldansko delo 

Iskanje druge zaposlitve 

Administrativno delo 

Podaljšan efektivni 

delovni čas 

 

Ogromno časovnega 

pritiska 

Didaktične priprave 

Nikoli popolnoma ne 

preneha misliti na delo 

 

Izobraţevanje in sluţba 

- obremenitev 

 

Deloholizem – teţko se 

upre delu 

 

Pretirana natančnost 

 

PROFESIONALNE OBREMENITVE 
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smislu, da sem precej 

natančna, da ne znam 

postaviti meje in da se 

delu ne znam upreti.« 

»Tovrstno delo zahteva 

precej časa in zahteva 

popolnega človeka in 

delo od jutra do 

večera.« 

»Ogromne razlike so. 

Takrat v začetku so bili 

vključeni socialni 

transferji in so bile 

sposobnosti otrok dosti 

višje, zdaj pa je stopnja 

prilagajanja učitelja 

dosti pomembnejša in 

je potrebno tudi več 

fleksibilnosti.« 

Teţave pri postavljanju 

mej 

Zahtevnost delovnega 

mesta – popolni človek 

 

Ogromno dela 

 

 

Upad sposobnosti otrok 

Ogromne razlike 

Več prilagajanja 

 

Več fleksibilnosti 

»Ne, edino, če 

mehanizacija ne dela, to 

me pa zna razjeziti. V 

začetku, prvo drugo 

leto ja, zdaj pa ne. 

Čutila sem jezo in 

razočaranost.« 

»Mislim, da je lani 

prišlo do popolne 

izgorelosti, ko je prišlo 

do odklopa zaradi 

veliko obremenitve. 

Najbolj se kaţe v obliki 

nespečnosti.« 

»Dejansko, ko se 

posameznik zateka k 

bolniški, ko enostavno 

ne vidi več dela, ko se 

drugače obnaša do 

otrok kot sicer in je 

glasnejši, ko ne pride 

PSIHOLOŠKI: 

Jeza in razočaranost (na 

začetku delovne poti) 

Občutek popolne 

izgorelosti/odklop 

 

FIZIOLOŠKI: 

Nespečnost 

 

ZNAKI, KI JIH OPAZI 

PRI DRUGIH: 

Zatekanje v bolezen 

Drugačno obnašanje do 

otrok 

Drugačna frekvenca 

ZNAKI STRESA/IZGORELOSTI 
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več pripravljen v sluţbo 

in pri samem delu bolj 

improvizira. Pri sebi 

mislim, da česar 

podobnega nisem 

opazila. Mislim pa, da 

se pogosto pojavlja. Ko 

gledam ostale, mislim, 

da se pojavlja.« 

glasu 

Nepripravljen pri delu 

Improvizacija  

Pogost pojav pri drugih 

»Mislim, da se kar z 

delom. Bistvo pri meni 

je, da se s popolnim 

delom izognem 

neučinkovitosti, ker 

sem potem vedno dobro 

pripravljena.« 

»Na primer sprememba 

okolja, sprehod, dolgi 

pohod.« 

Natančna priprava na 

delo 

Izogibanje 

neučinkovitosti 

 

Sprememba okolja 

Gibanje- sprehod, dolgi 

pohod 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 

»Pomoč druţine in 

sodelavcev. Kot 

podpora pri delu, da se 

postavim ponovno na 

svoj tir in da lahko 

nadaljujem z delom. 

Bila sem vključena v 

supervizijo, ki sem jo 

bila primorana prekiniti 

zaradi sedanjega 

izobraţevanja. Čeprav 

ne vem zakaj so se me 

problematike na 

superviziji bolj osebno 

dotaknile, kot pa se me 

pri samem delu.« 

Podpora druţine 

 

 

Podpora sodelavcev 

 

Supervizija – problemi 

so se jo tukaj dotaknili 

 

 

Globlja spoznanja 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(SOCIALNA PODPORA) 

»Ne vem, če lahko 

sama ustanova veliko 

naredi. Mogoče, če ne 

bi bilo tako veliko 

birokracije, bi na ta 

Manj birokracije 

 

Ustanova kot celota ne 

PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE 

IZGOREVANJA MED ZAPOSLENIMI 
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način bili manj 

obremenjeni in bolj 

sproščeni. S tem 

vprašanjem se nisem 

nikoli spopadala, ker 

smo ţe poskusili z 

druţenjem in 

podobnimi oblikami. 

Mogoče to gre v 

manjših enotah, na 

ravni celotnega zavoda 

pa mislim, da to ne gre, 

zaradi raznolikosti 

poklicev in mase ljudi.« 

more 

 

Manjše enote - laţje 

 

Prevelika raznolikost 

ljudi 

 

Različnost profilov-

teţko uskladiti 

Se ne ukvarja s tem 

vprašanjem 

»V prvi vrsti bi morali 

presoditi, če je 

posameznik sploh za 

delo, kamor se je 

vpisal. To bi lahko 

dosegli z predhodno 

zahtevo po praksi, ki bi 

jo moral opraviti 

posameznik, šele na 

podlagi tega bi se lahko 

vpisal na študij. Vse 

preveč nosilci 

posameznih predmetov 

gledajo samo svoj 

predmet in zahtevajo 

preveč teoretičnih 

študij. Premalo je 

konkretnih vaj, ki niso 

oblika predstavitve 

seminarskih nalog. 

Sami predavatelji bi 

morali vključevati 

praktične vsebine, ki bi 

jih lahko predstavljali 

učitelji, vključeni v 

neposredno delo, saj 

imamo ogromno ljudi, 

Preverjanje ustreznosti 

posameznika za 

posamezni študijski 

program 

 

 

Preveč teorije 

 

 

Premalo konkretnih vaj 

in neposrednega dela 

 

 

Povezanost teorije in 

prakse 

 

Večja teţa na oceni 

prakse 

PREDLOGI ZA DELO FAKULTETE 
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ki imajo visoke nazive, 

pa "spijo" na lovorikah 

le teh. Torej, zgolj 

večja povezanost teorije 

in prakse. Večjo teţo bi 

morala nositi ocena 

praktičnega dela 

študenta, kot pa 

teoretični izpiti.« 

 

 

OSEBA 2 

DEL BESEDILA KODE KATEGORIJE 

»V samem začetku me 

je motivirala 

profesorica na srednji 

šoli. To je bilo 

ključno.« 

»Na začetku nisem 

imela stikov z osebami 

z motnjo v duševnem 

razvoju. Prakse v času 

študija nisem imela, 

smo pa si pa šli ogledati 

OŠ Levec in Zavod na 

Igu. Takrat sem se 

samo površinsko 

seznanila, nisem pa 

imela nobenih 

izkušenj.« 

»Potem so me osebna 

pota zanesla v drug kraj 

in sem iskala sluţbo 

bliţje novemu kraju. 

Kolegi so me opozorili 

na razpis na tej šoli s 

prilagojenim 

programom in sem se 

 

Motivacija profesorice 

na srednji šoli 

 

Prvi stik z osebami z 

motnjo v duševnem 

razvoju ob ogledu 

zavoda 

Malo prakse 

 

Primanjkljaj izkušenj na 

tem področju 

 

Osebni razlogi 

Selitev v drug kraj 

Osnovna šola s 

prilagojenim 

programom 

Iskanje zaposlitve bliţje 

DEJAVNIKI IZBIRE POKLICA IN 

POKLICNE POTI 
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prijavila, šla na 

razgovor in dobila 

sluţbo. In še danes sem 

tu.« 

novemu kraju 

Prosto delovno mesto 

»Delovne izkušnje so 

mi zelo v pomoč pri 

mojem sedanjem delu. 

Počutim se bolj 

kompetentna, suverena 

in imam boljši pristop k 

otrokom, staršem, 

kolegom in to se opaţa 

pri samem delu.« 

»Delo z otroki in 

njihovimi problemi je 

vedno znova izziv. 

Samo delo je zelo 

dinamično, potrebno se 

je prilagajati, se 

izobraţevati, brati 

knjige in na tem 

področju so vedno nove 

stvari in staršem lahko 

v primerih njihove 

vzgojne nemoči 

ponudim marsikaj.«  

»Več teţav sem imela 

na začetku poklicne 

poti, vendar sem se 

skozi izobraţevanje 

psihoterapije 

spremenila tudi sama, 

ker sem imela tudi 

svojo terapijo-delo na 

sebi in supervizijo.« 

»Na začetku nisem 

imela pojma s kakšnimi 

teţavami se spopadajo 

otroci z motnjo v 

duševnem razvoju. Ti 

Pomoč pri delu -

delovne izkušnje 

 

Občutek 

kompetentnosti in 

suverenosti 

Boljši pristop k 

otrokom, staršem 

Novi izzivi 

Dinamičnost dela 

Nudenje pomoči 

staršem pri vzgoji otrok 

Prilagajanje 

 

Izobraţevanje  

 

Delo na sebi 

Teţave začetnikov 

 

Primanjkljaj v znanju za 

delo z otroki z motnjo v 

duševnem razvoju 

Teţave otrok z motnjo 

v duševnem razvoju – 

pogoste ţrtve zlorab in 

nasilja 

Posebne metode in 

tehnike za delo – na 

DELOVNE IZKUŠNJE 
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otroci so velikokrat 

ţrtve zlorab in nasilja. 

Nisem imela dovolj 

znanja, tehnik, metod, 

ki bi mi omogočili, da 

se otrokom 

pribliţam…« 

»Tu mislim predvsem v 

primerih, ko so otroci 

čustveno ranjeni, 

travmatizirani…zaradi 

primanjkljajev na 

intelektualnem 

področju pa je treba biti 

še posebej usposobljen, 

da se lahko otroku 

pribliţaš.« 

»Ja. Sama sem si 

plačala študij 

psihoterapije, pa tudi 

šola mi vsako leto 

omogoči, da se lahko 

vključim v seminarje in 

delavnice po lastni 

izbiri… Seveda s 

področja dela, ki ga 

opravljam.« 

začetku premalo znanja 

Pribliţevanje otrokom z 

motnjo v duševnem 

razvoju – zahtevno 

 

 

 

 

 

Nujnost dobre 

usposobljenosti za delo 

z učenci z motnjo v 

duševnem razvoju 

Študij psihoterapije 

Seminarji 

Delavnice 

Omogočen dostop do 

izobraţevanja 

»Jaz osebno rajši delam 

individualno, lahko 

sproti preverjam 

razumevanje, v 

individualnem kontaktu 

laţje vzpostavim 

zaupen, varen odnos. 

Otroci s posebnimi 

potrebami potrebujejo 

učenje, vzpodbude za 

izraţanje svojih 

prepričanj, misli in 

doţivljanja. Vsekakor 

pa je za naše 

INDIVIDUALNO: 

Individualno delo-

zaupen, varen odnos, 

preverjanje 

razumevanja 

 

SKUPINSKO: 

Skupinsko delo - učenje 

socialne komunikacije 

Bolj naporno 

INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO 
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mladostnike zelo 

pomembno tudi delo v 

skupini, predvsem na 

področju socialne 

komunikacije, kjer so 

šibki. Meni osebno delo 

v skupini predstavlja 

izziv in mi je bolj 

naporno, ravno zaradi 

zagotavljanja časa in 

prostora, da lahko vsak 

otrok ustrezno izrazi 

svoje doţivljanje, 

misli……To terja več 

predpriprav in tudi v 

skupini moraš ves čas 

vsem vključenim 

zbrano slediti in jih 

vzpodbujati…« 

Izziv – delo v skupini 

 

Več priprave na delo 

Sledenje in 

vključevanje vseh 

članov skupine – 

izraţanje svojih misli 

»Tukaj, kjer delam 

imam poleg rednih 

zadolţitev tudi dodatno 

delo, npr. tim za 

samoevalvacijo, tim za 

avtizem, koordinator 

mednarodnih projektov, 

vodja aktiva strokovne 

sluţbe… Se pravi 40-

urni delavnik na teden 

in delo v svetovalnici 

1X na teden popoldan. 

Na rednih šolah pa 

izvajam testiranje 

nadarjenosti.« 

»Po navadi se v sluţbi 

počutim v redu, razen 

ob primerih intervencije 

in teţjih primerov 

nasilja sem izčrpana.« 

»Največ energije 

porabim za 

Dodatne zadolţitve 

 

 

Intervencije in teţji 

primeri nasilja (občutki 

izčrpanosti) 

 

Enosmerna 

komunikacija z učitelji 

(terja ogromno 

energije) 

 

Previsoka pričakovanja 

in zahteve 

 

Prostorska stiska 

PROFESIONALNE OBREMENITVE 
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komunikacijo z učitelji, 

ki imajo prevelika 

pričakovanja in 

zahteve, takrat je 

komunikacija večinoma 

enosmerna.« 

»Rada delam z otroki, 

ţelim si le večjo 

pisarno za bolj 

kvalitetno delo.« 

»Administrativno delo 

je breme, vem pa, da 

mora biti. 

Administrativnemu 

delu posvetim tudi 

nekaj časa doma.« 

»Pri svojem delu 

opaţam, da je teţje 

delati z otroki s teţjo in 

teţko motnjo in avtisti. 

Zelo malo je 

pozitivnega 

feedbacka…imam 

občutek, da samo 

dajem, vlagam energijo, 

se angaţiram...zelo 

malo pa je odziva s 

strani otroka in skoraj 

ni napredka...celo lahko 

zgolj opazujem 

nazadovanje..." 

»Kadar so obremenitve 

prevelike, tudi ne grem 

po otroke (naslednja 

obravnava), ker ne 

morem preklopiti in se 

ne morem zbrati.« 

»To delo izčrpava, ker 

zelo veliko daješ, pa 

malo dobiš nazaj. To 

 

Administrativno delo – 

veliko breme 

 

Delo doma 

 

Teţje delo z otroki s 

teţjo in teţko motnjo v 

duševnem razvoju in z 

avtističnimi motnjami – 

malo »pozitivnega 

feedback-a«, ni 

napredka 

 

 

Nesorazmerje vlagati-

dobiti 

 

 

 

 

Hude obremenitve – 

potrebuje čas za odklop 

 

 

Delo je izčrpavajoče 

 

 

 

Zadovoljstvo z delom 
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verjetno učitelji še dosti 

bolj občutijo.« 

»Delo s temi otroki mi 

je pri srcu, rada delam z 

njimi, čutim njihove 

stiske in ker se čutim 

koristna, mi to daje 

zadovoljstvo.« 

Občutek koristnosti 

Občutenje njihovih 

stisk 

»Občutim tiščanje v 

prsih, pritisk v glavi, 

teţja zbranost, 

koncentracija in spanje. 

Včasih imam teţave z 

nespečnostjo in 

glavoboli (bolj pritisk v 

glavi-polna glava). Sem 

prepoznala in sem znala 

ukrepati. Sluţba me na 

splošno pretirano ne 

izčrpava.« 

»Mislim, da se 

izgorelost pozna v 

posameznikovem 

zdravstvenem stanju, 

oseba je bolj občutljiva, 

manj imuna za bolezni. 

Izgorelost je vidna tudi 

navzven pri človeku-

oseba se ne more zbrati, 

manj je druţabna. V 

sluţbi recimo vidim 

kolege, ki so večno 

nezadovoljni in ne 

vidijo nič kaj 

pozitivnega.« 

»Pri meni je bil čas, ko 

sem bila zelo 

nezadovoljna z odnosi s 

sodelavci. Takrat sem 

občutila nestrpnosti v 

FIZIOLOŠKI: 

Teţave z nespečnostjo 

Tiščanje v prsih 

Glavoboli – pritisk v 

glavi 

Pravočasno ukrepanje – 

prepoznavanje znakov 

PSIHOLOŠKI: 

Nezadovoljstvo z 

odnosi na delovnem 

mestu 

Nestrpnost v 

komunikaciji 

Pogostost sporov med 

sodelavci 

Teţja zbranost in 

koncentracija 

ZNAKI, KI JIH OPAZI 

PRI DRUGIH: 

Zunanji znaki 

izgorelosti – ni 

zbranosti, druţabnosti 

 

Primeri v sluţbi – 

večno nezadovoljstvo z 

ZNAKI STRESA/IZGOREVANJA 
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komunikaciji s kolegi 

in več sporov z njimi.« 

»Mislim, da ja. Pri delu 

z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju je 

zelo malo pozitivnih 

feedbackov in zato 

delam še z nadarjenimi, 

da tam dobim drug 

feedback. 

