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POVZETEK 

Diplomsko delo predstavi delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, ki izvaja dodatno 

strokovno pomoč ter izpostavi težave in ovire, s katerimi se pri svojem delu srečuje. Številne 

spremembe v šolskem sistemu, vedno večja pričakovanja staršev, slabi prostorski pogoji, 

močno povečan obseg dela ter negotovost zaposlitve so le nekateri dejavniki, ki bistveno 

povečujejo stres na delovnem mestu ter lahko privedejo tudi do poklicne izgorelosti. 

Osnovni namen diplomskega dela je ugotoviti, kako specialni pedagogi ocenjujejo stresnost 

svojega poklica, kateri so tisti dejavnike, ki jih zaznavajo kot najbolj obremenjujoče ter v 

kolikšni meri je pri njih prisoten sindrom izgorevanja.  

Raziskava je pokazala, da kar 70, 2 % anketiranih doživlja svoje delo kot stresno ali zelo 

stresno, kot najbolj obremenjujoče dejavnike pa navajajo konflikte s starši, stalne spremembe 

in prenove v šolskem sistemu in odnašanje dela domov ter posledično pomanjkanje časa za 

družino. Izgorevanje, ki vključuje visoko stopnjo čustvene izčrpanosti, visoko stopnjo 

depersonalizacije in nizko stopnjo osebne izpolnitve pri specialnih pedagogih v našem vzorcu 

ni prisotno, vendar pa so rezultati pokazali, da je pri več kot polovici anketiranih (55, 3 %) 

prisotna srednja ali visoka stopnja čustvene izčrpanosti. Ugotovili smo tudi, da stopnja 

čustvene izčrpanosti ni pomembno povezana s starostjo in delovno dobo anketirancev, da pa 

nanjo v veliki meri vpliva število pedagoških ur, ki jih anketiranci izvajajo. 

Ključne besede: specialni in rehabilitacijski pedagog, dodatna strokovna pomoč, stres, 

stresogeni dejavniki, izgorelost.  
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ABSTRACT 

In the thesis, we discuss the work of special education teachers, who provide extra 

professional support to children in need. Limitations and weaknesses of their work are also 

reviewed. Many factors, including changes in the general system of education, parents’ high 

expectations, unpleasant classroom circumstances, high amount of work tasks and 

employment uncertainty are just a few of the factors that lead to higher amounts of work-

related stress and burnout syndrome.  

The purpose of the thesis was to identify how special education teachers perceive the level of 

work-related stress, and which stress-related factors are the most aggravating for them. We 

were also interested in the presence of burnout syndrome in our sample of special education 

teachers.  

The results have revealed that 70, 2 % of participants perceive their work as stressful or very 

stressful. From all of the included factors, teachers reported conflicts with parents, constant 

changes in the general system of education and also bringing their work-related tasks home 

and therefore not having enough time for their families, as the most important stress-related 

factors of their work. Burnout syndrome, which includes high level of emotional burnout, 

depersonalization and low level of self-realization, is not present in our sample. However, 

results have revealed that more than a half of participants (55, 3 %) report medium or high 

level of emotional burnout. We have also found out that the level of emotional burnout does 

not correlate with participants’ age and years of work. On the other hand, the number of 

working hours seems to be in positive correlation with the level of emotional burnout.  

Keywords: special education teachers, extra professional support, stress, stress factors, 

burnout syndrome. 
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UVOD 

Višja pričakovanja, hitrejši tempo dela, podaljševanje delovnega časa, časovni pritiski, 

številne zahteve in obremenitve so le nekateri od vzrokov, ki povzročajo vse večji stres, s 

katerimi se vsak dan soočajo zaposleni na različnih delovnih mestih. Poklicni stres je tako 

postal ena najpogostejših bolezni današnjega časa. Pojavi se kadar zahteve na delovnem 

mestu presegajo sposobnost zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo (Evropska agencija za 

zdravje in varnost pri delu, 2008). Doživljanje visoke stopnje dlje časa trajajočega stresa na 

delovnem mestu pa lahko vodi v izgorelost, ki se kaže kot čustvena izčrpanost, 

depersonalizacija in zmanjšan občutek osebne izpolnitve. 

Kot zelo stresen je že dolgo časa prepoznan tudi učiteljski poklic. Številne raziskave, izvedene 

v različnih državah, so potrdile, da poklic učitelja spremlja nenehen stres. Učitelji namreč 

delajo v specifičnih pogojih, ki so nepredvidljivi in zapolnjeni z najrazličnejšimi konflikti 

interesov in vrednot. Poleg tega je za učiteljski poklic značilno predajanje sebe drugim in zato 

lahko čezmerne obremenitve in samoizrabljanje privedejo do zelo nevarnih učinkov (Poraj, 

2011). Raziskovalci namreč ugotavljajo, da je med učitelji precej pogosta tudi izgorelost. 

Delo specialnih pedagogov na delovnem mestu učitelj za dodatno strokovno pomoč zahteva 

izredno prilagodljivost, potrpežljivost, dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnost 

empatije, timskega dela in avtonomije, strokovnost ter veliko znanja. Pri svojem delu 

poskušajo dnevno zadovoljiti različna pričakovanja ter zahteve učencev, sodelavcev, vodstva, 

staršev, strokovnjakov zunanjih inštitucij, zakonskih predpisov in širše družbe (Kalin, 1999). 

So tisti člen, ki povezujejo učence s posebnimi potrebami, učitelje, starše in ostale strokovne 

delavce v šoli. Poleg svojega rednega dela opravljajo še številne druge zadolžitve kot so 

nadomeščanja, predavanja za starše in sodelavce, varstva, dežurstva… Pogosto so deležni 

premalo podpore s strani vodstvenih delavcev in širše družbe ter pozitivnih, povratnih 

informacij o uspešnosti svojega dela, povečujejo pa se tudi pričakovanja ter zahteve staršev. 