Komunikacija je malo 

drugačna. Tudi 

popoldansko delo v 

svetovalnici-velikokrat 

grem utrujena tja, 

ampak po treh urah dela 

tam nisem sesuta, 

ampak imam neko novo 

energijo, ker teče 

komunikacija na 

drugačen način. To delo 

izčrpava, ker zelo 

veliko daješ pa malo 

dobiš nazaj.« 

delom 

 

Pogost pojav pri delu z 

osebami z motnjo v 

duševnem razvoju 

Malo je pozitivnih 

povratnih informacij 

Veliko daješ-malo 

dobiš 

Delo z nadarjenimi – ni 

občutka »sesutosti« 

(nova energija, 

drugačna komunikacija) 

»Zelo mi pomaga, če 

grem za 45 minut v 

hrib-gibanje na zraku, 

zunaj. Delo na sebi. 

Sem druţabna, 

meditiram doma, rada 

berem, čeprav imam za 

to bolj čas med 

počitnicami… Vikende 

posvečam druţini.« 

Gibanje 

Delo na sebi 

Druţabnost  

 

Meditacija 

 

Branje 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 

»Zelo je pomembno, 

kakšen je šef in jaz sem 

zadovoljna na tem 

področju. Vodstvo me 

zelo podpira pri mojem 

delu, mi ne postavlja 

Podpora vodstva – ne 

postavlja ovir 

Pogovori z ravnateljico 

Intervizija s sodelavko 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(SOCIALNA PODPORA) 
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ovir in sem lahko 

kreativna. Kadar imam 

teţave, se lahko 

pogovorim z 

ravnateljico, kar mi 

veliko pomeni.« 

»Imam čas za odmor po 

potrebi. Kot 

razbremenitev grem k 

socialni delavki-

sodelavki in kakšno 

rečeva-intervizija. 

Sama si plačujem 

supervizijo, česar je v 

šolstvu premalo.« 

»Doma imam podporo 

obeh hčera in partnerja. 

Doma mi prisluhnejo, 

če imam teţave.« 

 

Dovolj časa za odmor 

 

Supervizija 

 

 

Podpora domačih 

»Meni je pomembno, 

da kadar imaš problem, 

da je dober občutek, da 

imaš koga, ki mu lahko 

poveš. Tu je vodstvo 

zelo pomembno, da ti 

prisluhne. Ţe to, da si 

slišan, je lahko veliko. 

Podpora vodstva in 

kolegov, da si stojimo 

ob strani in si ne 

mečemo polen pod 

noge. Neke skupinske 

aktivnosti-to ne gre. 

Biti moraš slišan, 

upoštevan, da se lahko 

tudi pritoţiš pa zaradi 

tega nimaš teţav. To 

mora ustanova 

zagotoviti.« 

Posluh in podpora 

vodstva 

 

Podpora sodelavcev 

Pozitivna klima 

Poloţaj posameznika 

 

Enakovrednost 

posameznikov 

Skupinske aktivnosti 

niso moţne 

 

 

 

PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE 

IZGOREVANJA MED ZAPOSLENIMI 
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»Na fakultetah bi 

morali biti poleg 

profesorjev teoretikov 

tudi praktiki z dovolj 

neposrednimi 

izkušnjami pri delu z 

otroki s posebnimi 

potrebami….morali bi 

znati zdruţiti teoretična 

spoznanja z izkušnjami 

praktikov in omogočiti 

študentom, da so bolj 

vključeni v proces tako 

na faksu kot v praksi. 

Poleg teoretičnih znanj 

stroke, bi morali 

študentom tudi ponuditi 

izobraţevanje s 

področja medosebne 

komunikacije ( 

strokovni delavec-starš-

sodelavci-vodstvo), 

področja reševanja 

konfliktnih 

situacij…skupinske 

dinamike….« 

 

Vključenost praktikov v 

delo na fakulteti 

 

Študentje bolj vključeni 

v prakso 

 

Izobraţevanja s 

področja medosebne 

komunikacije 

 

Izobraţevanja s 

področja reševanja 

konfliktnih situacij 

PREDLOGI ZA DELO FAKULTETE 

 

OSEBA 3 

DEL BESEDILA KODE KATEGORIJE 

»Sočutje do ljudi. In 

človek, ki mi je blizu. 

Tudi človek, ki 

potrebuje pomoč, ker 

sem prvotno obiskovala 

Srednjo zdravstveno 

šolo. Mislim, da ta ţelja 

izvira iz prvega-

prvinskega nagiba, ko 

Sočutje do ljudi 

 

 

Človek, ki potrebuje 

pomoč 

Prvinski nagib 

DEJAVNIKI IZBIRE POKLICA IN 

POKLICNE POTI 
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smo v osmem razredu 

osnovne šole izbirali 

svojo poklicno 

usmeritev… V glavnem 

delo z ljudmi me je 

vedno privlačilo, do 

njih čutim empatijo. 

Vedno se mi je zdelo, 

da moram nekomu 

pomagati ali mu kako 

drugače stati ob strani.« 

 

Delo z ljudmi 

Empatija  

»Takrat marsičesa 

nisem vedela, ampak to 

je dobro. Ko si mlad, ti 

ves svet stoji pod 

nogami, si misliš, da 

imaš dovolj znanja, kar 

pa ni primerljivo z 

neposrednimi 

izkušnjami, z 

izkustvenim učenjem. 

Bila sem, zdaj se 

zavedam, gola in bosa. 

Nemogoče je bilo. 

Danes mislim, da je 

najboljši način, da 

zaupaš vase in če nisi 

dovolj izkušen, pojdi in 

delaj, ker se boš tako 

največ naučil. In 

upoštevaj tisto, kar si 

prebral v knjigah, 

vendar verjemi tistemu, 

kar si sam res izkusil.« 

»Na začetku nisem 

imela neposrednih 

izkušenj, imela sem 

teoretično znanje, 

ampak nisem imela 

izkušnje. Nisem se 

znašla pri delu s starši. 

 Teoretično znanje – v 

praksi je to premalo 

 

Pomen neposrednih 

izkušnje 

 

Zaupanje vase – na 

podlagi izkušnje 

 

Teţave pri delu s starši-

zelo zahtevno zaradi 

pomanjkanja izkušnje 

 

Pomanjkanje veščin 

komunikacije 

 

Učenje na napakah – 

vsaka izkušnja je 

dragocena 

Prisluhne v pogovoru 

Nalaganje bremena 

samo sebi - začetnica 

Utrujenost po 

DELOVNE IZKUŠNJE 
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Veščin komunikacije s 

starši te ne more naučiti 

nobena fakulteta. Je pa 

res, da je vsaka 

izkušnja, tudi takšna, 

ko ga polomiš, 

dragocena. No, naučila 

sem se, da znam 

prisluhniti v pogovoru, 

naučila sem se, da ne 

smem silit v človeka 

nasproti mene, da oba 

potrebujeva čas. 

Praviloma po 

pogovorni uri ne 

odhajam utrujena, kar 

pa je razlika od začetka 

moje delovne poti. 

Tedaj sem doma še 

dolgo v noč in še 

naslednji dan gruntala o 

povedanem. Kot 

začetnica sem ţal, 

največkrat po 

končanem pogovoru 

naloţila vso breme 

samo sebi.« 

»Veselim se naslednjih 

10 let, ko se sprašujem, 

kaj še bo. Zdaj zaupam 

izkušnjam in intuiciji. 

Ne bi si ţelela biti še 

enkrat mlada in 

neizkušena in v tem 

poklicu na samem 

začetku.« 

»Zaključila sem 

podiplomski študij in 

sem magistrica znanosti 

s področja 

antropologije. Človek 

je sicer zelo 

pogovorni uri - 

začetnica 

 

Premlevanje situacije - 

začetnica 

 

Izkušnje in intuicija 

Neizkušenost je čutila 

kot veliko breme 

 

Podiplomski študij - 

magisterij 

 

 

Antropologija - človek 

 

 

Nova vprašanja 

 

 

Pomoč z umetnostjo 

 

 

 

 

Izraţanje z risbo – 

globlja spoznanja 
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kompleksno bitje in 

zato sem se podala v 

antropologijo, ker sem 

mislila, da bom tam 

dobila odgovore, 

vendar sem dobila še 

več vprašanj.« 

»Zelo blizu mi je 

pomoč z umetnostjo, 

čeprav si v času študija 

tega znanja ravno 

nisem pridobila, to je 

primanjkljaj. Vendar 

menim, da so čutila, ki 

jih mi prepoznavamo, 

pri osebah s posebnimi 

potrebami zelo 

okrnjena, zato moramo 

do teh oseb pristopati 

drugače. Tukaj je vrzel 

tako na glasbenem kot 

na likovnem področju. 

Na likovnem področju 

sem se pa dodatno 

izobraţevala in se 

veliko naučila o 

izraţanju skozi risbo. 

Preko risbe sem 

prihajala do globljih 

spoznanj, ker ni nujno, 

da se vse samo napiše. 

Sicer pa me osebno 

fascinira področje 

nevroznanosti.« 

»Mogoče bi še samo 

dodala, da sem se 

dodatno izobraţevala iz 

področja psihoanalize, 

zato ker sem to 

potrebovala zase, da 

sem čisto malo bolje 

razumela samo sebe, mi 

 

Drugačni pristopi k 

učencem z motnjo v 

razvoju 

 

 

Vrzeli na glasbenem in 

likovnem področju 

 

Nevroznanost 

 

 

 

 

 

 

 

Psihoanaliza – delo na 

sebi in razumevanje 

same sebe 
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je koristilo.« 

»Gotovo je skupinsko 

delo zahtevnejše 

 zavoljo tako zelo 

različnih zmoţnosti 

vseh otrok s posebnimi 

potrebami. Motnje 

pozornosti, slabša 

koordinacija, zniţana 

kognicija in dr. je 

dejstvo, ki terja od 

učitelja, da sleherni 

trenutek  spodbuja in 

spremlja odzivanje 

otroka. Otroci s PP 

potrebujejo pri delu 

takojšno povratno 

informacijo (naloga je 

pogosto razdeljena v 

več manjših korakov) 

kar je v skupini teţje 

realizirati. Pogosto so v 

skupini tudi posamezni 

otroci, ki s svojim 

vedenjem in 

čustvovanjem  vodijo 

celotno dinamiko 

skupine 

(spektroavtistična 

motnja npr.) 

Individualizirano delo 

je naravnano na 

posameznika. Na 

njegove dejanske 

zmoţnosti in povsem 

konkretno načrtovane 

cilje. Z dobrim in 

doslednim 

sodelovanjem s 

strokovnimi sodelavci 

in z domačimi, lahko 

ob tako načrtovanem 

SKUPINSKO: 

Zahtevnejše skupinsko 

delo 

 

Različne sposobnosti 

otrok (spodbujanje in 

spremljanje odzivanja) 

 

Vedenjska problematika 

 

Nujnost takojšnje 

povratne informacije 

 

Nekatere stvari je v 

skupini teţje realizirati 

 

 

INDIVIDUALNO: 

Individualno delo-

naravnanost na 

posameznika 

 

Upoštevanje 

posameznikovih 

zmoţnosti 

 

Laţje uresničevanje 

ciljev 

 

INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO 
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delu relativno dobro 

izpeljemo program in 

osebo jačamo na njenih 

močnih področjih.« 

Sodelovanje med 

sodelavci in starši 

 

»Lahko bi rekla, da iz 

sluţbe odhajam 

utrujena. Imam 

občutek, da ne morem 

biti več v tem prostoru, 

da moram iti ven. To je 

najbrţ posledica 

preobremenjenosti. Če 

poskušam neko stvar 

narediti tu, ne morem, 

roka mi ne piše. Dobim 

občutek, kot da imam 

eno teţo nad sabo in ob 

straneh in moram iti, 

rabim zrak in grem.« 

»Utruja me vedno bolj 

en cel kup 

administracije. Pa 

elektronska pošta, 

pošlji to, si prejel to. 

Zdi se mi, da smo s to 

administracijo začeli 

pretiravati, ker mi je 

bolj pomemben osebni 

odnos s človekom in 

ravno tega je zdaj manj. 

Delo z ljudmi bo vedno 

v prvi vrsti oseben 

odnos. Prišlo je do 

splošne odtujenosti, ki 

je odraz svetovnih in 

domačih druţbenih 

sprememb, vsak je 

zatopljen v svoje delo.« 

»Delo s starši je 

izjemno zahtevno. 

Veliko bolj kot si 

Utrujenost ob koncu 

dneva 

 

Nujnost spremembe 

okolja – občutek 

preobremenjenosti 

Občutek utesnjenosti, 

teţe nad sabo 

 

Administracija – zelo 

utrujajoča 

 

Sodobni mediji - pritisk 

 

Pomanjkanje pristnega 

odnosa s človekom 

 

 

Odtujenost – stanje v 

druţbi 

 

Individualizem 

 

 

Zahtevnost dela s starši 

 

PROFESIONALNE OBREMENITVE 
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moremo misliti.« 

»V šolskem programu 

sem zavezana učnemu 

načrtu. Vsak dan sem v 

časovni stiski in ob 

koncu tedna snov ni 

predelana…potem 

hitimo in včasih 

zanemarimo bistvene 

reči in namenjamo čas 

nebistvenemu.« 

»Didaktične priprave so 

mi bile kot začetnici 

obremenitev, ki je 

terjala ogromno časa, 

danes pa ţe imam v 

sebi kompas, da 

izluščim 

najpomembnejše. Kot 

specialni pedagog bi si 

rada sama sestavila in 

razvijala kakšne 

pripomočke, vendar mi 

to zaradi časovne stiske 

ne uspe. Zelo teţko je, 

ker ni priročnikov in 

učbenikov. Veliko 

improviziramo.« 

»V razredu je prisoten 

tudi fizični napor. Tu so 

otroci na invalidskem 

vozičku, so tetraplegiki, 

otroci z mehanskim 

praznjenjem 

mehurja..potem so tukaj 

otroci, ki imajo 

epileptične napade in 

posledično nosijo 

čelado. Psihična 

obremenitev je 

precejšnja, npr. nemir v 

 

Zavezanost učnemu 

načrtu – časovna stiska 

realizacija snovi 

 

 

Časovni pritiski 

 

 

Hitenje 

Didaktična priprava – 

obremenitev začetnika 

 

 

Razvijanje lastnih 

pripomočkov - ni časa 

 

 

Improvizacija 
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razredu, hrup, v 

glavnem lahko rečem 

1000 stvari na dan.« 

»Je pa res, da takšnih 

pritiskov (mislim 

preveč in preveč 

informacij) kot jih 

doţivljamo danes, v 

sluţbah pred leti ni 

bilo.« 

»V veselje mi je, ko 

delam z najmlajšimi 

otroki, ki so še pristni 

in iskreni in čeprav so 

takšni, da potrebujejo 

veliko nege. Po drugi 

strani potrebujejo čisto 

konkretno učenje, da 

bodo s svojim 

primanjkljajem 

preţiveli. pri toliko 

starih otrocih so ţivčne 

poti še odprte, to je tako 

kot mlada veja. Način 

dela z mlajšimi je 

drugačen, ker gre za 

močno identifikacijo z 

učiteljem. Pomemben 

je način dela, način, 

kako vstopiš v razred, 

kako pozdraviš, kako 

odpreš torbo…« 

»Toliko teţje je, ko 

grem na višjo stopnjo, 

kjer so mladostniki stari 

14, 15, 16 let-jaz jim 

nisem kos. Da bi jih 

učila, ne zmorem.« 

 

Pritiski modernega časa 

Ni priročnikov, 

učbenikov 

Fizični napor 

Psihična obremenitev 

 

 

Delo z najmlajšimi – 

veselje 

Konkretno učenje 

Iskrenost 

Pristnost 

Učenje za ţivljenje s 

svojim primanjkljajem 

Identifikacija z 

učiteljem 

Način dela – zelo 

pomembno 

Višja stopnja - teţje 

delo 

Ne zmore dela z 

večjimi 
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»V sluţbi sem še 

popolnoma, se smejim, 

potem se pa ob prvi 

priliki zderem npr. 

doma. In doma npr. te 

naenkrat vse moti, ko 

stopiš skozi vrata. Kar 

je banalnost v 

primerjavi s tem, koliko 

različnih stvari in s 

kolikšno 

potrpeţljivostjo 

opravljaš delo tu, v 

sluţbi.« 

»Večjih posledic 

zaenkrat ne čutim, 

razen povišane telesne 

temperature in 

glavobolov, in to ob 

koncu tedna. Mogoče 

bolečine v hrbtenici, ko 

enostavno postaneš tog, 

ne moreš se več 

premikati, teţko hodiš. 