Tudi prostorski in materialni pogoji za delo so pogosto slabi in neustrezni. Dodaten pritisk pa 

predstavlja tudi negotovost zaposlitve. Zaposlitev za nedoločen čas je vse manj. Zaradi 

vladnih varčevalnih ukrepov, šole ne razpisujejo novih delovnih mest, odločb, oziroma 

učencev, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, pa je vedno več. Posledično ima večina 

učiteljev za dodatno strokovno pomoč močno povečan obseg dela, učence, ki bi potrebovali 

individualno obravnavo, pa morajo združevati v skupine. Vsi našteti dejavniki pa bistveno 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Olga Pogačnik Janežič, diplomsko delo  

- 2 - 

povečujejo stres na delovnem mestu ter lahko privedejo tudi do poklicne izgorelosti.  

Raziskovanje stresa in izgorelosti ter področij povezanih z njima, postaja v zadnjem času vse 

pomembnejša tema. Ker v strokovni literaturi nisem zasledila nobene raziskave, povezane s 

stresom in izgorelostjo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki izvajajo dodatno 

strokovno pomoč, sem se odločila, da to področje raziščem v svojem diplomskem delu.. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 STRES IN IZGORELOST 

1.1 Stres 

Beseda stres izhaja iz latinske besede "stringere", ki pomeni tesno zvezati. Razvoj pojma stres 

se začne že v 14. stoletju, ko so z njim opredelili stisko, težavo ali nezaželenost. 

V 17. stoletju pa se je pojem uveljavil v fiziki za označevanje mehanskega napora, to je sile, 

pritiska ali obremenitve, ki so mu podvržene snovi in njihove sposobnosti prilagajanja. Ta 

definicija je hkrati pomenila, da zunanja sila zbuja napetost v predmetu, ta pa skuša ohraniti 

svojo nedotakljivost tako, da se upira moči te sile (Spielberg, 1985; v Tušak et al., 2008). 

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

ki je priznan tudi kot »oče« koncepta stresa, je pri svojem raziskovalnem delu po naključju 

odkril, da nastanejo poškodbe na tkivu kot odziv na vse škodljive dražljaje. Ta pojav je 

imenoval »splošni adaptacijski sindrom« (angl. general adaptation syndrome – GAS), 

približno desetletje pozneje pa je pojem »stres« uporabil v svojih pisnih delih (Treven, & 

Treven, 2011). 

Danes lahko zasledimo številne opredelitve stresa. Izraz stres je namreč zelo širok pojem in 

zanj ni enotne definicije. V strokovni literaturi obstaja veliko število različnih definicij, ki so 

praviloma odvisne od teoretične usmeritve avtorjev oziroma njihovega delovanja na 

določenem strokovnem področju (medicina, psihologija, sociologija …). Različni avtorji ga 

najpogosteje opredelijo kot telesno in psihološko obremenjenost organizma, ki nastane kot 

prilagoditveni odgovor na dražljaje v okolju (Fontana, & Abouserie, 1993; Statt, 1990; 

Tomori, 1990; v Meško, 2011) ter se izraža v različnih simptomih, kot so glavobol, telesna in 

psihična utrujenost, pomanjkanje energije, anksioznost, zaskrbljenost, živčnost, napetost, 

razdražljivost, težave s koncentracijo, zmanjšana produktivnost in kakovost dela (Braham, 

1994; Černelič, 1999; Luban-Plozza, & Pozzi, 1994; Powell, 1999; prav tam). 

Stres je torej fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika na notranje in zunanje 

dražljaje, ki jih doživlja kot stresne. Stresor pa je vsak dogodek, oseba ali predmet, ki ga 

posameznik doživi kot stresnega in povzroči stres (Dernovšek, Gorenc, & Jeriček Klanšček, 
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2006).  

Stres in dejavniki stresa seveda niso za vse ljudi enaki. Določajo jih posameznikova osebnost, 

njegove izkušnje, okoliščine, v katerih se pojavijo ter širše in ožje okolje v katerem živi. Velik 

vpliv na dojemanje stresa pa ima življenjska naravnanost posameznika, njegova trdnost ter 

kakovost medosebnih odnosov z ljudmi, ki ga obdajajo. Določen dogodek bo zato za nekoga 

predstavljal nekaj negativnega, za drugega pa dodatno spodbudo v življenju. Razmerje med 

našimi lastnimi zahtevami in zahtevami okolja in sposobnost reševanja pa je tisto, kar nam 

pove, ali bo stres škodljiv in uničevalen ali pa ga bomo obvladali in nas bo celo spodbudil k 

dejanjem (prav tam). 

Izhajajoč iz povedanega, lahko stres opredelimo tudi kot »neskladje med zaznanimi zahtevami 

in zaznanimi sposobnostmi, da se z njimi spoprimemo« (Lamovec, 1998, str. 200).  

Če povzamemo, za stres torej velja, da je: 

 stresni odziv individualen; 

 bolj določen z zaznavo stresne okoliščine, kot pa z okoliščino samo; 

 obseg škodljivih posledic odvisen od individualne sposobnosti spoprijemanja s 

stresom (Slivar, 2013). 

 

1.1.1 Osnovne komponente stresa 

V stresu sodelujejo tri pomembne komponente, to so: 

 stresogeni dejavniki ali stresorji; 

 posameznikova presoja oziroma ocena stresogenega dejavnika; 

 stresna reakcija posameznika po zanj značilnem borbenem načrtu. 

 

Stresogeni dejavnik ali stresor je lahko situacija, posameznik, objekt ali izziv, torej karkoli 

kar predstavlja posamezniku določeno zahtevo, obremenitev ali izziv in izzove stanje stresa 

(Musek, 2010). Stresorji se razlikujejo po pomembnosti, trajanju, jakosti, pogostosti, stopnji 

negotovosti, ki jo povzročajo … Nastopijo lahko nenadno ali postopno, predvideno ali 

nepredvideno (Lamovec, 1998). Ali bo nek dejavnik iz okolja postal stresor pa je odvisno od 

posameznika in njegovega dojemanja tega, kar se mu dogaja (Treven, & Treven, 2011). 
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Posameznikova presoja oziroma ocena stresogenega dejavnika je za stopnjo in trajanje 

stresne reakcije, ki sledi oceni, ključnega pomena. Na presojo dogodka in stresno reakcijo, ki 

mu sledi pa vplivajo številni dejavniki kot so izkušnje, genetska predispozicija, pričakovanja, 

osebnostne lastnosti, čustva, stopnja družbene opore, trenutno zdravstveno stanje in 

razpoloženje, pričakovanja okolice … (Starc, 2009). 

Stresna reakcija na izziv je vedno individualna. Neka težava, problem ali ovira lahko pri 

različnih ljudeh izzove različne odzive. Nekdo se bo na stresogeni dejavnik odzval zmerno, 

drugi burno in pretirano, tretji pa se sploh ne bo odzval. »Oseba se torej na stresogeni 

dejavnik odzove v skladu z zanjo značilnim borbenim načrtom, ki ga imenujemo »individualni 

borbeni program« (prav tam, str. 12). S pojmom stresna reakcija označujemo zaporedje 

različnih in zapletenih telesnih odzivov na zahteve, s katerimi se soočamo. Različne stopnje 

stresne reakcije in njeno potekanje pa so odvisne od dojemanja položaja in ocene sposobnosti 

za kljubovanje težavam (Tušak et al., 2008).  

1.1.2 Vrste stresa 

Z izrazom stres skoraj vedno opisujemo negativne dejavnike stresa, vendar pa stres lahko 

povzroči tako negativne kot tudi pozitivne posledice. Glede na to, kakšen učinek ima stres na 

organizem, ločimo pozitivni in negativni stres. Glavna razlika med obema vrstama stresa je, 

da se pri pozitivnemu stresu spremembi hitro in zlahka prilagodimo, pri negativnem pa se ji 

prilagodimo s težavo ali se ji sploh ne (Jerman, 2005). 

Pozitivni stres ali eustres 

»Pozitivni stres in stresna reakcija imata na vsa živa bitja pozitiven, spodbuden in koristen 

učinek. Organizmu omogočata prilagajanje na nove situacije, kot so na primer sprememba 

položaja iz leže v stoje, prilagoditev na pomanjkanje hrane, na mraz ali bolezen …« (Starc, 

2009, str. 12).  

 

Powell (1999) pozitivni stres imenuje tudi prijazni stres. Občutek prijaznega stresa nastopi 

takrat, ko so naše sposobnosti večje od zahtev in zaradi tega dobimo občutek samozavesti. 

Spodbuja nas k večji učinkovitosti in prevzame nas občutek, da bomo zlahka rešili naloge, 

izzive in zahteve. Da pa bi bil stres za nas vzpodbuda, moramo situacije, ki so povzročile 

stres, razumeti in zaznati kot pozitivne, torej takšne, ki nas ne ogrožajo. Znamenja prijaznega 
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stresa so pozitivna vznemirjenost, evforičnost, visoka motiviranost, prijaznost, družabnost, 

umirjenost, ljubeznivost, samozavest, ustvarjalnost, jasno mišljenje, učinkovitost, marljivost, 

vedrost in odločnost. 

Tudi Boštjančič (2012c) poudarja, da ima eustres v življenju posameznika pomembno vlogo. 

Meni, da bi brez njega postali depresivni, ne bi si prizadevali dosegati zadane cilje, bili bi brez 

izzivov. Zbujali bi se brez pravega razloga in se začeli spraševati o pomenu življenja, zato 

eustres imenujemo tudi pozitiven stres, saj omogoča ohranjanje zdravja in zadovoljstva.  

Negativni stres ali distres 

Pod izrazom negativni stres razumemo stres s škodljivimi učinki za zdravje. Ko neki dogodek 

ali položaj pri posamezniku sproži intenzivne občutke žalosti, nemoči, tesnobe, jeze in strahu, 

in ko stres, ki je povezan s tem dogodkom ali položajem, posameznika ohromi in mu škoduje, 

govorimo o negativnem stresu (Drnovšek, Korasa, & Krčar, 2012). Do pojava negativnega 

stresa pride torej takrat, ko so zahteve okolja večje od posameznikovih sposobnosti 

prilagoditve in se pojavijo občutki neudobja in neprijetnosti (Kovač, 2013).  

Po Salas, Driskell in Hughes (1996; v Kovač, 2013) obstajata dve vrsti negativnega stresa, ki 

ju glede na trajanje lahko razdelimo na akutni in kronični stres. 

Akutni stres je stres, ki se pojavi ob nenadni nesreči ali dogodku, ki v človeškem telesu 

izzove stresno reakcijo. Povzroči ga lahko nepričakovan in neprijeten dražljaj (zvok, hrup, 

svetloba), izguba prijatelja, nezgoda, poškodba, izguba dela … (Musek, 2010). Ker je bolj 

kratkotrajen, ponavadi ne povzroči tako velike škode kot kronični stres, zato ga večina ljudi 

lahko obvlada. Najbolj značilni znaki akutnega stresa so čustveno nelagodje, napetost v 

mišicah, prebavne težave in zvišan krvni tlak (Salas, Driskell, & Hughes, 1996; v Kovač, 

2013). Kronični stres je za razliko od akutnega manj intenziven, vendar dolgotrajnejši in 

lahko resno ogrozi naše zdravje ter pripelje do izgorelosti, psihosomatskih motenj, izgube 

imunske odpornosti (Musek, 2010). Povzročajo ga dlje časa trajajoče oziroma ponavljajoče se 

stresne situacije, kot so na primer težave v medosebnih odnosih, pritiski na delovnem mestu, 

skrb za materialno in zdravstveno stanje (Kovač, 2013). 
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1.1.3 Nastanek in izvori stresa  

»Obstaja majhno število univerzalnih stresorjev kot sta bolezen ali vojna in veliko število 

individualnih stresorjev ali mikrostresorjev, ki so specifično škodljivi samo za posameznika. 

To pomeni, da ima vsaka oseba svoje psihične (notranje) in socialne (zunanje) stresorje, na 

katere se odziva različno« (Slivar, 2013, str. 7). 

 

Stres lahko sprožijo različni fizikalni (hrup, sevanje), kemični (različne kemikalije v zraku, 

vodi in hrani) ali biološki dejavniki (bakterije, virusi, alergeni). Najpogostejši vzrok stresa 

sodobnega človeka pa je psihosocialni stres. Z njim se soočamo povsod, kjer lahko pridemo v 

spor z ljudmi (Starc, 2008).  

 

Vzroki stresa so torej številni in zelo raznoliki. Kljub medosebnim razlikam v odpornosti na 

stres, pa obstajajo splošni stresorji, to je dražljaji, ki pri večini ljudi sprožijo stresno reakcijo. 