Opazila sem zdelanost 

lokomotornega aparata. 

Sluţba me izčrpa.« 

»Zagotovo so 

individualne razlike. 

Izgorelost v 

nedovršniku se na 

splošno kaţe v 

glavobolu, nespečnosti, 

z bolečinami v ţelodcu 

in v bolečinah 

lokomotornega aparata, 

s pretirano 

vzkipljivostjo, 

odmaknjenostjo, 

indiferentnostjo, z 

večjo prepirljivostjo. 

Najprej doma pri tistih, 

PSIHOLOŠKI: 

Popolnost v sluţbi, 

čustveni izbruhi doma 

Večja prepirljivost 

doma in v sluţbi 

Ţelja po umiku 

 

FIZIOLOŠKI: 

Glavoboli 

 

Povišana telesna 

temperatura 

 

Bolečine v hrbtenici in 

mišicah 

Občutek togosti 

Zdelanost 

lokomotornega aparata 

 

ZNAKI, KI JIH OPAZI 

PRI DRUGIH: 

Nespečnost 

Bolečine v ţelodcu 

Pretirana vzkipljivost 

 

 

Nemoč 

 

ZNAKI STRESA/IZGORELOSTI 
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ki so ti najbolj blizu, 

potem tudi v sluţbenem 

okolju. Ko pa je oseba 

izgorela, je pa ţe 

pozno, takrat niti vstati 

ne more več iz postelje. 

Moraš biti subtilen, da 

stvari opaziš pravi čas, 

pri sodelavcu in pri 

sebi. Popolne 

izgorelosti še nisem 

občutila. Utrujenost 

brez pravega fizičnega 

vzroka, bolečine v 

mišicah brez 

predhodnega velikega 

naprezanja, ţeljo po 

umiku, da čim prej 

grem iz sluţbenih 

prostorov.« 

»Vem, da je to pogost 

pojav. Vsak izmed nas 

ima izkušnjo 

izgorevanja. Po drugi 

strani obstajajo študije, 

ki dokazujejo, kdo so 

ljudje, ki se odločijo za 

delo s sočlovekom. 

Pomisliti moraš, kaj 

tebe znotraj vodi. 

Izgorelost je pojav v 

vseh socialno-

zdravstvenih poklicih, 

kjer delamo ljudje za 

ljudi.« 

 

Pogost pojav 

 

 

Profil ljudi, ki se odloči 

za te poklice 

 

 

Socialno-zdravstveni 

poklici 

 

 

 

Ljudje za ljudi 

»Ne morem takoj 

odklopiti, voţnja z 

avtomobilom domov, 

pol ure, je premalo. 

Osebno se razbremenim 

s kolesarjenjem iz 

Sprostitvene aktivnosti 

 

Daljša pot iz sluţbe – 

teţave z odklopom 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 
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sluţbe do doma, za kar 

porabim več kot eno 

uro. To sem začela 

prakticirati pred leti, ko 

sem imela izjemno 

vedenjsko 

problematičnega 

učenca v razredu.« 

»Sicer pa imam doma v 

popoldanskem času 

aktivnosti, ki me 

veselijo in sprostijo. 

Včasih je ţe to dovolj, 

da s kosilnico opravim 

košnjo trave okoli hiše 

in ţe se počutim veliko 

bolje. Peljem psa na 

sprehod. Rada grem v 

knjiţnico, rada berem, 

hodim na kulturne 

prireditve in pa zelo 

rada kolesarim. To je 

moja terapija in takrat 

se me stvari manj 

dotaknejo.« 

 

 

Košnja trave 

 

Kolesarjenje 

 

 

Sprehod s psom 

 

 

Obisk knjiţnice 

 

Branje 

 

Obisk kulturnih 

prireditev 

»Imam pa v tem letu 

izjemno dobro 

sodelavko, ki mi je 

pripravljena v vsakem 

trenutku prisluhniti in 

dati podporo. Kadar je 

res hudo, ji lahko 

potrkam in mi 

prisluhne. Vem, da me 

noben šef ne bo 

razumel, ona pa me bo. 

Najino intervizijo zelo 

cenim. V sluţbi si 

moraš poiskati človeka, 

ki te bo res razumel, 

tudi, ko boste fejst 

Podpora sodelavke 

Takojšnje reševanje 

problemov 

 

 

 

Intervizija  

 

 

 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(SOCIALNA PODPORA) 
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jezni… Najboljše je 

rešiti stvari takrat, ko se 

dogajajo, ker drugače 

izbruhnejo drugje, v 

nepravem kraju.« 

»Včasih sem nosila 

domov veliko šaljivih 

zgodb in so mi začeli 

metati pod nos, kako 

lepo se imam v sluţbi 

in da se samo zabavam. 

Potem sem ugotovila, 

da sama ne dajem prave 

predstave o svojem 

delu, da je moje 

pripovedovanje šaljivih 

dogodivščin zgolj alibi, 

da prekrijem vse hudo. 

Sedaj smo to z 

domačimi razčistili, ne 

govorijo več, da je 

moja sluţba zabavna. S 

takim pogledom me 

podpirajo.« 

»Mislim, da bi mi tudi 

nadrejeni znali 

prisluhniti. Mislim, da 

smo si z nadrejenimi v 

sluţbi bolj blizu kot 

narazen. Nadrejeni se 

vse bolj zavedajo, da 

potrebujejo 

ustvarjalnega 

sodelavca.« 

 

Podpora vodstva 

 

 

Podpora druţine - nujna 

 

 

 

Napačne predstave o 

poklicu učitelja – sama 

pripovedovala le lepe 

stvari 

 

 

Potlačenje slabih stvari 

»Jaz bi rekla, da sama 

ustanova ničesar 

bistvenega, to je zgolj 

in samo institucija, 

znotraj ustanove pa 

smo ljudje in mislim, 

da smo dolţni poskrbeti 

Vsak poskrbi zase 

 

Ustanova sama ne more 

narediti 

PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE 

IZGOREVANJA MED ZAPOSLENIMI 
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zase in drug za 

drugega. V teh 

storilnostnih časih, ko 

se mora vsak vedno 

znova dokazovati, je 

skoraj nemogoče. Zato 

moramo ljudje 

ozaveščeno drug 

drugega prepoznavati, 

da bi vsak od sebe 

prispeval v skupnost 

najboljše. Brez odnosa 

do sočloveka jaz ne 

vidim prihodnosti.«  

 

Vsak prispeva v 

skupnost 

 

Teţko v storilnostnih 

časih 

 

Skrb za druge 

 

 

Odnos do sočloveka – 

nujnost v prihodnosti 

»Za fakulteto bi bilo 

nujno, da se poveţe z 

učitelji  praktiki ( 

delavnice, predavanja, 

okrogle mize ipd.)  in 

študentom poleg 

suhoparne teorije tako 

ponudi priloţnost, da 

slišijo povsem 

konkretne zgodbe, iz 

prakse. Študenti naj 

dobijo priloţnost in 

dolţnost, da bodo 

postopoma in 

kontinuirano spremljali 

vzgojno izobraţevalne 

in druge ustanove 

(kamor so vključeni 

OPP) - skozi ves čas 

študija. Prepričana sem, 

da bi študentje morali 

imeti v svoji študijski 

obveznosti tudi ure 

“učne baze”, kjer bi 

somentor, praktik 

Vključenost praktikov v 

delo na fakulteti 

 

Postopno in 

kontinuirano vstopanje 

študentov v prakso 

 

Vrednotenje dela 

študenta s strani 

praktika 

PREDLOGI ZA DELO FAKULTETE 
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spremljal (in vrednotil) 

njihovo delo. Sama sem 

predloge na fakulteto ţe 

pisala, pa nisem dobila 

ne povabila ne 

odgovora.« 

 

 

OSEBA 4 

DEL BESEDILA KODE KATEGORIJE 

»Najprej bi ţelela 

povedati, da sem ţelela 

obiskovati srednjo 

vzgojiteljsko šolo, 

ampak ker nisem 

opravila izpita iz 

posluha, nisem bila 

sprejeta in sem se bila 

primorana vpisati na 

srednjo tehnično šolo in 

šele po končani srednji 

šoli sem se odločila za 

študij ob delu ter 

zaključila Višjo šolo za 

socialno delo. Na 

splošno pa lahko 

povem, da sem vedno 

imela ţeljo delati z 

otroki, vendar dolgo v 

ţivljenju nisem imela te 

prilike.« 

»Predvsem iskanje 

nove zaposlitve ob 

izgubi sluţbe. Iskala 

sem zaposlitev in takoj, 

ko je ravnateljica dala 

razpis za delovno 

mesto, me je svetovalka 

iz Urada za delo 

Neuspeh na 

sprejemnem izpitu na 

srednji vzgojiteljski šoli 

Neţelena srednja šola 

 

Študij ob delu 

Delo z otroki 

 

 

Iskanje priloţnosti 

 

Izguba stare sluţbe 

 

 

Iskanje nove zaposlitve 

Pripravništvo na 

področju socialnega 

dela 

Splet okoliščin 

DEJAVNIKI IZBIRE POKLICA IN 

POKLICNE POTI 
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obvestila in sem še isti 

dan pristopila do 

ravnateljice. Recimo 

temu splet okoliščin.« 

»Takrat, ko sem 

zaključila pripravništvo 

na Centru za socialno 

delo, mi je bilo zelo 

pomembno, da imam 

vsaj zaposlitev in 

zagotovljen osebni 

dohodek in kot sem ţe 

povedala, tukaj se 

vidim pri delu z otroki. 

Pa blizu doma je. Zelo 

dolgo sem iskala to 

zaposlitev, dolgo sem 

bila vmes brez dela.« 

 

 

Ţelja po osebnem 

dohodku 

Dolgo iskanje 

zaposlitve 

 

 

Ţelja po delu 

 

 

Bliţina doma 

 

»Ja. Ne vem, na 

začetku leta so mislili, 

da je lahko ena sama ob 

ponedeljkih z 12 otroki 

v varstvu, sploh niso 

razmišljali o tem, a je to 

posebni program, kjer 

so otroci v razponu od 

7 do 23 let. Hvala Bogu 

ţe poznam otroke in da 

vem, na kakšen način 

bodo odreagirali. 

Delovne izkušnje mi 

zelo veliko pomagajo 

pri počitniškem 

varstvu, ko moramo 

varuhinje same izbirati 

način zaposlitve. 

Veliko pa mi pomagajo 

tudi takrat, ko nas iz 

določenih objektivnih 

razlogov za določen čas 

zapusti defektologinja 

Poznavanje reakcij 

otrok 

 

Počitniško varstvo -

pomoč delovnih 

izkušenj 

 

Sama v skupini – 

pomoč delovnih 

izkušenj 

 

 

Samostojen izbor 

zaposlitve otrok 

 

 

DELOVNE IZKUŠNJE 
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in ostanem sama v 

učilnici z učenci.« 

»Danes se ne vidim na 

drugem delovnem 

mestu. Ne vem, kje 

drugje bi se lahko 

našla.« 

»Ja mislim, da zdaj ţe. 

Na začetku je bilo kar 

hudo, zdaj pa mislim, 

da ja. Mislim, da sem 

se tekom let ţe dovolj 

usposobila za delo s to 

populacijo, saj je delo z 

nekaterimi osebami z 

motnjo v duševnem 

razvoju prav prijetno in 

se na nekatere otroke 

prav naveţeš, saj jih 

imam ob sebi ţe 15 

let.« 

»S strani šole ja, sama 

pa ne. Usposabljala sem 

se za vse, kar so 

ravnateljice zahtevale 

in ponudile. Trenutno 

obiskujem supervizijo.« 

V poklicu se je našla 

 

 

 

Občutek 

usposobljenosti 

Na začetku zelo hudo 

 

Izkušnje 

 

 

Prijetno delo z 

nekaterimi učenci 

 

Samo nujna 

izobraţevanja 

Ni samo iniciative 

 

Supervizija 

»Glede na to, da so v 

skupini otroci skoraj 

vsak z različno motnjo 

v razvoju  se mi zdi, da 

je zahtevnejše  

skupinsko delo z otroci. 

Včasih ko se 

dogovorimo z učitelji 

če je kaj posebnega, da 

za kratek čas ostanem s 

skupino sama  opaţam, 

da se ne morem vsem 

učencem posvetiti  

SKUPINSKO: 

Skupinsko delo 

zahtevnejše - različnost 

motenj 

Nekateri potrebujejo 

več pozornosti 

 

Teţko se je posvetiti 

vsakemu enako 

INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO 
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enako ali se tudi zgodi 

da nekateremu najbolj 

sposobnemu sploh ne , 

velikokrat mi je pa celo 

ta učenec  za pomoč v 

skupini.  

Primer ko  je imel 

učenec epi napad, na 

stranišče pa mora 

gibalno ovirana deklica, 

ki tega ne zmore sama 

ji pomaga  učenka iz 

iste skupine. 

Veliko več imajo 

učenci, če se lahko 

individualno z njim 

delaš. Če delam 

individualno z 

učencem, ki slabše sliši 

in ne vidi je veliko 

laţje, če sva sama v 

prostoru, ker  bolje sliši 

in razume pa je še 

veliko laţje.  

Tudi v   PB  opaţam, da 

nekateri učenci komaj 

čakajo, da jih čim več 

odide domov in povedo 

sedaj bo pa učiteljica 

izjemoma tudi 

varuhinja imela več  

časa samo zame in si ţe 

ţelijo kaj bi radi počeli 

v tem času, ki jim je še 

na voljo do odhoda 

domov. 

Moje mnenje je da bi 

moralo biti čim več 

individualnega dela, ker 

si tudi učenci  tega 

INDIVIDUALNO: 

Pri individualnem delu 

učenci dobijo več (bolje 

sliši, razume) 

 

Učenci si ţelijo 

individualnega dela 
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ţelijo.« 

»Večkrat se počutim 

zelo utrujena, niti moţ 

mi dostikrat ne 

verjame.« 

»Letos septembra se mi 

je pojavila takšna kriza, 

zdaj je ţe malo bolje, 

ko sem imela teţave in 

nisem mogla odklopiti. 

Vzrok za to je slabo 

karakteriziranje 

delovnega mesta 

varuhinje s strani 

ravnateljice, nočne in 

popoldanske 

vzgojiteljice. Ţe na 

prvem aktivu me je to 

zmotilo in mislim, da 

niso imele čisto prav. 

Velikokrat slišim 

pripombe, da smo 

varuhinje nefleksibilne 

(kar me močno 

prizadene), po drugem 

kriteriju nas celo 

uvrščajo med tehnične 

delavce, kar se mi tudi 

zdi nerazumljivo. 