Glede na stresogene dejavnike, ki delujejo na človeka in povzročajo stresno reakcijo, Bilban 

(2007) loči: 

 fizični stres, ki ga povzročajo energetske spremembe v človekovem okolju, oziroma 

hitro in nepričakovano delovanje mehaničnih ali fizičnih dejavnikov kot so udarci, 

povišana ali znižana temperatura, hrup in drugi zelo intenzivni mehanski ali fizični 

vplivi; 

 biološki in fiziološki stres, ki ga povzročajo biološki in fiziološki dejavniki kot so 

poškodbe organizma, izguba telesnih tekočin, toksični in infektivni agensi, stradanje, 

motnje bioloških ritmov, motnje metabolnega ravnotežja in podobno; 

 psihološki stres, ki ga povzročajo nenadni in nepričakovani življenjski dogodki, 

nevarne situacije, konflikti ter številni drugih dejavniki, ki jih posameznik zaznava kot 

neprijetne ali ogrožajoče; 

 socialni stres, ki ga povzročajo dejavniki, ki so pretežno socialne narave in običajno 

ne prizadenejo le posameznika, temveč tudi določeno socialno okolje in družbo v 

celoti. Najpogosteje ga povzročajo različni medosebni spori, socialne krize, nemiri ...  

 

Telesni in duševni odgovor na vsak stresor lahko opredelimo s tristopenjskim modelom, ki ga 

je izdelal Hans Selye, da bi z njim pojasnil človekovo odzivanje na ogrožujočo situacijo. Ta 

pojav je imenoval splošni adaptacijski sindrom in temelji na odkritju, da se človeški 
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organizem, kadar je zaradi nevarnih vplivov ali dražljajev življenjsko ogrožen, vedno najprej 

odzove z vzdraženjem živčnih centrov v spodnjem delu možganov (hipotalamus in hipofiza), 

le-ti pa preko avtonomnega živčevja izsilijo nadledvične žleze k izločanju večjih količin 

hormonov (Ščuka, 1999). Odgovore na stresor lahko torej označimo s tremi zaporednimi 

fazami: 

 faza alarma oziroma klic pripravljenosti; 

 faza odpora oziroma prilagoditve; 

 faza izčrpanosti oziroma izgorelosti. 

 

Slika 1: Splošni adaptacijski model (Musek, 1993, str. 346) 

 

Faza alarma  

Ko organizem zazna dražljaj, lahko najprej opazimo začetno stanje osuplosti ali zbeganosti. 

Posameznik je nekoliko zmeden, ima občutek, kot da ne more povsem dojemati, kaj se dogaja 

okoli njega, njegova pozornost je zmanjšana. To stanje imenujemo stanje šoka. Gre za 

splošno vzdraženost živčnega sistema, ki pripravlja telo na »boj« ali «beg« (Dernovšek et al., 

2006). Vsak od nas ima namreč vgrajen mehanizem, ki telo pripravi na aktivnost in zato se 

preko avtonomnega živčnega sistema pričnejo v telesu odvijati alarmne reakcije. Telo 

poskuša umiriti stresno situacijo tako, da v hipu aktivira živčni in hormonski sistem v našem 

telesu. Če posameznik presodi, da bo stres lahko obvladal in se proti njemu boril, se bo v 

krvni obtok izločil noradrenalin, če načrtuje umik iz nevarne situacije pa adrenalin. Posledica 

tega je, da se žile stisnejo, delovanje srca pospeši, krvni pritisk dvigne, količina sladkorja in 

mineralov v krvni naraste, presnova pospeši. Zaradi vseh teh reakcij, je telesu na voljo večja 

količina energetskih snovi za borbo proti nevarnim vplivom, ki jih povzroča stresor. Pod 

vplivom noradrenalina postane prizadeti živahnejši, borben, do dogajanja v okolju bolj 
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pozoren in odziven. Vpliv adrenalina je manj ugoden, saj poveča napetost, vznemirjenost, 

tremo in strah (Ščuka, 1999). 

 

Faza odpora ali prilagoditve 

Ko zaznamo stresno situacijo ali dogodek, se po nekaj trenutkih sproži druga faza tega 

procesa. V tej fazi se okrepita delovanje in prizadevanje organizma, da bi uspešno obvladal 

učinke stresorjev. Telo se povrne v stanje biokemične uravnovešenosti ali homeostaze. 

Poskuša se umiriti, zato se znižata krvni pritisk in frekvenca srčnega utripa, uravna se dihanje 

in telesna temperatura. Ko stresor izgine ali pa ga oseba premaga, se poskuša telo po stresni 

situaciji umiriti. V primeru, da se izpostavljenost stresorjem nadaljuje, zamenja telo zasilne 

spremembe s prilagoditvenimi. Posledica tega pa je, da se ustalijo nekatere telesne reakcije 

(na primer mišice ostanejo napete še dolgo potem, ko stresor ne deluje več) (Youngs, 2001). 

Ta faza je označena kot ključna. Do te faze je namreč učinek stresa pozitiven, če pa se stresna 

situacija kljub prilagoditvi nadaljuje, je stres negativen (Jerman, 2005). 

 

Faza izčrpanosti ali faza izgorevanja 

Če faza odpora traja dolgo ali so obremenitve velike in reakcija »boj ali beg« ni učinkovita, 

sledi naslednja faza, to je faza izčrpanosti. Telo namreč za boj proti stresorju potrebuje veliko 

energije, zato porablja življenjsko pomembne zaloge, posledično pa se izčrpajo tudi zaloge 

mineralov in vitaminov, ki jih posameznik potrebuje za zdravo funkcioniranje. Če se torej 

stresno stanje nadaljuje, se sčasoma izčrpajo tudi prilagoditveni organizmi in telo se izčrpa. 

Človek naj bi izčrpanost občutil, kadar traja stanje intenzivnega stresa šest do osem tednov. 

Posledica tako podaljšanega stresa pa je telesna utrujenost, ki vodi v izgubo prožnosti, ki je 

potrebna za obvladovanje napetih situacij. To biokemično reakcijo imenujemo izgorelost 

(Youngs, 2001). V tej fazi torej pride do padca imunoloških moči, do motenj različnih 

telesnih funkcij, v hujših primerih pa tudi do pravih tkivnih obolenj. Poleg fizičnega 

odpovedovanja pa človek odpoveduje tudi psihično. Pojavlja se občutek praznine, brezupa, 

nezainteresiranosti. To brezvoljno stanje se lahko stopnjuje vse do apatije (Rakovec-Felsner, 

1991). 

 

1.1.4 Dovzetnost za stres 

Kot smo že omenili, je dojemanje stresa in dovzetnost za stres močno odvisna tudi od 

posameznikovih osebnih lastnosti in sposobnosti. Različne raziskave so pokazale, da obstajajo 
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nekatere osebnostne značilnosti, ki v veliki meri določajo raven posameznikove dovzetnosti 

za stres (Musek, 1998; v Slivar, 2013). Med njimi so najpomembnejše osebnost tipa A, 

čustvena labilnost, elementi samopojmovanja (samospoštovanje, kompetentnost in 

samoučinkovitost), osebna čvrstost in lokus kontrole. 

Osebnost tipa A  

Ljudje, za katere je značilen osebnostni tip A, so bolj nagnjeni k stresu. Določajo jih lastnosti 

kot so velika tekmovalnost in ambicioznost, jeza, nepotrpežljivost, nemirnost in težnja po 

perfekcionizmu. Takšni posamezniki ne odnehajo zlahka, neprestano so v tekmi z drugimi, 

čim več stvari želijo opraviti naenkrat in le redko si vzamejo čas za počitek. Če jim drugi ne 

postavljajo ciljev in rokov, si jih sami in zelo jih moti, če jih ne dosežejo (Musek, 1988; v 

Slivar, 2013). 

 

Čustvena stabilnost in nevroticizem 

Lastnosti, kot sta čustvena labilnost in pomanjkanje kontrole nad čustvenimi reakcijami, pri 

posamezniku povzročata več napetosti, strahu, depresivnih reakcij, poleg tega pa se te osebe 

večinoma poslužujejo manj učinkovitih obrambnih in spoprijemalnih strategij. Pri njih so 

pogosto prisotni tudi občutki manjvrednosti in nekompetentnosti (Slivar, 2013). 

 

Samospoštovanje in občutek kompetentnosti 

Ljudje, ki imajo o sebi pozitivno mnenje, imajo visoko samospoštovanje. Ti ljudje zaupajo 

vase, vedo kakšne so njihove sposobnosti in možnosti ter si v skladu s tem postavljajo cilje 

(Nowack, 1986; v Treven, & Treven, 2011). Njihov odziv na stres je navadno bistveno manj 

intenziven kot pri tistih z nižjim samospoštovanjem (Slivar, 2013). 

 

Pod pojmom kompetentnosti pa razumemo prepričanje posameznika, da je sposoben dosegati 

cilje h katerim teži ali jih drugi pričakujejo od njega. Takšne osebe so bolj usmerjene k 

izzivom in pripravljene tvegati, poleg tega pa so bolj vztrajne, kadar naletijo na probleme in 

težave (Bezinovič, 1988; v Slivar 2013). 

 

Osebnostna čvrstost 

Osebnostna čvrstost je povezana z različnimi viri odpornosti posameznika, ki lahko 

nevtralizirajo negativne učinke stresa. Osebnostno čvrste osebe naj bi imele tri splošne 

značilnosti (Kobasa, 1985; v Slivar, 2013):  
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 prepričane so, da lahko nadzirajo oziroma vplivajo na dogodke v svojem življenju; 

 so osebno angažirane; 

 spremembe doživljajo kot izziv in ne kot breme. 

 

Za osebnostno čvrste osebe je značilno, da potencialne stresorje zaznavajo kot manj 

ogrožujoče, veliko bolj so prepričane, da bo njihov način spoprijemanja s stresom uspešen in 

bolj pogosto uporabljajo strategije spoprijemanja s stresom, ki so usmerjene na problem ter se 

redkeje poslužujejo represije (Musek, 2010). 

Osebna čvrstost pa je povezana tudi z občutkom sreče, optimizmom in samozaupanjem 

(Tušak et al., 2008). 

Lokus kontrole ali mesto nadzora 

Lokus kontrole predstavlja stopnjo, do katere posameznik verjame, da lahko na dogodke, ki se 

mu dogajajo vpliva ali ne. Posamezniki, ki verjamejo v zunanjo kontrolo, v kateri imajo 

pomembno vlogo sreča, usoda in priložnost, so bolj nagnjeni k temu, da vidijo okolje kot 

ogrožajoče, zato doživljajo večji stres (Treven, & Treven, 2011). Taki ljudje se stresu 

namesto, da bi se z njim spopadli, podredijo. Tisti posamezniki, ki pa verjamejo v notranjo 

kontrolo, kar pomeni, da verjamejo, da imajo možnost, da na dogodke vplivajo in jih 

regulirajo, doživljajo manjši stres (Slivar, 2013). 

 

1.1.5 Simptomi in posledice stresa 

Simptomi reakcije na stres se razvijejo v nekaj minutah po stresnem dogodku in trajajo od 

nekaj ur do nekaj dni (Dernovšek et al., 2006). 

 

Simptomov stresa je zelo veliko, saj stres učinkuje na večino organov in vpliva na 

najrazličnejša dogajanja v našem telesu (Tušak et al., 2008). Kažejo se na:  

 telesnem (močno bitje srca, naraščanje krvnega sladkorja, hladna koža, potne-mrzle 

roke, sunkovito dihanje, napete mišice…); 

 kognitivnem (motnje koncentracije, “distraktorji”, negativne misli, samoobtožbe…);  

 emocionalnem (zaskrbljenost, pomanjkanje energije…) in  

 vedenjskem (pomanjkanje kvalitetnih odločitev, nezadovoljstvo z narejenim, 

izogibanje…) področju (Stres pri delu …, 2010).  
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Ti simptomi reakcije na stres so večinoma kratkoročni in navadno izginejo, ko oseba stresno 

situacijo uspešno razreši. 