Občutek imam, da naše 

delo ni cenjeno.« 

»Me pa včasih kar 

obremenjuje to, da med 

otroki konfliktov ne 

znam razrešiti. Naši 

mladostniki so namreč 

zelo zahtevni.« 

»Sedaj se tudi več ne 

morem umakniti v času 

malice, ker sem 

Občutek utrujenosti - 

večkrat 

Obdobje krize – ni 

mogla odklopiti 

 

Slabo karakteriziranje 

delovnega mesta 

Očitki sodelavcev 

Občutki necenjenosti 

delovnega mesta 

varuhinje 

 

Nezmoţnost reševanja 

konfliktov med otroki – 

jo obremenjuje 

 

Ni odmora v času 

malice 

 

Ne realizira svojih idej 

 

Občutek nestrokovnosti 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALNE OBREMENITVE 
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zadolţena za delitev 

terapije, ki jo dobivajo 

določeni učenci med 

malico.« 

»Sem bolj pod 

vodstvom učitelja, ki 

imajo svoje ideje. Torej 

naredim vse, kar mi 

rečejo, svojih idej ne 

realiziram, ker v tem 

nisem dovolj strokovna, 

čeprav prisluhnejo mi.« 

»Delo z učenci je v 

redu. Otroci so več ali 

manj vedno pripravljeni 

sodelovati, vsaj letos 

sem v skupini otrok, 

kjer se da delati.« 

»Jaz mislim, da je 

danes dosti teţje, saj 

prihajajo vedno teţji 

primeri. Slepi in 

slabovidni otroci, otroci 

s sindromi in ko si 

postavljen pred 

situacijo, ko je treba 

otroka nahraniti, 

previti, si postavljen 

pred izziv, ker od 

otroka ni nobene 

povratne informacije. 

Danes je bolj naporno.« 

 

 

 

 

Zadovoljstvo z delom 

 

 

Navezanost na otroke 

 

 

Danes so teţji primeri 

otrok – bolj naporno 

 

 

Ni povratne informacije 

s strani učencev 

 

 

 

 

Zahtevno delo z učenci 

s teţjimi motnjami v 

duševnem razvoju 

»Včasih kot nestrpnost, 

zelo močno utrujenost, 

do takšne mere, da 

skoraj nimam več 

energije za pogovor.« 

»Na ravni telesa pa 

nisem imela teţav, torej 

PSIHOLOŠKI: 

Nestrpnost 

Ne zmore se 

pogovarjati 

 

ZNAKI STRESA/IZGOREVANJA 
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me sluţba ne izčrpava 

pretirano.« 

»Takrat, ko nisi več pri 

stvari in ne moreš več 

funkcionirati pri delu z 

otroki. Ja, sem občutila. 

Počitniško varstvo 

poleti je zelo naporno, 

ker si najmanj 8 ur z 

otroki ali še več. Takrat 

pa pogosto res več ne 

veš, kaj bi. mislim, da 

bi se tudi v tem času 

moral odvijati program, 

kar pa ni mogoče, ker 

so počitnice in to samo 

po sebi včasih je zelo 

zahtevno.« 

»Meni se ne zdi. Ne 

poznam primerov. 

Mislim, da obstajajo še 

teţji zavodi, v 

primerjavi z našim, kjer 

imajo teţje primere 

otrok. Mi smo sobote in 

nedelje doma, tam pa 

ne. Nimam nobenega 

vpogleda v to, kaj so 

pokazale kakšne 

raziskave, če so bile kje 

opravljene.« 

FIZIOLOŠKI:  

Močna utrujenost 

Pomanjkanje energije 

Pri sebi je občutila – ne 

moreš funkcionirati 

 

 

Ne pozna primerov 

izgorevanja 

 

 

»Hodim peš, torej z 

gibanjem. Velikokrat 

pa grem tudi kmalu k 

počitku, predvsem v 

zimskem času. Si 

privoščim dovolj 

spanja. Če pa bi imela 

čas čisto za sebe, bi 

najrajši brala knjige, 

kolesarila bi sama…v 

Gibanje 

 

 

Sprehod 

 

Dovolj spanja 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 
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glavnem ţivljenje z 

naravo mi veliko 

pomeni.« 

Razjočem se, kadar v 

sebi začutim stisko. 

Potem je laţje.« 

Branje 

Kolesarjenje 

Stik z naravo 

Jok-olajšanje 

Nima časa zase 

»Ker sem edinka, 

nimam veliko svojih 

sorodnikov, obrnem se 

lahko na svojo bivšo 

sodelavko, ki sem jo 

spoznala v prejšnji 

sluţbi, je brez svojih 

otrok in me ima kot za 

svojo hčerko. Nekako 

mi pomaga 

premagovati stiske, ki 

se pojavijo.« 

»Drugače pa o teţavah 

v sluţbi doma ne 

razpravljam, ni več 

tema pogovora v naši 

hiši. Hčerka mi vedno 

očita, da v sluţbi nič ne 

delamo, ker ima 

napačne predstave o 

našem poklicu. Takrat 

se jaz ne počutim 

dobro, ker vem, da to ni 

res.« 

»Veliko teţav sem 

imela na začetku, ko 

sem se tu zaposlila. 

Ljudje v mojem 

privatnem ţivljenju so 

se kar posmehovali in 

mojo zaposlitev 

zaničevali (delaš z 

»motenimi otroci«-

Podpora bivše 

sodelavke 

 

Ni podpore doma-

druţina zaničuje njeno 

delo in poklic 

 

 

Domači imajo napačne 

predstave o poklicu 

 

 

Teţave na začetku 

(posmehovanje in 

zaničevanje) 

 

 

Pridobivanje 

samozavesti 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(SOCIALNA PODPORA) 
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predvsem sorodniki z 

moţeve strani). Tekom 

let se je miselnost 

spremenila. Boljše je 

postalo takrat, ko sem 

sama pridobila na 

samozavesti in se malo 

od njih oddaljila." 

»Mislim, da bi to bila 

zelo teţka naloga, ker 

ljudje niso več navajeni 

prijateljskih odnosov in 

so rajši individuum, 

vsak za sebe, torej, da 

mora vsak poskrbeti za 

sebe. Vse bolj 

spoznavam resnico, da 

je vsak sam odgovoren 

za svoje počutje.« 

Odgovornost zase in za 

svoje počutje 

 

Individualizem – ljudje 

niso vajeni prijateljskih 

odnosov 

 

Preteţka naloga 

PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE 

IZGOREVANJA MED ZAPOSLENIMI 

 

OSEBA 5 

DEL BESEDILA KODE KATEGORIJE 

»Vedno sem si ţelela 

delati nekaj z ljudmi. 

Prvotna ţelja je bila 

psihologija. 

Pogovarjala sem se tudi 

s psihologinjo na 

gimnaziji, ki mi je 

rekla, da je ta študij 

dolgočasen, da je veliko 

teorije in sem se zato 

ustrašila, da ne bom 

prišla v oţji izbor, kar 

verjetno res ne bi. 

Svetovalna delavka mi 

je v 3. letniku 

gimnazije predlagala 

socialno pedagogiko. 

Delo z ljudmi 

Psihologija – prvotna 

ţelja 

 

Dobra predstavitev 

študijskega programa 

 

 

Nasvet svetovalne 

sluţbe 

 

DEJAVNIKI IZBIRE POKLICA IN 

POKLICNE POTI 
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Takrat sem tudi prvič 

slišala za ta študij. Ţe 

prej sem veliko brala o 

tem, sem se pozanimala 

in videla, da je veliko 

prakse, zato sem se 

odločila za informativni 

dan, kjer so me potem 

za ta poklic navdušili.« 

»Srečala sem se s 

prostovoljnim delom. 3 

leta sem delala na TOM 

telefonu, nekaj v MISS 

delavnicah, 1 leto sem 

hodila na obiske fantu, 

ki je imel Downov 

sindrom in pa preko 

društva Soţitje.« 

»Ponudila se mi je 

priloţnost. Drugo 

sluţbo sem iskala 

zaradi selitve. Ne, to ni 

bila moja prvotna ţelja. 

Iskala sem tudi na 

osnovnih šolah v 

okolici. Rekla sem si, 

da bom sprejela tam, 

kjer bom dobila takoj 

za nedoločen čas, kar 

sem ţe prej imela.« 

 

Informativni dan 

 

 

Iskanje informacij 

 

Prostovoljno delo 

 

Društvo Soţitje 

Obiski fanta z 

Downovim sindrom 

 

Priloţnost 

 

 

Ţelja po takojšnji 

zaposlitvi za nedoločen 

čas 

 

Selitev iz osebnih 

razlogov 

»Kot sem ţe prej 

omenila, to je, kot da si 

vrţen v vodo in moraš 

splavati, drugače sem 

pa vprašala sodelavce, 

ki so mi bili 

pripravljeni pomagati. 

Niti ne, sem imela 

toliko tega in vse mi je 

bilo novo in nisem 

imela niti časa 

Iznajdljivost v novih 

situacijah 

Opora sodelavcev 

Novosti 

Veliko informacij 

Ni imela časa 

razmišljati o 

pomanjkanju izkušenj 

MANJ DELOVNIH IZKUŠENJ 
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razmišljati o tem, da 

nimam izkušenj-v 

bistvu si kar malo 

prisiljen, kar pa je po 

svoje tudi v redu.« 

»Da, zdaj ţe. Na 

začetku sicer mogoče 

ne, vendar imam tudi 

osebne izkušnje (imam 

sestro z downovim 

sindromom) in ne 

vidim nobenega 

pomanjkanja. Sicer pa 

vidim, da je tako ali 

tako 90 % neustreznega 

kadra.« 

»Precej večji 

primanjkljaj čutim na 

mojem ustvarjalnem in 

glasbenem področju, 

ker se mi ni zdelo, da to 

kot socialni pedagog 

potrebuješ.« 

»Za delo z osebami z 

motnjo se posebej 

strokovno ne 

izobraţujem, vendar 

smo imeli letos v sluţbi 

zelo veliko zunanjih 

predavateljev. 

Seminarje, ki pa sem 

jih ţelela sama obiskati, 

so letos vsi odpadli. 

Sicer pa se specifično 

za določen problem do 

sedaj nisem 

izobraţevala.« 

 

 

Na začetku teţave 

Osebna izkušnja 

 

Ne čuti pomanjkanja 

 

 

Problem neustreznega 

kadra 

 

Vrzel na umetniškem 

področju 

Zunanji strokovnjaki 

 

 

Ţelja po izobraţevanju 

Posebej za učence z 

motnjo v duševnem 

razvoju se ni 

izobraţevala 

 

»Zahtevnejše se mi 

vsekakor zdi skupinsko 

delo, ker se moraš 

SKUPINSKO: 

Zahtevnejše skupinsko 

INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO 
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prilagajati. Vsak je 

individum zase. Če 

npr.samo minuto ne 

nameniš nekomu 

pozornosti, lahko tisti 

čas nekaj "ušpiči". Ali 

pa se zaradi enega 

"vedenjca" več časa 

ukvarjaš z njim in ostali 

so zaradi tega 

prikrajšani...« 

delo - prilagajanje 

 

Vedenjska problematika 

je bolj očitna 

 

Prikrajšanost 

posameznih članov 

skupine 

»Vodja nisem bila, sem 

pa bila decembra v 

komisiji za popis 

inventure. Večkrat 

vodim tudi kakšne 

sestanke v skupini. Sem 

tudi moderator v 

projektu E-Qalin. Imela 

sem tudi ţe predavanje 

na aktivu in pa 

interesno dejavnost 

vsak teden.« 

»Obremenjuje me to, da 

so uporabniki iz 

skupine lahko precej 

vedenjsko agresivni in 

sem vedno v strahu. Ob 

osebi, ki je verbalno in 

fizično nasilna te je 

resnično lahko strah in 

menim, da je lahko v 

določenih situacijah 

tudi nevarna za okolje. 

Agresivni izpadi so 

psihično utrujajoči.« 

»Administrativno delo 

paše zraven in vzamem 

v zakup k delovniku. 

Prej v svetovalni sluţbi 

sem imela 8-urni 

Dodatne zadolţitve 

 

 

 

 

 

Učenci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami – 

v strahu 

 

 

 

 

 

Nepredvidljive situacije 

(nevarnost agresivnih 

otrok – psihično 

utrujajoče) 

 

 

 

PROFESIONALNE OBREMENITVE 
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delovnik in sem 

naredila večinoma vse 

v sluţbi, nič doma. 

Sedaj pa je krajši 

delovnik in je treba to 

delati doma.« 

»Na začetku je 

didaktična priprava 

obremenitev, zdaj pa je 

samo predelava in bo 

letos še laţje.« 

»Marsikaj se me 

dotakne in potem o tem 

veliko premišljujem 

tudi doma.« 

»Velikokrat zjutraj 

hitim in hkrati 

razmišljam, kaj vse še 

moram narediti, med 

vikendom in v času 

dopusta pa dam sluţbo 

in z njo povezane 

obveznosti na stran.« 

»Mislim, da sem se 

našla. Včasih pridem v 

situacijo, ko nisem 

najbolj pripravljena. 

Nisem čisto prepričana 

o tem, kaj bi počela z 

učenci ali pa se mi zdi, 

da se ponavljam in 

takrat grem sama sebi 

na ţivce.« 

»Delam s takšno 

populacijo, kjer ni 

nihče nesramen do 

nikogar, uporabniki so 

veseli, ko kdorkoli 

pride in veseli so, če te 

 

Administrativno delo 

 

 

 

Delo doma je nujno 

 

Didaktična priprava- 

začetniki 

 

 

 

 

 

 

 

Premlevanje dogodkov 

doma – dogodki se je 

dotaknejo 

 

Razmišljanje o sluţbi 

čez teden 

Se je našla 

Občutek 

nepripravljenosti za 

delo (včasih) 

Učenci niso nesramni 

Pristnost odnosov 

učenec - učitelj 
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lahko objamejo.« 

»Lani sem delala v 

popoldanskem času kot 

vzgojiteljica in sem bila 

sama, ni mi bila nudena 

pomoč varuha. Počutila 

sem se vrţena v vodo in 

primorana splavati. Po 

eni strani se mi je zdelo 

dobro, kot izziv, po 

drugi strani pa menim, 

da je bolje, če imaš 

koga, ki ti lahko kaj 

pove in da ga lahko kaj 

vprašam.« 

(objemi) 

 

Pomoč varuha je 

dobrodošla 

 

 

»Ja kratkoročne ţe. 

Včasih ponoči ne spim, 

razmišlja, kaj vse se je 

zgodilo, kaj je še treba 

narediti, ne morem se 

sprostiti oz. preklopiti, 

a to je na srečo bolj 

redko.« 

»Včasih sem napeta in 

se prerekam s fantom 

okoli malenkosti zaradi 

vpliva sluţbe, vendar se 

to ne dogaja 

prepogosto.« 

»Na splošno pa bi lahko 

rekla, da me sluţba 

pretirano ne izčrpava. 

Je odvisno od dneva, ni 

pa to pogosto.« 

»Ko zna izostajati iz 

sluţbe, torej veliko 

bolniške. Mogoče, ko 

postane pasiven in 

začne zamujati tudi z 

oddajo dokumentacije. 

FIZIOLOŠKI: 

Nespečnost 

PSIHOLOŠKI: 

Kratkoročne posledice 

(ne more se sprostiti) 

 

Prepirljivost 

Ne prepogosto 

Sluţba ne izčrpava 

pretirano 

Malenkosti je opazila 

pri sebi 

 

ZNAKI, KI JIH OPAZI 

PRI DRUGIH: 

 

Bolniške odsotnosti 

Pasivnost 

ZNAKI STRESA/IZGORELOSTI 
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Se vidi sprememba. To 

sem opazila pri svojih 

sodelavcih. Nič več se 

jim ne da delati. 

Pasivnost, brez 

energije, ţivljenja, 

opravijo tisto nujno, kar 

morajo, drugače pa 

sedijo in čakajo, da 

mine delovnik.« 

»Mogoče kakšno 

malenkost sem opazila 

pri sebi. Ko se mi 

nabere, si rečem, da 

imam vsega dovolj.« 

»Ja. Sicer pa tudi na 

splošno pri vseh, ki 

delajo z ljudmi.« 

 

Zamujanje z oddajo 

dokumentacije 

 

Pomanjkanje energije 

 

Vdanost v usodo 

Opazila pri drugih 

 

 

Pogost pojav pri delu z 

ljudmi 

»Kakšen šport, čeprav 

sem včasih več časa 

posvetila temu. Vsaj 

sprehod, da si malo 

zluftaš glavo. Lani sem 

hodila na aerobiko, 

letos hodim na plesne 

vaje. Še največkrat pa 

brskam po spletu, 

včasih pogledam kaj po 

televiziji ali pa 

pokličem katero od 

prijateljic za klepet o 

XY temi, da se lahko 

poleg še nasmejiva.« 

»Dostikrat grem na 

kakšen izlet, obiske, 

kratka potovanja, 

plesne vaje s 

partnerjem. Kakšno 

knjigo rada preberem.« 

Šport 

Sprehod 

 

Plesne vaje 

Brskanje po spletu 

Gledanje televizije 

Sproščeni klepet s 

prijateljico 

Izleti  

Obiski  

Kratka potovanja 

 

Branje  

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 
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»Ja, predvsem partner 

in tudi starši, ki imajo 

tudi sami izkušnje. Mi 

koristi v pogovorih z 

ostalimi bliţnjimi, ki 

me znajo potolaţiti, da 

situacija le ni tako 

huda, ker vidijo 

situacijo iz drugega 

zornega kota in mi dajo 

smernice, o katerih 

potem sama 

razmišljam." 