Slika 2: Simptomi stresa (Dernovšek, Gorenc, & Jeriček Klanšček, 2006, str. 10) 

 

Kadar pa ostajamo v stanju napetosti in pripravljenosti dneve in mesece, pride do 

preobremenitev, ki porušijo naš fiziološki in mentalni sistem. Smith (2012; v Podjed, 2013) 

navaja, da se simptomi stresa lahko kažejo na štirih nivojih našega bivanja, to je kot: 

Kognitivni simptomi in znaki 

 težave s spominom, 

 nesposobnost koncentracije, 

 slaba presoja, 

 vidimo samo negativno, 

 tesnobne ali preveč misli, 

 stalna zaskrbljenost. 
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Fizični simptomi in znaki 

 bolečine, 

 zaprtost ali diareja, 

 omotičnost, 

 izguba interesa za spolnost, 

 pogosti prehladi, 

 hiter srčni utrip. 

Čustveni simptomi in znaki 

 nihanja razpoloženja, 

 razdražljivost, 

 nezmožnost sprostiti se, 

 občutek preobremenjenosti, 

 občutek osamljenosti, 

 depresija ali splošna nesrečnost. 

Vedenjski simptomi in znaki 

 motnje hranjenja, 

 motnje spanja, 

 samoosamitev, 

 odlašanje, zanemarjanje obveznosti, 

 zloraba alkohola, drog, 

 nervozne navade. 

 

Dolgotrajna ali pogosta podvrženost stresu pa poleg zgoraj naštetih lahko povzroča tudi 

različne fizične in psihične bolezni kot so bolezni srca, rana na želodcu, rak, kožne bolezni, 

visok krvni tlak, težave s hrbtenico, anksioznost, depresija, samomorilnost (Treven, 2005). 

 

1.2 Stres na delovnem mestu 

Delo predstavlja pomemben del življenja vsakega človeka. Nudi številne možnosti socialnih 

interakcij in osebnostne rasti ter močno vpliva na samopodobo in občutek lastne vrednosti ter 

služi kot izziv za samoizpopolnjevanje. Odrasli preživijo na delovnem mestu vsaj tretjino 

svojega življenja, zato je delovno okolje eno pomembnejših življenjskih okolij (Selič, 1999). 
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Stres se na delovnem mestu pojavlja, kadar zahteve delovnega okolja presegajo sposobnosti 

zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo. Določena raven stresa lahko poveča storilnost in 

ustvari zadovoljstvo ob doseganju ciljev. Kadar pa zahteve in pritiski postanejo preveliki, 

povzročajo stres, kar negativno vpliva tako na delavce kot na organizacijo, v kateri so 

zaposleni (Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu, 2008). 

 

»Danes je poklicni stres prepoznan kot eden izmed pomembnih neposrednih in posrednih 

vzrokov za nezadovoljstvo z delom, anksioznost, depresivno razpoloženje, koronarne srčne 

bolezni, absentizem ipd.« (Jex, 1998; v Slivar, 2008, str. 94).  

Da je stres vse pogosteje prisoten  v različnih organizacijah, opozarjajo tudi izsledki novejših 

raziskav, ki kažejo, da se kar 55 % zaposlenih na svojem delovnem mestu večkrat čuti 

preobremenjene, 40 % jih poroča o izjemni stresnosti njihovega dela, 25 % pa zaznava svoje 

delo celo kot največji povzročitelj stresa v svojem življenju. Med glavne opozorilne znake, da 

je zaposleni pod stresom sodijo nenehne nadure, delo doma in med boleznijo, frustriranost na 

delovnem mestu, neizkoriščen dopust, znaki utrujenosti in številne zdravstvene težave 

(Treven, & Treven, 2011). 

Tudi nedavne evropske raziskave (EUROFOND, 2010; ESENER, 2010; OSHA, 2009; v 

Sedlar, & Novak, 2012) ugotavljajo, da stres na delovnem mestu predstavlja enega največjih 

problemov današnjega časa, o njem namreč poroča skoraj vsak četrti zaposleni. Prav tako pa 

vedno več raziskav ugotavlja povezanost dolgotrajnega doživljanja stresa s težavami na 

področju telesnega in duševnega zdravja. Raziskava, ki jo je leta 2007 izvedel EUROFOND 

ugotavlja, da se posledice stresa najpogosteje kažejo kot težave s srcem, visok krvni pritisk, 

razjede v želodcu, glavobol, bolečine v vratu in hrbtu ter nizka odpornost. Poleg tega stres pri 

zaposlenih pogosto povzroča tudi psihološke probleme kot so razdražljivost, okrnjena 

koncentracija in spomin, težave pri odločanju, nespečnosti, nasilnost, zloraba drog in 

alkohola, pripelje pa lahko celo do resnih duševnih motenj, kot sta anksioznost in depresija 

(WHO, 2005; v Sedlar, & Novak, 2012). Dolgotrajno doživljanje stresa pa se lahko odraža 

tudi v porastu absentizma (izostajanje z delovnega mesta), fluktuacije (odhajanje zaposlenih 

iz delovne organizacije) in izgorevanja na delovnem mestu. 
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1.2.1 Vzroki in dejavniki stresa na delovnem mestu 

Vzroki za razvoj stresa na delovnem mestu se v pretežni meri nanašajo na dejavnike, ki so 

povezani z delovnim mestom. Cartwright in Cooper (1997; v Boštjančič, 2012a) navajata šest 

glavnih dejavnikov stresa na delovnem mestu, ki po njunem mnenju izhajajo iz: 

1. Značilnosti dela: 

 delovni pogoji: hrup, tresljaji, neprimerna temperatura ali osvetljenost; 

 delovna obremenjenost: preveč ali premalo obremenitev, stopnja obremenjenosti se 

hitro spreminja; 

 delovni čas: dolge izmene, nočno delo, dolg delovni teden; 

 nova tehnologija: zahteve po dodatnem izobraževanju; 

 tveganje: možnost poškodb in zahteva po neprestani previdnosti; 

 pomanjkanje kontrole nad delovnimi nalogami ali delovnim časom. 

2. Vloge zaposlenega v organizaciji: 

 nejasnost vlog ali nejasno predstavljene zahteve: zaposleni ne ve, kakšno vedenje se 

od njega pričakuje; 

 konfliktnost vlog: zahteve ali odgovornosti, ki niso združljive ali niso skladne z 

vrednotami zaposlenih; naloge, ki jih morajo opraviti v kratkem času ali pa so jim jih 

naložili različni nadrejeni; 

 preobremenjenost: opravljanje več vlog hkrati; 

 odgovornost za ljudi, stvari, naloge: premajhna ali prevelika. 