»Tudi s sodelavci 

imamo 1X na mesec 

supervizijo, ki mi zelo 

koristi. Zelo dober 

supervizor.« 

Podpora partnerja 

Podpora staršev – imajo 

izkušnje 

 

Podpora sodelavcev 

Tolaţba 

 

Drugačno videnje 

situacije 

 

Smernice za 

razmišljanje 

Supervizija 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(SOCIALNA PODPORA) 

»Kakšni team buildingi, 

predavanja, kakšne 

organizirane dejavnosti, 

ki bi bile neobvezujoče, 

sicer pa se naša vodja 

zavzema za vsakogar in 

prisluhne našim 

ţeljam.« 

Team building-i 

 

Predavanja 

Organizirane, 

neobvezujoče 

dejavnosti 

Dobra angaţiranost 

vodje 

PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE 

IZGOREVANJA MED ZAPOSLENIMI 

»Vsekakor več prakse. 

Npr. večkrat po en 

teden po čim več 

različnih institucijah...« 

Več prakse 

 

Praksa v različnih 

institucijah 

PREDLOGI ZA DELO FAKULTETE 
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OSEBA 6 

DEL BESEDILA KODE KATEGORIJE 

»Socialna nota, vez z 

medicino, delo z 

ljudmi.« 

Delo z ljudmi 

 

Socialna nota 

 

Povezanost z medicino 

DEJAVNIKI IZBIRE POKLICA IN 

POKLICNE POTI 

»Ja so, bodisi, da se gre 

za delo z otroki, 

sodelavci ali starši, 

povsod so izkušnje 

tiste, ki mi pomagajo.« 

»V 98 % sem se 

naučila, da se me stvari 

ne dotaknejo preveč, 2 

%  se me pa še vedno 

dotakne, ker vem, da 

nimam na to vpliva, 

čeprav imaš občutek, da 

bi lahko še nekaj. Sem 

se pa ţe naučila, ker če 

se ne bi, bi me v našem 

poklicu v današnjih 

časih odneslo.« 

»Načrtno prav za 

posebno področje, ne. 

Sem se pa odločila za 

podiplomski študij in 

sem se znotraj tega 

malo bolj posvečala 

snoezelenu, nekaj tudi 

pedagogiki Marije 

Montessori. Vendar 

tako, da bi pridobila 

kakršnokoli formalno 

potrdilo o opravljenem 

izobraţevanju, ne. Je pa 

Pomoč pri delu z otroki 

 

Pomoč pri delu s starši 

in sodelavci 

 

Laţje prenehaš misliti 

na delo 

 

Naučiš se prenehati 

misliti na delo – nujno 

za preţivetje 

 

Nekatere stvari se jo še 

vedno dotaknejo 

 

 

Podiplomski študij 

 

Snoezelen 

 

Maria Montessori 

DELOVNE IZKUŠNJE 
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moje delo tako pestro, 

da moram ves čas nekaj  

iskati in se je potrebno 

samoizobraţevati.« 

 

 

Samoizobraţevanje – 

pestrost dela 

Odvisno od 

posameznika oz. 

skupine. V kolikor 

so PP posameznega 

učenca teţje oz. gre za 

kombinacijo motenj je 

delo v skupini zelo 

teţko (usklajevanje 

dejavnosti, sposobnosti, 

potreb otrok,...). Enak 

otrok pa te lahko tudi 

individualno zelo izčrpa 

(PSI in FIZ). So 

nekatera področja, ki 

jih ne glede na PP pa ne 

moreš izvajat 

individualno. Večji 

učinek je sicer pri 

individualnem delu oz. 

manjši skupini. So pa 

aktivnosti, ki jih v 

omenjenem številu 

sploh ne moreš izvajat 

(sama veš pri ŠVZ). 

Vse je odvisno od tega, 

kakšna so pričakovanja, 

zahteve,... 

SKUPINSKO: 

Zahtevnejše oblike 

posebnih potreb in 

učenci z več motnjami 

Usklajevanje dejavnosti 

 

Posameznik in tudi 

skupina te lahko izčrpa 

INDIVIDUALNO: 

Omejenost pri 

individualnih 

aktivnostih 

 

Odvisno od pričakovanj 

in zahtev 

INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO 

»V tem trenutku nisem 

vodja nobenega aktiva, 

prvič po skoraj 10 letih, 

imam pa še drugo 

pogodbo za delo v 

vrtcu. Delam tudi v 

komisiji za usmerjanje 

otrok, sodelujem pri 

skoraj vseh projektih, ki 

Dodatne zadolţitve 

 

Projekti 

 

 

Pomoč pri organizaciji 

PROFESIONALNE OBREMENITVE 
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so na šoli ali kot član 

tima ali kot izvajalka. 

Občasno nudim pomoč 

pri organizaciji dela v 

zavodu-priprava 

urnikov, organiziranje 

nadomeščanj« 

»Negativno me 

obremenjuje 

papirologija, 

administrativno delo. 

Ohhh, rak rana. Rabim 

več časa in energije, da 

uredim birokratske 

zadeve in mi zmanjka 

časa za konkretne 

priprave za delo v 

razredu. Opravljam ga s 

teţavo, vendar sproti. 

Za inovacije mi 

pogosto zmanjka časa.« 

»Kombinacija motenj 

od nas zahteva, da se 

otroku popolnoma 

posvetim. Kombinirani 

oddelki, ki zahtevajo 

hkratno poučevanje 

različnih stvari, od 

otrok pa včasih zahteva, 

da delajo samostojno, 

kar pa se teţavo ali 

sploh ne zmorejo sami 

opraviti.« 

»Nekoliko teţje je delo 

s starši, ki še ni sprejel 

svojega otroka s 

primanjkljajem in takrat 

je treba starša pripraviti 

na dejstvo, da otrok 

sam vsega ne bo 

zmogel in hkrati, da 

dela v zavodu 

 

Administrativno delo 

(negativno 

obremenjuje, ogromno 

energije, »rak rana«, 

zmanjka časa za 

priprave za delo v 

razredu) 

Učenci z več motnjami 

(zahteva popolnega 

človeka) 

 

 

Kombinirani oddelki 

(hkratno poučevanje 

različnih stvari) 

 

Zahtevnost dela s starši 

 

 

 

Upad sposobnosti otrok 

 

 

Teţji primeri otrok 

 

Spremembe v znanju 

 

Učenci z več motnjami 
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otroku ne postavlja 

previsokih ciljev-torej, 

da ga sprejme« 

»Na splošno bil lahko 

rekla upad sposobnosti 

otrok, ki se izobraţujejo 

v naših zavodih. 

Dobivamo vedno teţje 

primere, vedno več je 

kombiniranih motenj, 

česar včasih ni bilo, 

šolski sistem-zaradi 

devetletke, spremembe 

v znanju.« 

»Pozitivna je dinamika. 

Nikoli mi ni dolgčas, 

vedno zvem kaj 

novega, tudi pri delu z 

otroki. Všeč mi je, da 

nisem stacionirana 

samo na enem 

delovnem mestu, saj 

obsega različne 

podskupine dela, torej 

ni monotonosti, da na 

enem segmentu ne 

pregoriš. Pozitivna in 

negativna lastnost 

našega dela v zavodu 

je, da nisi zacementiran 

na enem delu, ampak 

izkusiš delo z 

različnimi 

populacijami, na 

različnih področjih.« 

 

Uvajanje novosti v 

šolskem sistemu 

 

Dinamičnost dela - 

novosti 

 

Delo z različnimi 

populacijami 

 

 

Ni monotonosti 

 

 

Delo na različnih 

področjih 

 

 

»Ja, sem jih. Kaţejo se 

predvsem v 

razdraţljivosti, ki je ne 

pokaţem v sluţbi, 

ampak v privatnem 

ţivljenju. Takrat sem 

PSIHOLOŠKI: 

Razdraţljivost 

Manjša tolerantnost 

Občutek ugasnjenosti 

ZNAKI STRESA/IZGOREVANJA 
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malo manj tolerantna, 

hitreje me zmotijo 

malenkosti. Imam 

zdravstvene teţave, ki 

jih zaenkrat še ne 

pripisujem stresu. 

Psihosomatika me še ni 

zagrabila« 

»Mislim, da takrat, ko 

oseba v sluţbi ne vidi 

več izziva in torej gre, 

ker mora. Nisi v 

dogajanje niti malo 

emocionalno vpet. Se 

mi je ţe zgodilo, da 

sem se počutila po 

sluţbi, kot da bi me 

nekdo ugasnil in se 

naslednje jutro nisem 

priţgala takoj nazaj. Na 

srečo je to bilo 

kratkotrajno obdobje v 

mojem ţivljenju.« 

»Včasih imam teţave z 

nespečnostjo, ampak 

zaradi tega se še ne 

počutim obremenjeno s 

tem, da moram na 

delo.« 

(nezmoţnost ponovnega 

funkcioniranja) 

 

Vpliv na privatno 

ţivljenje 

Sluţba še ni preveč 

obremenjujoča 

 

FIZIOLOŠKI: 

Nespečnost 

 

 

 

ZNAKI, KI JIH OPAZI 

PRI DRUGIH: 

Pomanjkanje izziva 

Emocionalna zavrtost 

 

 

»V prostem času se 

znajdem v teţki 

situaciji, ko ne vem, kaj 

bi. Sicer sodelujem v 

pevski skupini, včasih 

sem prijela tudi kakšna 

ročna dela, zdaj je tega 

manj in se rajši odločim 

za rutinsko delo, 

čiščenje doma. Ja dolgo 

časa ţe nisem imela 

Pomanjkanje prostega 

časa 

 

 

Ročna dela 

 

 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 
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časa zase.« 

»Verjetno bi bila to 

kakšna socialna športna 

igra in ne individualna, 

definitivno morajo biti 

ljudje okrog mene-to bi 

bila verjetno kakšna 

odbojka. Kadar si ţelim 

miru pa sprehod v 

naravi-kakšno jezero, 

potok.« 

Čiščenje doma 

 

Kolektivna športna igra 

 

 

Stik z ljudmi 

 

Sprehod v naravi 

(bliţina vode) 

»Doma mi vedno ne 

nudijo podpore. 

Dostikrat dobim 

vprašanje, zakaj ne bi 

menjala sluţbe, če 

vidim, da je toliko dela 

v mojem poklicu in moj 

odgovor je vedno isti, 

da pač vedno vztrajam 

pri stvareh, ki so zame 

preizkušene in jih 

obvladam. imam 

partnerja, ki dela v 

proizvodnji in njemu je 

samoumevno, da ko 

zaključi s svojim 

delovnim časom, je 

sluţba zanj končana. z 

moţem sva potrebovala 

kar nekaj časa, da sva 

sprejela drugačnost 

poklicev, čeprav ţe 

dolgo ţiviva skupaj. V 

popoldanskem času ne 

delam za sluţbo, 

temveč šele, ko gredo 

otroci spat.« 

»Računam lahko na 

Nerazumevanje 

partnerja 

 

Vztrajnost pri nečem, 

kar obvlada 

 

 

Drugačnost poklicev 

 

 

Prilagajanje  

 

 

Usklajevanje časa za 

druţino in za sluţbo 

 

Podpora sodelavk 

 

 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(SOCIALNA PODPORA) 
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katero izmed oţjih 

sodelavk, ki se znajde v 

isti situaciji kot jaz, ker 

takrat si najlaţje druga 

drugi pomagamo. 

Pomaga mi, da 

prebrodim trenutno 

krizo, da ne iščem 

razlogov krivde v sebi 

in da najdemo kakšno 

drugo rešitev« 

Zmanjševanje občutka 

krivde 

 

 

Iskanje novih rešitev 

 

 

»Mislim, da so to 

kakšne aktivnosti, ki jih 

sprva jemlješ kot breme 

izven delovnika, za kar 

se kasneje pokaţe, da je 

kar fajn. Torej 

neformalne oblike 

druţenja. Druga stvar je 

tudi, da menjaš delovno 

mesto, ampak tudi to ne 

prepogosto, ker se mi 

zdi, da rabiš čas, da se 

ustališ in pripraviš 

stvari in začneš 

funkcionirati. 

Pomemben se mi zdi 

odnos vodstva, vodstvo 

ve v kakšnih razmerah 

delamo in da nas 

podpira in ne zatolče.« 

Neformalne oblike 

druţenja 

 

 

Menjava delovnega 

mesta – ne prepogosto 

 

 

Podpora in odnos 

vodstva - nujno 

PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE 

IZGOREVANJA MED ZAPOSLENIMI 

»Definitivno jim na 

faksu manjka prakse - 

profesorjem mislim. 

Nekateri so pošteno za 

cajtom kot bi rekli. Še 

vedno sanjajo in 

študentom predavajo 

ene stvari, ki z menjavo 

generacije otrok sploh 

ne drţijo več. 

Več prakse 

 

Stik profesorjev z 

novostmi – menjava 

generacij 

 

Poenotenje dela 

 

PREDLOGI ZA DELO FAKULTETE 
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Samim študentom pa bi 

bilo dobrodošlo več 

prakse. Tako kot so jim 

zdaj v tri tedne stlačili 

cel OŠPP je premalo. 

Saj komaj spoznajo 

otroke! Dela z njimi pa 

razen na fotografski 

način ne morejo. 

Mislim, da bi se v prvi 

vrsti morali na faksu 

profesorji vsesti za isto 

mizo, se dogovorit, kaj 

kdo predava, kaj od 

tega je nujno 

potrebno,... potem pa 

najdit način, da to 

študentom predstavijo 

na najboljši moţen 

način. Mislim, da so 

včasih imeli v srednjih 

šolah nek način, ko so 

bili dijaki 2 ali 3 dni na 

teden pri obrtniku 

v "uku", preostanek pa 

v šoli, kjer so gulili 

teorijo.« 

 

OSEBA 7 

DEL BESEDILA KODE KATEGORIJE 

»Za moj prvi študij je 

bil prioriteta angleški 

jezik in ker nisem 

vedela, katero vezavo 

bi takrat vzela, sem se 

odločila za pedagogiko, 

za katero sem kasneje 

spoznala, da je v bistvu 

lahko zelo zanimiv 

Ţelja po študiju jezika 

 

Pedagogika izbrana 

naključno 

Kasneje spoznala 

zanimivost poklica 

 

DEJAVNIKI IZBIRE POKLICA IN 

POKLICNE POTI 
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poklic.« 

»Ko sem začela 

poučevati, sem se 

seznanila z izvajanjem 

dodatne strokovne 

pomoči in takrat me je 

ta smer začela zanimati. 