3. Odnosov na delovnem mestu: 

 z nadrejenimi: izkoriščanje ali šikaniranje; 

 s sodelavci in podrejenimi: slabi odnosi, ki lahko nastanejo zaradi pomanjkanja virov 

na delovnem mestu, zaradi nekompatibilnih interesov, zaradi občutkov nepravičnosti. 

4. Razvoja kariere: 

 varnost zaposlitve: začasne oblike dela, odpuščanja, premeščanje in druge značilnosti, 

ki vplivajo na zaznavanje nizke varnosti zaposlitve; 

 napredovanje: prehitro ali prepočasno napredovanja ali nezmožnost napredovanja. 

5. Organizacijskih dejavnikov: 

 komunikacija: premalo, preveč ali zmedena komunikacija; 

 kultura: seksistična, rasistična naravnanost v podjetju ali kakršnokoli drugačno 

neodobravanje, nespoštovanje in nepodpiranje zaposlenih; 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Olga Pogačnik Janežič, diplomsko delo  

- 16 - 

 vodenje: neprimeren način vodenja; 

 klima: neprijetno, konfliktno vzdušje ali tekmovalnost med zaposlenimi. 

6. Ravnotežja med delom in zasebnim življenjem: 

 pomanjkanje virov: pomanjkanje časa, denarja in energije za uravnavanje različnih 

področij življenja zaposlenega; 

 konflikt vlog: zaposleni nastopa v delovni in zasebni vlogi hkrati; 

 križanje čustev: prenašanje težav z dela domov in prinašanje domačih problemov na 

delovno mesto. 

 

Vsi našteti dejavniki izhajajo iz nekaterih značilnosti dela, vendar pa določena situacija na 

delovnem mestu še ni zadosten razlog za poklicni stres. Dojemanje objektivne situacije 

namreč vodi do subjektivne podobe dela, ki pa jo v celoti določajo osebne značilnosti 

posameznika in značilnosti njegovega življenjskega položaja. Za nekatere je tako poklicna 

obremenitev lahko razlog za nezadovoljstvo, razdraženost in občutek utrujenosti, medtem ko 

drugim lahko predstavlja pozitivno situacijo in vodi v profesionalni razvoj. »Subjektivna 

podoba dela je torej povezana ne le z dojemanjem njenih elementov, temveč predvsem z 

njihovo interpretacijo in vrednotenjem. To pomeni, da je vrednotenje pomembnosti določenih 

komponent situacije na delovnem mestu določeno z osebnostmi značilnostmi posameznika » 

(Poraj, 2011, str. 33). 

 

1.2.2 Stres kot povod za izgorelost 

Stres sam po sebi ni vzrok za izgorelost, je pa lahko sprožilec, ki sproži proces izgorevanja. 

Od posameznikovih izkušenj je odvisno, katere situacije bo občutil kot stresne in kako se bo 

nanje odzval. Nekomu bodo stresne okoliščine povzročile občutek nemoči in depresivnosti, 

drugi bo zmogel v obremenilnih okoliščinah poskrbeti zase in bo stresno situacijo doživel kot 

izziv, tretji pa se bo začel vse bolj in bolj deloholično truditi, se izčrpavati in izgorevati 

(Inštitut za razvoj človeških virov, 2014). 

Maslach in Schaufeli (1993; v Starc, 2009) menita, da lahko izgorelost opišemo kot 

dolgotrajen stres na delovnem mestu, pri čemer naloge, ki so naložene posamezniku, 

presegajo njegove zmožnosti. Bistvena razlika med stresom in izgorelostjo je po njunem 

mnenju v tem, da o stresu govorimo takrat, kadar se mu je posameznik na delovnem mestu 

uspešno prilagodil, o izgorelosti pa, ko pride do »zloma« zaradi nezmožnosti prilagoditve 
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zahtevam pri delu. 

Smith, Segal in Segal (2011; v Penko Šajn, 2013) poudarjajo, da je izgorelost lahko posledica 

dolgotrajnega stresa, kar pa ni enako kot prevelika količina stresa. Ljudje, ki so pod stresom, 

so po navadi prepričani, da se bodo počutili bolje, če bodo imeli vse pod kontrolo. Pri osebi, 

ki je izgorela, pa se pojavi občutek praznine in pomanjkanje motivacije. Posameznik, ki 

doživlja izgorelost, običajno ne vidi spremembe na boljše iz situacije, kjer se trenutno nahaja. 

Največja razlika med stresom in izgorelostjo pa je v tem, da se ljudje, ki so pod stresom tega 

zavedajo, medtem ko izgorelosti pri sebi običajno sploh ne opazijo. 

Tudi Pšeničny (2008) meni, da je bistvena razlika med stresom in izgorelostjo v tem, da 

ljudje, tudi če so pod hudim stresom vedo, da se bodo počutili bolje, ko jim bo uspelo 

vzpostaviti nadzor nad okoliščinami, medtem ko izgorel človek tega ne čuti več, ni več 

motiviran, da bi se boril, postane mu vseeno. 

Tabela 1: Primerjava stresa in izgorelosti (Gold, & Roth, 1993; v Demšar, 2003, str. 44) 

 

1.3 Izgorelost 

Angleški izraz »burnout«, ki smo ga v slovenščino prevedli kot izgorelost, izpraznjenost in 

tudi poklicni stres, je prvi uporabil klinični psiholog Freudenberger sredi 70-ih let 20. stoletja. 

Menil je, da pride do izgorelosti takrat, ko je posameznik postavljen pred zahteve, ki 

STRES IZGORELOST 

Je stanje neravnovesja med 

intelektualnim, emocionalnim in 

telesnim stanjem. 

Je sindrom progresivnega 

nezadovoljstva. 

Povzroči ga posameznikova 

percepcija ogroženosti. 

Izvira iz posameznikove 

percepcije nezadovoljenih želja. 

Lahko je kratkotrajen ali 

dolgotrajen. 

Razvije se postopoma, 

po daljšem časovnem obdobju. 