Zdelo se mi je 

zanimivo, nekako bolj 

osebno in laţje delati z 

nekom individualno in 

izven razreda. Učencu 

se laţje posvetim, ga 

umirim, mu pojasnim, 

kar ne razume.« 

»Najprej sem se 

seznanila z dodatno 

strokovno pomočjo na 

redni šoli, poltem pa se 

mi je tukaj odprlo 

delovno mesto. Bila 

sem zelo vesela, čeprav 

nisem razmišljala o 

tem, da se podajam na 

popolnoma drugo pot.« 

»To je bil moj prvi stik 

z učenci, kjer sem 

potrebovala znanje s 

področja specialne in 

rehabilitacijske 

pedagogike. Takrat sem 

se zavedla, da ne bi bilo 

slabo doštudirati 

specialno in 

rehabilitacijsko 

pedagogiko, ker sem 

vedela, da se bom z 

enim tujim jezikom 

teţko zaposlila.« 

Seznanitev z otroki s 

posebnimi potrebami v 

okviru DSP 

 

Laţje in zanimivejše 

individualno delo izven 

razreda 

Zanimanje za specialno 

in rehabilitacijsko 

pedagogiko zaradi stika 

z DSP 

 

 

Seznanitev z dodatno 

strokovno pomočjo 

(DSP) 

 

Prosto delovno mesto 

 

Nova in drugačna pot 

 

Primanjkljaj v znanju 

na področju specialne in 

rehabilitacijske 

pedagogike 

Večje moţnosti za 

zaposlitev – študij SRP 

Teţja zaposlitev z enim 

tujim jezikom 

 

Razširitev obzorja 
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»Na začetku me je 

obremenjevalo 

pomanjkanje delovnih 

izkušenj. zdaj, če bi šla 

na drugo delovno 

mesto, bi to sprejela kot 

izziv, ker mislim, da 

sem se tudi kot oseba 

ves čas spreminjala. 

Takrat sem cele dneve 

razmišljala, počela, 

izboljševala stvari, 

vprašala za mnenje 

druge. Porabila sem 

ogromno energije in 

časa za tovrstno delo. 

Veliko časa porabiš, da 

si nastaviš priprave.« 

»Zagotovo gledam na 

otroke v drugačni luči. 

Ko nisem imela 

izkušenj, sem imela 

predsodke, nisem imela 

predstave, čutila sem 

strah… Ugotovila sem, 

da moram imeti z njimi 

več potrpljenja, se mi 

ne smilijo, način dela je 

drugačen in s 

sprejemanjem nimam 

teţav. Opaţam tudi, da 

kljub temu, da je 

naporno in stresno, mi 

da ta populacija otrok 

nekaj, kar pa druga 

populacija ne zmore 

dati. To je njihova 

specifika, ker v večini 

primerov znajo biti 

veseli, srečni in znajo 

to prenašati na druge.« 

»Za učence z odločbo 

Obremenitev, ogromno 

energije in truda 

 

Nenehno iskanje, 

razmišljanje, ogromno 

časa 

 

Nesigurnost  

Cele dneve delala za 

sluţbo 

Pomanjkanje izkušenj 

je obremenjujoče 

(nastavljanje priprav) 

Predsodki in strahovi 

pred populacijo oseb s 

posebnimi potrebami 

(zaradi pomanjkanja 

izkušenj) 

 

Drugačen pristop (več 

potrpljenja) 

 

Specifičnost populacije, 

izlušči pozitivno (dajo 

nekaj, kar drugi ne) 

Stresno in naporno 

 

 

 

 

 

MANJ DELOVNIH IZKUŠENJ 
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za dodatno strokovno 

pomoč na splošno se 

čutim dovolj 

usposobljena, čeprav je 

odvisno, za katero 

področje gre. Za 

govorno-jezikovno 

področje, če so to laţje 

motnje, ja, če gre pa za 

teţje motnje, pa ne. 

Največ teţav imam tudi 

z otroki s primanjkljaji 

na posameznih 

področjih učenja, ker 

jih je teţko dati v eno 

skupino. Mislim, da 

imam dovolj znanja za 

poučevanje angleškega 

jezika na šoli s 

prilagojenim 

programom. nisem se 

posebej usposabljala za 

delo z učenci z motnjo 

v duševnem razvoju. 

Razen preko lastnega 

študija (magisterij), 

samoizobraţevanja v 

obliki nakupa literature 

oziroma seminarje.« 

 

 

 

Dovolj usposobljena za 

nekatera področja 

(poučevanje jezika) 

 

Primanjkljaj na 

področju govorno-

jezikovnih motenj 

 

Samoizobraţevanje, 

študij (magisterij), 

seminarji 

Nakup strokovne 

literature 

 

 

 

 

 

»Skupinsko delo OPP 

je zahtevnejše, pri delu 

z enim otrokom se mu 

lahko posvetiš ves čas, 

spremljaš njegov 

napredek in delo 

prilagajaš samo njemu. 

Medtem ko se delo v 

skupini prilagaja večini 

učencev, teţje je 

izvajati 

individualizacijo. Več 

moţnosti obstaja, da so 

SKUPINSKO: 

Zahtevnejše skupinsko 

delo 

 

V skupini več 

prilagajanja večini 

 

V skupini teţja 

individualizacija 

INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO 
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učenci manj aktivni, pa 

tudi vedenjske teţave 

so v skupini 

pogostejše.« 

 

V skupini pogostejša 

vedenjska problematika 

Zgodi se, da so nekateri 

manj aktivni v skupini 

INDIVIDUALNO: 

Posvetiš se samo enemu 

otroku 

Spremljaš napredek 

»Pravzaprav nisem niti 

aktivno iskala drugega 

delovnega mesta, ker 

zato nimam časa. Ţelim 

dokončati magisterij. 

Delovno mesto je danes 

teţko menjati. Lahko 

rečem, da sem 

zadovoljna s tem, kar 

imam. Ne morem pa 

garantirati, da si novega 

izziva ne bom zaţelela. 

Menjava delovnega 

mesta znotraj zavoda bi 

mi pomenila 

obremenitev (delo 

vzgojitelja ali učitelja v 

posebnem programu), 

saj bi ponovno morala 

delati več let, da bi si 

uredila priprave, 

zmanjkalo pa bi mi časa 

za bolj pomembne 

stvari. Moje osebno 

mnenje je, da se učitelja 

prepogosto presoja po 

pripravah in ostalem 

administrativnem 

delu.« 

Ostaja na trenutnem 

delovnem mestu 

 

Teţka menjava 

delovnega mesta 

(menjava je 

obremenjujoča) 

 

Jasen cilj 

 

Nove priprave in 

administracija-

obremenitev 

 

Napačno vrednotenje 

učiteljevega delovnega 

mesta 

 

Zahtevnejše delo z 

osebami z zmerno, teţjo 

in teţko motnjo v 

duševnem razvoju 

PROFESIONALNE OBREMENITVE 
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»Ne znam ločiti 

delovnega od osebnega 

ţivljenja, kar name 

vpliva slabo. Se 

zavedam tega, vendar 

še nisem na tem 

koraku, da bi naredila 

spremembe. Vem pa 

tudi, kaj je moja 

prioriteta in da ta cilj 

moram opraviti, torej 

magisterij, sicer bom 

ostala brez delovnega 

mesta.« 

»Ja dodatne zadolţitve 

se mi zdi, da imamo 

vsi. Ogromno se mi zdi 

vsega, preveč…« 

»Delo z učenci mi je 

všeč, vendar je tudi 

zelo zahtevno, 

naporno… Se mi pa 

zdi, da zna biti delo s 

starši včasih bolj 

zahtevno kot z učenci.  

Ker sem mobilka, se 

zgodi, da na eni šoli niti 

nimam stalnega 

prostora, kar bi mi kot 

izvajalci dodatne 

strokovne pomoči 

morali imeti. Opaţam, 

da mi ţe voţnja iz ene 

šole na drugo postaja 

včasih zelo stresna, ker 

je treba hiteti. Ko si 

časovno omejen, mi je 

to zelo obremenjujoče.« 

 

»Pri projektih zna biti 

 

Obremenitve nosi 

domov (teţko loči 

sluţbo in zasebno 

ţivljenje – slabo vpliva) 

 

Pogoj za obstoj na 

delovnem mestu-pritisk 

je dokončanje izobrazbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preveč dodatnih 

zadolţitev 

 

 

 

Zahtevno delo z učenci 

in s starši 

 

Neustrezni delovni 

pogoji 
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obremenjujoče, ker so 

stvari nove in si moraš 

vzeti čas za iskanje 

literature, čas, da stvari 

prebereš in čas, da 

potem to predstaviš, kaj 

si ugotovil. To pa je 

lahko stresno, ker se 

potem vidi ali si ali 

nisi.« 

»Na OŠPP prihajajo 

učenci, ki imajo vedno 

večje teţave in slabše 

sposobnosti in ne vem, 

kako in kaj bom delala 

z njimi. Spremeniti 

bom morala način 

poučevanja, porabiti 

veliko več energije in 

sprašujem se, če bom to 

zmogla, saj nisem 

prepričana, da je to 

tisto, kar si resnično 

ţelim početi. Z njimi 

mi je teţko ţe sedaj.« 

Hitrost 

 

Časovna omejenost 

(voţnja – zelo 

obremenjujoče) 

Novo postavljanje 

stvari 

 

Projekti (obremenjujoči 

so novi projekti) 

 

Upad sposobnosti otrok 

na OŠPP 

 

Novosti, več energije 

 

Dvom v izbor poklicne 

poti in zmoţnost 

opravljanja dela 

 

Zahtevnost delovnega 

mesta – teţko delo z 

učenci z motnjo v 

duševnem razvoju 

»Ja najbrţ ţe. Slabo 

počutje, odsotnost iz 

delovnega mesta. Letos 

maja ali aprila se mi je 

vrtelo, sem bila bleda, 

ko sem prišla na 

delovno mesto. Bi 

rekla, da je to bila 

preobremenjenost.« 

FIZIOLOŠKI: 

Slabo počutje 

Vrtoglavica 

Bledost 

Teţave s prebavo 

Nespečnost 

ZNAKI STRESA IN IZGORELOSTI 
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»Kadar sem 

preobremenjena, imam 

teţave s prebavo ali pa 

z nespečnostjo. Čeprav 

v tem trenutku na tem 

delovnem mestu se ne 

morem pritoţevati, da 

me sluţba pretirano 

izčrpava.  

Znaki izgorevanja, ki 

sem jih opazila pri 

sebi:dlje časa trajajoča 

utrujenost, pomanjkanje 

energije, slabo 

počutje…navadno sem 

odleţala in je bilo 

bolje.« 

 

»Izgorevanje se mi zdi 

pogost pojav predvsem 

za tiste, ki delajo z 

osebami z zmerno, 

teţjo in teţko motnjo v 

duševnem razvoju, ker 

verjamem, da je to delo 

zelo teţko in 

obremenjujoče.« 

 

Preobremenjenost 

 

 

Odsotnost z delovnega 

mesta 

Utrujenost, 

pomanjkanje energije 

PSIHOLOŠKI: 

Pod nadzorom – sluţba 

pretirano ne izčrpava 

 

 

 

ZNAKI, KI JIH OPAZI 

PRI DRUGIH: 

Osebe z zmerno, teţjo 

in teţko motnjo v 

duševnem razvoju -

pogostejše (bolj 

obremenjujoče) 

»Zdi se mi pomembno, 

da imam poleg sluţbe 

še hobi ali drugo 

dejavnost, ki me veseli. 

Obvezno potrebujem na 

dan 1 uro telovadbe, 

čeprav se mi vedno ne 

izide. Šport me sprosti, 

ne glede na to, katera 

oblika je. Po drugi 

strani tudi rada 

pogledam kakšen 

Hobi 

 

 

Šport, telovadba, 

gibanje 

 

Poučni filmi, 

nadaljevanke 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 
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zgodovinski film, ker se 

mi zdi, da se iz njega 

tudi kaj naučim. Rada 

gledam nadaljevanke, 

angleška literatura mi je 

všeč in rada berem. Če 

pa res ne gre, pa delo 

pustim, ker se mi zdi 

nesmiselno nadaljevati, 

ker potem porabiš še 

več časa. 

V tem primeru, ko 

potrebujem sprostitev, 

dam sebe na prvo 

mesto. Partnerja dam na 

drugo mesto, najprej to, 

kar jaz potrebujem, 

potem pa se posvetim 

njemu. To je za mene 

velikokrat zelo 

pomembno in se 

obrestuje.« 

 

Branje - angleška 

literatura 

 

 

Preloţitev dela – kadar 

je nesmiselno 

nadaljevati 

Zadovoljitev svojih 

potreb (na prvem mestu 

– se obrestuje) 

»Mislim, da imam velik 

krog ljudi okrog sebe, 

na katere lahko 

računam. Tudi moja 

mama je bila učiteljica. 

Ko sem začela delati, 

mi je ona ogromno 

pomagala, od priprav, 

do nasvetov, kaj in 

kako do česa priti. Zelo 

velik plus je, če imaš 

nekoga, ki ti lahko ţe v 

osnovi pomaga. Torej 

vedno lahko računam 

na mamino pomoč in na 

partnerja. V sluţbi na 

sodelavke, kar se mi zdi 

tudi zelo pomembno, da 

nisem sama. Delo si 

Podpora mame in 

partnerja 

 

Podpora sodelavk 

Velik krog ljudi 

 

 

Nasveti, tolaţba, opora, 

drugačen pogled na 

problem 

 

 

 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(SOCIALNA PODPORA) 
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lahko razdelimo, nanj 

začnem gledati iz 

drugega vidika, kot 

oporo in tolaţbo.« 

 

»Velikokrat sta stres in 

izčrpanost povezana 

tudi z vodstvom šole. 

Pri nas nam je 

ravnateljica vsaj 

zaenkrat v spodbudo, 

nas razume…« 

 

 

 

Podpora vodstva 

»Pomembno se mi zdi, 

da je vodstvo 

pripravljeno prisluhniti 

in razumeti svoje 

zaposlene. Jaz sem zelo 

zadovoljna z 

ravnateljico. Šola lahko 

poskrbi za dodatna 

izobraţevanja, za 

srečanja z drugimi 

ustanovami, za kakšno 

izmenjavo mnenj, 

izkušenj. Ena od 

moţnosti je tudi 

rotacija delovnih mest. 

za marsikoga je še 

posebej ključnega 

pomena menjava 

delovnega mesta. 

Vemo, da znotraj 

zavoda niso vsa 

delovna mesta enako 

zahtevna.« 

 

Posluh in podpora 

vodstva 

 

 

Dodatna izobraţevanja, 

srečanja z drugimi 

ustanovami 

 

Rotacija delovnih mest 

 

Različna zahtevnost 

delovnih mest 

PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE 

IZGOREVANJA MED ZAPOSLENIMI 

»Meni se zdi, da so 

naše fakultete na 

splošno preveč 

teoretično naravnane. 

Preveč teorije 

 

 

Vpogled študentov v 

PREDLOGI ZA DELO FAKULTETE 
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Ţe med samim študijem 

je premalo aktivnega 

učenja in vpogleda v 

delo na šolah. To se mi 

zdi ključna stvar, ki bi 

jo bilo potrebno 

spremeniti. Je pa res, 

da si lahko nekaj 

izkušenj mladi 

pridobimo tudi s 

prostovoljnim delom, 

le vedeti 

moramo, kje lahko 

dobimo več informacij. 

Morda bi tudi 

te informacije lahko 

fakultete na nek 

način študentom 

posredovale in se 

povezale z različnimi 

institucijami.« 

delo na šolah 

 

 

Prostovoljno delo 

 

 

Dovolj informacij 

 

OSEBA 8 

DEL BESEDILA KODE KATEGORIJE 

»Za prvi študij je bilo 

tako-pri meni so bile 

ene take skrite ţelje, 

vendar so na odločitev 

vplivali tudi starši in 

okolje. Se mi zdi, da 

sem bila še premlada, 

ko sem se odločala. Pri 

osemnajstih sem 

vedela, kaj si zares 

ţelim, ampak je bila 

dolga pot. Sedaj delam 

v tej smeri kot sem si 

ţelela in sem 

zadovoljna.« 

Skrite ţelje 

 

Vpliv okolja 

 

Vpliv staršev 

 

Premlada za odločitev 

 

Zanimanje za umetnost 

 

DEJAVNIKI IZBIRE POKLICA IN 

POKLICNE POTI 
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»Na izbiro študija 

likovne pedagogike je 

vplivalo dejstvo, da me 

je vedno zelo zanimala 

umetnost. Videla sem 

se v pedagoškem 

poklicu, tako da je bila 

to logična izbira.« 

»Kot otrok sem ţe 

pazila manjše otroke, 

ampak to ni isto. Nisem 

pa delala z osebami z 

motnjo v duševnem 

razvoju.« 

»Sedaj lahko rečem, da 

sem v zrelih letih. Leta 

nazaj si ne bi upala. Je 

pa res, da je moja sestra 

defektologinja in sem 

posredno preko nje 

imela stik s področjem 

defektologije oz. 

specialne pedagogike in 

kasneje me je začelo to 

področje bolj zanimati. 

Ob tem naj omenim 

tudi dragoceno 

izkušnjo, ko sva z 

bivšim sodelavcem 

usposabljala likovno 

nadarjenega avtista.« 

»Potem pa sem preko 

sestre slišala za to 

ustanovo, kjer sedaj 

delam in sem resneje 

začela razmišljati o 

zaposlitvi na tem 

področju. Kasneje sem 

se tudi prijavila na 

razpis. To ni bila moja 

prvotna ţelja, do tega 

Dolga pot 

Sedaj dela v smeri 

skrite ţelje 

(zadovoljstvo) 

 

Vpliv domačega okolja-

specialni in 

rehabilitacijski pedagog 

v druţini (sestra) 

 

Dovolj poguma (zrela 

leta) 

 

 

Zanimanje za to 

področje (stik s SRP 

preko sestre) 

 

Usposabljanje likovno 

nadarjenega dečka z 

avtizmom 

 

 

 

Splet naključij 

 

Prosto delovno mesto 

Iskanje zaposlitve 

Sestrina pomoč 
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dela sem prišla preko 

mnogih naključij.« 

 

»Obrnem se na 

strokovnjake, na 

sodelavce in vodstvo. 

Tudi z literaturo. V 

druţini imam sestro 

defektologinjo, ki mi 

svetuje. Me je 

obremenjevalo, ko so 

bile kake situacije v 

razredu, ko nisem bila 

čisto prepričana, če sem 

v redu odreagirala. Še 

par dni sem razmišljala 

o tem. Samo sem si 

rekla, da sem pač v 

tistem trenutku morala 

tako odreagirati, tako 

sem znala. Miselno sem 

se naravnala v tej 

smeri. Sem se 

pogovarjala o tem.« 

»Sprašujem se, če sem 

dovolj usposobljena za 

delo. Kolikor morem 

prebiram strokovno 

literaturo in druge 

strokovnjake sprašujem 

za praktične nasvete. 

Zavedam se tega, da mi 

še ogromno znanja 

manjka.« 

»Vsekakor se ţelim 

dodatno usposabljati. 

Skozi celo šolsko leto 

imamo dodatna 

strokovna 

izpopolnjevanja. Kar se 

mi zdi res v redu.« 

Pomoč strokovnjakov 

 

Pomoč sodelavcev, 

vodstva in sestre 

Prebiranje literature 

 

Premlevanje situacije 

(dvom o pravilnosti 

reakcije, odločitve) 

 

Pogovor o problemu 

 

Dvom v usposobljenost 

 

Primanjkljaj v znanju 

(se zaveda) 

Prebiranje strokovne 

literature 

 

Strokovni nasveti 

sodelavcev 

 

Ţelja po dodatnem 

izobraţevanju 

 

 

Dostop do dodatnih 

izpopolnjevanj 

MANJ DELOVNIH IZKUŠENJ 
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»Teţko rečem, kaj je 

zahtevnejše. Tako pri 

individualnem kot pri 

skupinskem delu je 

potrebna dobra 

priprava, pri 

individualnem delu se 

je treba temeljito 

poglobiti v 

posameznika, pri 

skupinskem delu pa je 

potrebno diferencirano 

delo, tako da se vsakem 

posamezniku nudi 

ustrezna, njegovim 

sposobnostim ustrezna 

 učna dejavnost oz. 

zaposlitev. Individualna 

obravnava je zame 

boljša z vidika bolj 

intenzivnega ukvarjanja 

s posameznikom. Pri 

individualnem delu 

doseţem lepše in boljše 

rezultate.« 

Pri obeh dobra priprava 

na delo 

SKUPINSKO: 

Skupinsko delo-

diferencirano (vsak 

posameznik mora imeti 

ustrezno zaposlitev) 

 

INDIVIDUALNO: 

 

Individualno - bolj 

poglobljeno in 

osredotočeno na 

posameznika 

 

Boljši in lepši rezultati 

pri individualnem delu 

Bolj intenzivno 

ukvarjanje s 

posameznikom 

INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO 

»Dnevno kroţim po 

skupinah in imam v 

posameznem oddelku 

likovno vzgojo. 

Individualne obravnave 

oz. likovno terapijo 

izvajam običajno v 

likovnem kabinetu. 

Imam ogromno drugih 

zadolţitev-sem EKO 

koordinatorka, 

sodelujem pri pripravi 

prireditev, pri likovnem 

in lutkovno-dramskem 

kroţku ter pri likovnih 

natečajih. Organiziram 

Dodatne zadolţitve 

 

 

Situacija zaposlovanja v 

drţavi – pogodbe za 

določen čas 

(obremenjuje občutek 

negotovosti) 

 

Učenci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami – 

zelo zahtevno 

PROFESIONALNE OBREMENITVE 
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likovne razstave.« 

»Obremenjuje me v 

tem trenutku tudi ta 

situacija zaposlovanja. 

V tem trenutku je kar 

neprijetno, ker enim 

bodo podaljšali 

pogodbe o zaposlitvi, 

drugim pa ne.« 

»Zelo zahtevno je delo 

z uporabniki, kateri 

poleg tega, da imajo 

zmerno ali teţjo motnjo 

v duševnem razvoju, so 

tudi vedenjsko 

problematični. Občasno 

imajo napade in takrat 

so nasilni. Problem je, 

kadar ostaneš sam z 

uporabniki in moraš 

poskrbeti za varnost 

vseh in umiriti 

uporabnika, ki je dobil 

napad.« 

»Administracija mi je 

manj ljuba in mi vzame 

kar nekaj časa.« 

»Priprave mi vzamejo 

dosti časa.« 

»Problemov naj ne bi 

nosila domov, ampak 

seveda se zgodi. Je pa 

sigurno, da so bili kaki 

takšni problemi, da jih 

izven sluţbe nisem 

mogla popolnoma 

odrezati.« 

»Si nisem vzela počitka  

pa bi si mogoče morala. 

 

Nepredvidljive situacije 

v skupini – agresivnost 

učencev 

 

 

Administrativno delo – 

manj ljubo 

 

 

Didaktične priprave 

 

Premlevanje problemov 

doma (ni mogla 

prenehati razmišljati o 

sluţbenem delu) 

 

 

 

 

 

Premalo počitka 

 

 

 

 

Premalo feedbacka s 

strani učencev 
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Je pa res, da na redni 

šoli je pritisk, ko se 

moraš veliko bolj drţati 

učnega načrta in 

realizacije in 

ocenjevati, tu pa je bolj 

fleksibilno. Meni je to v 

redu.« 

»Včasih se maksimalno 

trudiš pa je malo 

feedbacka s strani 

učencev. Včasih se 

počutiš nemočen. 

Lahko rečem, da je 

naporno.« 

»Delo mi je velik izziv 

in samo raziskovanje 

oz. ustvarjanje na 

likovnem področju z 

učenci oz. uporabniki. 

Učenci so ustvarjalni, 

mnogi pa so popolnoma 

odvisni od našega 

vodenja in usmerjanja. 

Nekateri potrebujejo 

vodenje, nekateri pa 

imajo svojo vizijo. 

Mnogi pa zelo radi 

likovno ustvarjajo in 

skupaj ustvarimo zares 

dobre likovne izdelke.« 

 

 

Počasen napredek 

 

 

Neravnovesje vlagam-

prejemam 

 

Občutek nemoči 

 

 

Delo kot izziv 

 

Raziskovanje 

 

Likovno ustvarjanje 

Različnost populacije 

 

»Sedaj proti koncu 

šolskega leta so bili 

pritiski. Ker sem bila 

izčrpana, sem bila tudi 

v zasebnem ţivljenju 

bolj razdraţljiva. 

Tekom leta pa nisem 

imela večjih teţav.« 

»Edino prebavne 

FIZIOLOŠKI: 

Izčrpanost (proti koncu 

šolskega leta) 

Prebavne motnje  

Kronična utrujenost 

 

ZNAKI STRESA/IZGOREVANJA 
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motnje so se pojavile.« 

»Nekdo je recimo 

kronično utrujen, ima 

kronične glavobole, 

odpornost organizma 

tej osebi pade, je 

negativno naravnana, 

kritizira mnogo stvari, 

če, kritizira vodstvo.« 

»Pri sebi tega nisem 

občutila. Sem še v fazi, 

ko zaupam vodstvu in 

svojim sposobnostim. 

Obremenjujem se za 

tisto, kar se me 

neposredno tiče, se 

potrudim, da se za 

drugo ne 

obremenjujem.« 

»Ja bi rekla, da zna biti 

problem, so tudi taki 

časi. Če imaš delo, ga 

imaš ogromno, ali pa ga 

nimaš. Imeli smo 

predavanje psihiatrinje, 

ki je dejala, da je večja 

verjetnost depresij pri 

našem delu.« 

PSIHOLOŠKI: 

Večja razdraţljivost 

Pri sebi ne opaţa 

znakov 

 

Skuša se ne 

obremenjevati s tistim, 

kar se je ne tiče 

 

ZNAKI, KI JIH OPAZI 

PRI DRUGIH: 

Kronični glavoboli 

 

Slabša odpornost 

organizma 

 

 

Negativna nastrojenost 

Nenehno kritiziranje 

Večja verjetnost 

depresij 

»Ko sem psihično 

obremenjena, poskušam 

narediti nekaj zase. 

Mogoče premalokrat, 

ampak poskusim. 

Kakšno gibanje, 

rekreacija. Nekaj, kar 

mi paše in imam rada. 

Da bi popolnoma 

odklopila, verjetno tudi 

kakšno daljše 

potovanje, sprememba 

Delo na sebi 

 

Gibanje (plavanje) 

 

Rekreacija 

Ustvarjanje zase 

 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 
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okolja.« 

»Šport, masaţa, glasba, 

narava. Sedaj tudi 

čutim, da moram še 

doma kaj zase 

ustvarjati. Šla sem 

plavati, tek, sprehod v 

gozd. Tudi rada berem. 

Gledam rada risane 

filme.« 

Daljše potovanje 

 

Sprememba okolja 

 

Branje 

Masaţa  

 

Risani filmi 

»Takrat lahko najbolj 

računam na prijatelje. 

Debatiram lahko tudi s 

sodelavci, vendar se 

drţim načela, da jih čim 

manj obremenjujem s 

problemi. skušam 

pomagati, vendar tudi 

čim manj o svojih 

problemih govoriti. Je 

pa laţje, če se s kom 

pogovoriš. S sestro 

imava svoje 

supervizije.« 

Podpora prijateljev 

 

Pogovor s sodelavci 

 

Podpora sestre – 

intervizija 

Pogovor - olajšanje 

 

 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(SOCIALNA PODPORA) 

»Poskrbeti za 

sproščujoče aktivnosti, 

ustvariti prijetno 

okolje-pozitivna 

delovna klima. Ker 

ravno zaradi dela s to 

populacijo, mora biti 

kolektiv toliko boljši.« 

Sproščujoče aktivnosti 

 

Pozitivna delovna klima 

 

Dobri odnosi v 

kolektivu zaradi 

zahtevne populacije 

PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE 

IZGOREVANJA MED ZAPOSLENIMI 

»Mislim, da bi bilo 

dobro imeti več prakse 

in povezave z 

ustreznimi 

institucijami, kjer naj bi 

Več prakse 

 

 

Povezava z različnimi 

institucijami 

PREDLOGI ZA DELO FAKULTETE 
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si študenje, kasneje 

diplomiranci našli 

zaposlitev. Več prakse 

naj bi bilo skozi vsa 

leta študija.« 

 

OSEBA 9 

DEL BESEDILA KODE KATEGORIJE 

»Sama ţelja za pedagoškim 

poklicem ţe od začetka, tudi 

moja mami je vzgojiteljica, 

sestra je profesorica, torej 

lahko rečem, da druţinsko 

okolje.« 

»Pred tem nisem bila nikjer 

zaposlena. Razen prakse na 

redni šoli.« 

»Takšno zaposlitev sem si 

ţelela, kar sem v bistvu 

ugotovila na podiplomskem 

študiju, da mi ta smer leţi in 

da tisto, kar sem imela prej v 

teoriji, bom lahko prenesla 

tudi v prakso.« 

»Predvsem ţelja po delu z 

otroki s posebnimi 

potrebami.« 

»Upam na prosto delovno 

mesto v sluţbi, kjer sem 

sedaj zaposlena. Ne 

načrtujem sprememb in 

ţelim nadaljevati v tej smeri, 

v kateri delam.« 

Ţelja za 

pedagoškim 

poklicem 

Druţinsko okolje – 

mama 

 

Prva zaposlitev 

 

 

Našla interes v 

podiplomskem 

študiju 

 

Zadovoljstvo s 

trenutnim 

delovnim mestom 

Ţelja po delu z 

otroki s posebnimi 

potrebami 

 

Načrti v tem 

poklicu 

DEJAVNIKI IZBIRE POKLICA IN 

POKLICNE POTI 

»Če mi je kaj res neznanega 

poiščem na internetu, da bi 

Sama poišče 

informacije 

MANJ DELOVNIH IZKUŠENJ 
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se bolj znala prilagajati, 

kakšno izobraţevanje, 

pomoč sodelavke, ki ima 

dolgoletne izkušnje… To 

me ne obremenjuje in 

gledam na to kot izziv.« 

»Odločila sem se za 

podiplomski študij 

inkluzivne pedagogike.« 

»Ja, hodila sem na dodatna 

izobraţevanja, individualno 

sem hodila na nadaljevalni 

tečaj znakovnega jezika 

izven sluţbe. Pa tudi v 

okviru sluţbe, 

izobraţevanja, ki se nam 

nudijo in pa 

samoplačniško.« 

 

Ni obremenjujoče 

Nov izziv 

 

Pomoč sodelavke 

 

Podiplomski študij 

Tečaj znakovnega 

jezika 

 

Moţnost 

izobraţevanja 

Samoplačniška 

izobraţevanja 

»Teţje mi je delo v skupini, 

še zlasti če je v skupina 

mešana po sposobnostih in 

zmoţnostih uporabnikov. 

Večkrat oteţuje delo v 

takšni skupini še vedenjska 

problematika. 

Pri individualnem delu laţje 

prilagajam učno gradivo 

vsakemu posamezniku, tudi 

ti so veliko bolj pripravljeni 

za delo in zmotivirani. Laţje 

je upoštevati močna 

področja.« 

SKUPINSKO: 

Skupinsko delo-

zahtevnejše 

Različne 

sposobnosti 

učencev 

Vedenjska 

problematika 

INDIVIDUALNO: 

Individualno delo-

laţje prilagoditi 

posamezniku 

 

Upoštevanje 

močnih področij 

INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO 

»Imam novinca, ki je sicer 

še v uvajalnem obdobju in 

 PROFESIONALNE OBREMENITVE 
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njegovo prilagajanje me 

trenutno bremeni, ker ima 

motnjo avtističnega spektra 

in je hiperaktiven. V skupini 

je ţe bil nek ustaljen ritual, 

on pa si ţeli pozornost 

izsiljevat z jokom, strese 

celo skupino in potem ne 

moremo delati po načrtu.« 

»Izbruhi uporabnikov se me 

tako najbolj dotaknejo. 

Predvsem v smislu kako 

odreagirati na izbruh, kako 

zavarovati ostale, poiskati 

pomoč…In pa nato tuhtanje, 

kaj se dogaja v 

posamezniku, da na 

določeno situacijo oziroma 

zgolj le na besedo odreagira 

z nasilnim vedenjem (hetero 

oz. avtoagresivno vedenje).« 

»Zaradi sluţbe nisem 

obremenjena. Sem pa bila 

kakšna 2 do 3 meseca, 

zaradi zaključevanja študija 

in sem takrat imela hkrati 

priprave na delo in študij. 

Na delo to ni vplivalo, 

sodelavke so me spodbujale, 

ker so vedele koliko 

obveznosti imam.« 

»Naučila sem se odklopiti, 

ker ni fajn, da probleme 

nosiš domov. Teţko je bilo 

na začetku, ko je bilo na 

začetku, ko  je bila skupina 

bolj vedenjsko 

problematična, sem se 

spraševala, če sem prav 

ravnala. Vendar sem vedno 

vztrajala, da najdem rešitev. 

 

Uvajanje novih 

učencev v 

ustaljeno skupino 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci s 

čustvenimi in 

vedenjskimi 

motnjami (pravilno 

odreagirati na 

učenčev izbruh – 

to se jo dotakne) 

 

 

Nasilno vedenje 

 

Zaključevanje 

študija - 

obremenjujoče 

 

 

 

Na začetku je bilo 

teţko (premlevanje 

ustreznosti 
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Prosti čas preţivim s 

partnerjem, sicer pa ne 

vplivajo.« 

»Je razlika, ker so v skupini, 

kjer sem sprva delala, bolj 

samostojni…razlika je tudi 

zato, ker sem tam bila kot 

vzgojiteljica in so bile 

drugačne aktivnosti, proste 

aktivnosti in lahko rečem, da 

je drugače kot sedaj, ko 

delam v dopoldanskem času 

pri pouku (načrtovanje 

vzgojnega dela, pisanje 

obseţnejših priprav, 

oblikovanje 

individualiziranih 

načrtov…). Delo v 

dopoldanskem času mi je 

bolj všeč.« 

odločitve) 

 

 

 

Razlika med 

dopoldanskim in 

popoldanskim 

delom 

Za izvajanje pouka 

– več načrtovanja 

 

 

Razlika v 

samostojnosti 

otrok 

 

»Ne. Glavoboli pač zaradi 

študija in priprav hkrati pa 

še to ne bi mogla pripisati 

stresu, bolj vplivu lune.« 

»Mogoče ţe samo 

nezadovoljstvo zjutraj, ker 

se mora oseba vstati in iti v 

sluţbo ali pa mogoče 

zadirčnost, hladen odnos. 

Kolikor sama opaţam je tudi 

to, da nekateri ne počakajo 

dovolj, da otrok dokonča 

svojo nalogo in pač 

vsiljujejo svoje znanje, se 

derejo, niso potrpeţljivi, 

čeprav pri sebi tega nisem 

opazila.« 

»Ne bi rekla. Bi prej rekla, 

da je izgorevanje prej na 

FIZIOLOŠKI: 

Glavoboli  

Pri sebi ni  opazila 

drugih znakov 

 

 

ZNAKI, KI JIH 

OPAZI PRI 

DRUGIH: 

Nezadovoljstvo 

 

Zadirčnost 

 

Nepotrpeţljivost 

ZNAKI STRESA/IZGOREVANJA 
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osnovnih šolah, rednih 

programih, vpliv staršev, 

otroci-razvajenčki… v 

bistvu naši otroci imajo 

drugačne vrednote in, če to 

sprejmeš kot izziv in da se 

jim poskušaš prilagajati, 

potem nimaš problemov.« 

Vsiljevanje 

svojega znanja 

 

Izgorevanje je bolj 

pogosto v 

osnovnih šolah 

Otroci s posebnimi 

potrebami imajo 

drugačne vrednote 

»Trgovine-nakupovanje, 

kino, sprehodi s psičko, 

skupaj s kolegico, 

partnerjem ipd. v glavnem 

druţabnost.« 

Nakupovanje  

 

Kino  

 

Sprehodi s psičko 

Druţabnost 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 

»Ja. Tudi ţe sam pogovor s 

sodelavko bi mi pomagal, če 

bi čutila kakšno napetost.« 

»Z mojo mamo, ki ima le 

dolgoletne izkušnje, 

sodelavko, ki ţivi v bliţini; 

partnerjem si dava čas, da se 

pogovoriva o napetostih v 

sluţbi, potem pa rečeva, da 

je dovolj o tem.« 

»Da mi besedno spodbudo 

in dobim občutek, da nisem 

osamljena in sama, kadar 

potrebujem nasvet. Da ne 

tuhtam preveč sama. S 

supervizijo bom nadaljevala, 

se mi zdi to v redu.« 

Pogovor s 

sodelavko – 

sprostitev napetosti 

 

 

 

Pogovor z mamo-

izkušnje (občutek, 

da nisi sam) 

 

Podpora partnerja 

Supervizija 

 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(SOCIALNA PODPORA) 

»Najprej supervizija, ker 

velikokrat se nimaš na tak 

Supervizija PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE 

IZGOREVANJA MED ZAPOSLENIMI 
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način moţnosti pogovarjati s 

sodelavci, ali pa ţe v času 

malice pri pogovoru s 

sodelavkami…izobraţevanja 

v tej smeri, vodja ti nudi 

podporo, da ti omogoči 

dopust. Jutranji sestanki, da 

bi mogoče ţe tam kdo 

povedal, če ima problem z 

izgorelostjo, da damo 

podporo, supervizije tudi za  

lahko varuhe, dodatna 

izobraţevanja, mogoče bolj 

v smislu intervizije in 

podpore med sodelavci in 

mogoče didaktični material, 

ki bi ţe bil pripravljen in bi 

si lahko z njim pomagali. 

Primer dobre 

prakse…mogoče ţe samo 

sodelovanje z našimi in 

ostalimi skupinami…ali pa 

boljše sodelovanje med 

strokovnimi delavci, ki 

delajo individualno 

(fizioterapija, psiholog, 

delovni terapevt) in nami, ki 

delamo skupinsko. Ti vzame 

otroka in ga vrne, ni pa 

pravega posredovanja 

informacij, tukaj vidim 

šibkost. Ne veš, kako on 

dela z otrokom, v bistvu bi 

pa lahko te stvari vnašal v 

svoje delo. Dolgoročno 

mogoče res lahko izgoriš, 

ker ne veš, kaj bi mu 

ponudil.« 

 

Izobraţevanja 

 

Jutranji sestanki 

 

 

Podpora in 

intervizija med 

sodelavci 

 

Izdelan didaktični 

material – 

izmenjava med 

sodelavci 

 

Primeri dobre 

prakse 

 

Sodelovanje med 

tistimi, ki delajo 

skupinsko in 

tistimi, ki delajo 

individualno 

 

Takojšnje 

posredovanje 

informacij 

»Namesto neštetih 

seminarskih nalog morda 

večje vključevanje v učno 

vzgojno-izobraţevalni 

Manj seminarskih 

nalog 

 

 

Več vključevanja v 

PREDLOGI ZA DELO FAKULTETE 
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proces - opazovanje procesa, 

posameznikov in prenos 

posebnosti na fax (debata na 

urah, ki so namenjene sem. 

nalogam), kjer bi sledila 

debata, kakšne metode oz. 

pristop bi lahko uporabljali 

pri določenem posamezniku; 

nekakšni primeri dobre 

prakse,…« 

vzgojno-

izobraţevalni 

proces 

 

 

 

Primeri dobre 

prakse 

 

OSEBA 10 

DEL BESEDILA KODE KATEGORIJE 

»Motivirala me je 

sluţba, če sem ţelela 

obdrţati zaposlitev, 

sem se morala dodatno 

izobraţevati. Na 

delovno mesto sem 

prišla s končano 

srednjo vzgojiteljsko 

šolo, potem sem se pa 

zaposlila v domu kot 

vzgojitelj teh otrok in 

zahtevala se je VII. 

stopnja, takrat se je tej 

smeri reklo specialna 

pedagogika. Delo mi je 

bilo všeč, zato sem se 

odločila za študij ob 

delu.« 

Moţnost zaposlitve 

 

 

 

Študij ob delu 

 

 

Zadovoljstvo z delom 

DEJAVNIKI IZBIRE POKLICA IN 

POKLICNE POTI 

»Ja se mi zdi, da laţje 

opravljam svoje delo. 

Črpam ideje iz 

izkušenj.« 

»Seveda, znanje je 

treba aktualizirati kar 

naprej. Imela sem 

veliko interesov, 

Laţje opravljanje dela 

Črpanje idej iz izkušenj 

 

Nujnost aktualizacije 

znanja 

DELOVNE IZKUŠNJE 
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predvsem v času, ko 

sem bila ravnateljica, 

sem morala pridobiti 

dodatna znanja, iti v 

šolo za ravnatelje in pa 

še ostalo. Je bilo kar 

nekaj teh izobraţevanj. 

Imam še nekaj malega 

ţelje po dodatnem 

izobraţevanju, prav 

veliko pa niti ne več.« 

 

Veliko interesov 

 

 

Šola za ravnatelje 

 

Pridobitev dodatnih 

znanj 

Upad ţelje po 

izobraţevanju z leti 

»Mogoče je laţje 

individualno 

delo.....ampak je bolj 

monotono, v kolikor ga 

ne popestriš. Kadar 

učenec potrebuje 

dodatno razlago je laţje 

razlagat samo enemu. 

 Kadar imaš več 

učencev hkrati laţje 

narediš uro zanimivo, 

pestro, domiselno.« 

 

INDIVIDUALNO: 

Individualna ura-

monotonost 

 

Laţje dodatno razlagati 

enemu 

SKUPINSKO: 

Skupinsko delo - bolj 

zanimiva ura 

 

Pestrost in dinamičnost 

INDIVIDUALNO/SKUPINSKO DELO 

»Na šoli imam 

interesno dejavnost, 

plavanje, na srednji šoli 

sem član sveta zavoda.« 

»Najbolj obremenjujejo 

pa me neurejeni pogoji. 

Da nimam stalnega 

prostora, da me selijo, 

kar se v mobilni sluţbi 

Dodatne zadolţitve  

 

 

Neurejeni prostorski 

pogoji 

 

Urejanje prostorskih 

PROFESIONALNE OBREMENITVE 
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večkrat pojavi kot 

problem. Tudi na 

hodniku sem ţe delala, 

na kar pa ne pristanem 

več. Na začetku leta 

sem si morala urediti 

delovne pogoje in to je 

naporno, ker ni povsod 

samoumevno.« 

»Večkrat tudi pomislim 

na to, da je to delo, ki 

ga trenutno opravljam 

pri nekaterih otrocih 

zgrešeno. Pa to, da 

obravnavam otroke v 8. 

Razredu, da mi naloţijo 

angleški jezik, prepirala 

se ne bom, se mi pa ne 

zdi prav. Meni se zdi 

nesmiselno obravnavati 

otroke v tretji triadi, ker 

se primanjkljajev ne da 

več odpravljati.« 

»Veliko je vsega, 

veliko je obveznosti, še 

dodatnega poleg 

samega neposrednega 

dela z učenci, kar se mi 

zdi preveč.« 

»V ravnateljevanju sem 

videla izziv. Nisem 

pričakovala, da bodo 

določene zadeve zame 

prevelika 

preobremenitev in 

stresne. Včasih se mi je 

zdelo vse skupaj 

preteţko. Ni bilo več 

prave motivacije, izziva 

in se mi je zdelo edino 

pogojev 

 

 

Nesmiselne obravnave-

ni rezultatov (v tretji 

triadi) 

 

Premajhna 

usposobljenost za 

določeno področje 

(angleški jezik) 

 

Časovne obremenitve 

Veliko obveznosti 

Zahtevnost in 

odgovornost delovnega 

mesta ravnatelja (sprva 

izziv) 

Kasneje prevelik stres 

in obremenitev 

 

Umik  

Prekinitev 

Pomanjkanje motivacije 
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prav, da neham.« 

»Delo z učenci mi je 

všeč.« 

»Neprimerljiva slika v 

mojem pristopu do teh 

oseb, ker jih takrat 

nisem razumela. Včasih 

je bilo več vedenjske 

problematike in za to 

nisem bila usposobljena 

in sem ravnala bolj po 

vesti in najboljših 

močeh, kar ni bilo 

vedno najbolj v redu. 

Danes se mi zdi odnos 

zelo profesionalen do 

vseh, od delavcev se 

zahteva veliko znanja, 

pripravljenosti, 

usposobljenosti in tudi 

to večina pokaţe.« 

 

Sprememba pristopa do 

učencev tekom let 

sluţbovanja 

Včasih premalo 

usposobljena (ravnala 

po vesti) 

Profesionalen odnos 

Veliko znanja 

Pripravljenost za delo 

 

Usposobljenost 

»Nekatere znake imam 

ţe iz preteklosti. To so 

visok pritisk, holesterol, 

nespečnost, kar pa se 

vleče. Največ teţav sem 

imela v času 

ravnateljevanja. Malo 

se je izboljšalo, vendar 

rabiš kar nekaj časa, da 

to predelaš.« 

»Takrat, ko ne more 

več opravljati 

kvalitetno svojega dela, 

kadar ima teţave z 

zdravjem, ko ima 

psihične teţave, tudi 

fizične, na telesu.« 

»Ja sem. Tudi sama 

sem ţe to občutila v 

FIZIOLOŠKI: 

Visok pritisk 

 

Povišan holesterol 

 

Nespečnost 

 

Vztrajanje simptomov 

PSIHOLOŠKI: 

Povezanost z 

odgovornostjo funkcije 

Slabša kvaliteta dela 

ZNAKI STRESA/IZGOREVANJA 
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situaciji, o kateri sva ţe 

govorili-v času 

ravnateljevanja.« 

»Ne bi mogla povedati, 

da je alarmantno, se pa 

najde tu in tam kdo, ki 

se mu to zgodi. Ljudje, 

ko začnejo delati 

menim, da kmalu 

ugotovijo, ali so na 

pravi poti ali ne in se 

potem preusmerijo. 

Sicer pa mislim, da se 

to začetnikom ne bi 

smelo dogajati. Jaz 

takšnih ne poznam, 

čeprav kot vodja 

kolektiva sem opazila, 

da je tudi kdo preveč 

občutljiv, 

preobremenjen…« 

 

 

Ni pogost pojav 

 

 

Nujnost ugotovitve 

ustreznosti poklicne 

izbire 

 

Ni problem začetnikov 

»Spremenim okolje ali 

pa fizična aktivnost. Se 

ne zatekam k jemanju 

zdravil. Pozimi-

smučam, pohodništvo. 

Poleti-morje v času 

počitnic in za vikend. 

Druţenje z ljudmi izven 

delovnega kroga. V 

prostem času počnem 

čisto druge stvari, ki 

niso povezane s 

sluţbo.« 

Sprememba okolja 

Fizična aktivnost 

 

Druţenje z ljudmi izven 

delovnega kroga 

Stvari, ki niso povezane 

s sluţbo 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(OSEBNI VIRI) 

»Računam lahko na 

pomoč prijateljev in 

druţine.« 

»V sluţbi sem malo v 

posebnem poloţaju, ker 

sem bila prej na 

Podpora prijateljev 

izven delovnega kroga 

 

 

SPOPADANJE Z OBREMENITVAMI-

SPOPRIJEMALNE STRATEGIJE 

(SOCIALNA PODPORA) 
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vodilnem delovnem 

mestu. Včasih imam 

mešane občutke glede 

vseh. Z nekaterimi se 

razumem bolje, z 

nekaterimi slabše.« 

Podpora druţine 

 

 

Poseben poloţaj v 

sluţbi –  

bivša ravnateljica 

 

Mešanost občutkov v 

kolektivu 

»Jaz bi poskrbela za 

prijazno delovno 

okolje. To se mi zdi 

najbolj pomembno, da 

imaš podporo vodilnih, 

ker na takšen način 

dobiš potrditev. Ljudje 

smo odvisni od ocene 

zunanjih ljudi, eni bolj, 

eni manj. Jaz to 

potrebujem. V obdobju, 

ko sem bila jaz na 

vodilnem poloţaju, smo 

dali veliko na 

neformalna srečanja. Se 

pravi smo šli smučat, 

na bowling. Kroţek za 

zaposlene-oblikovanje 

z glino in takšne stvari 

pogrešam.« 

Prijazno delovno okolje 

 

 

Podpora vodstva 

 

 

Zunanje potrjevanje 

 

 

Neformalna druţenja 

PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE 

IZGOREVANJA MED ZAPOSLENIMI 

»Edino praktično delo 

nudi izkušnje, sploh 

kadar ima študent 

dobrega mentorja.« 

Praktično delo 

 

 

Dobro mentorstvo 

PREDLOGI ZA DELO FAKULTETE 

 