Kaže se v telesnih in 

emocionalnih reakcijah, ki so 

lahko pozitivne ali negativne. 

Značilni so psihološki 

in fizični simptomi, ki 

zmanjšujejo posameznikovo 

samovrednotenje. 
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presegajo njegove sposobnosti, to je energijo, moč ali sredstva (Čebašek Travnik, 2002) in ga 

opredelil kot »ugašanje motivacije in spodbujenosti, posebno tedaj, ko posameznikova 

posvetitev nekemu cilju ali odnosu ne pokaže želenih rezultatov« (Musek, 2010, str. 368).  

 

Depolli Steiner (2010) izgorelost označuje kot psihični pojav, ki je povezan s 

posameznikovimi delovnimi izkušnjami. Je metafora za izrabo energije, za ugasnitev ognja, ki 

zelo nazorno pokaže, da je ogenj nekoč sicer gorel, vendar je ugasnil, ker ni imel več 

zadostnih virov, ki bi ga napajali.  

 

Veliko raziskovalcev izgorelost opredeljuje kot izčrpavanje na psihičnem, fizičnem in 

čustvenem področju. Fizična izčrpanost se kaže v pomanjkanju energije in stalni utrujenosti, 

mentalna izčrpanost pa v izgubi zanimanja za ljudi, s katerimi posameznik dela ter negativnih 

občutkih do sebe kot strokovnjaka (Penko, 1994).  

 

Bilban in Pšeničny (2007) poudarjata, da to ni dogodek, ki se zgodi kar naenkrat, ampak traja 

običajno daljši čas. Ker se človek na utrujenost ne odzove s počitkom, čez leta telo samo 

poskrbi zanj z zlomom. Takrat ni sposoben ne delati ne sprejemati odločitev in običajno po 

cele dneve prespi. Pojavi pa se tudi vrsta drugih hudih telesnih in psihičnih simptomov.  

 

Izgorevanje najbolj pogosto povezujemo z relativno intenzivno in trajno izpostavljenostjo 

stresorjem v določenih okoliščinah, zlasti na delovnem mestu (Maslach, & Leiter 1997; v 

Musek, 2010). Poleg splošnega distresa je za izgorevanje značilna tudi izčrpanost, zmanjšano 

zanimanje in občutje brezizhodnosti. Izgorelost bi torej lahko definirali kot stanje življenjske 

izčrpanosti, tako ga namreč opredeljuje tudi mednarodna klasifikacija motenj in obolenj ICD-

10 (ICD_10, 2009; v Musek, 2010). 

 

Danes obstaja veliko različnih opredelitev izgorelosti, večina definicij pa vključuje naslednje 

ključne elemente: 

 simptomi izgorelosti so povezani z delom; 

 simptomi se pojavljajo pri osebah, ki prej niso trpele zaradi psihopatologije; 

 prevladujejo predvsem simptomi utrujenosti, kot so mentalna ali čustvena izčrpanost, 

utrujenost in depresija; 

 bolj kot fizični, so poudarjeni vedenjski in mentalni simptomi; 
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 pojavi se zmanjšana splošna učinkovitost in zmanjšana delovna uspešnost (Maslach, & 

Schaufeli, 1993; v Boštjančič 2012b). 

 

Najbolj splošno razširjena in sprejeta pa je opredelitev izgorelosti, ki jo je podala ameriška 

psihologinja Christine Maslach, ki pravi »Izgorelost je sindrom čustvene izčrpanosti, 

depersonalizacije in zmanjšanega občutka osebne izpolnitve, ki se lahko pojavi pri 

posameznikih, ki imajo pri svojem delu opravka z ljudmi. Gre za odziv na kronično čustveno 

obremenitev pri nenehnem delu z ljudmi, še posebej, če so ti v stiski ali imajo težave.« 

(Bilban, & Pšeničny, 2007, str. 23).  

 

C. Maslach je torej določila tri faktorje izgorelosti, to je čustveno izčrpanost, 

depersonalizacijo in znižano osebno izpolnitev. Značilnosti posameznih dimenzij smo povzeli 

po Maslach in Leiter (2002) ter Penko (1994): 

 čustvena izčrpanost se nanaša na občutek popolne čustvene izčrpanosti, ko se 

posameznik ni več sposoben predajati drugim. Povzročajo jo pretirane čustvene 

zahteve, s katerimi se posameznik srečuje pri svojem delu. Največji viri izčrpanosti so 

preobremenjenost z delom in osebni konflikti na delovnem mestu. Ljudje se počutijo 

izčrpane in izrabljene, brez možnosti za obnovitev energije. Počutijo se, kot da nimajo 

dovolj moči, da bi se soočili še z enim dnem ali še z eno osebo, ki potrebuje pomoč. 

 depersonalizacija je stanje, ki se pojavi, ko posameznik namesto simpatije, 

spoštovanja in čustev do svojih strank razvije ciničen in negativen odnos. S strankami 

ravna neosebno, vidi jih kot objekte ali predmete ter se od njih oddalji. Navadno se 

razvije v odziv na preveliko emocionalno izčrpanost in ima v začetku vlogo 

samoobrambe, saj predstavlja nekakšen poskus, da bi obvarovali sami sebe pred 

izčrpanostjo in razočaranjem.  

 znižana osebna izpolnitev se kaže v občutkih neučinkovitosti in neuspešnosti. Zanjo je 

značilno negativno ocenjevanje samega sebe, poudarjanje upada lastne kompetentnosti 

in produktivnosti pri delu ter občutek, da so pri svojem delu manj učinkoviti kot so 

bili. Zaposleni se počutijo vedno bolj nemočne, neprimerne za to, da bi opravili svoje 

delo, kar lahko vodi v to, da se vidijo kot neuspešni. 

 

Posamezne sestavine sindroma izgorevanja napredujejo od stopnje do stopnje. Nujni pogoj, 

da se sindrom izgorevanja pojavi, je čustvena izčrpanost, ki ji sledi depersonalizacija. Visoka 
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stopnja depersonalizacije pa vodi do znižanega občutka osebne izpolnitve samo pri osebah z 

visoko stopnjo čustvene izčrpanosti (Maslach, & Leiter, 2002). 

 

Večina raziskovalcev in avtorjev, ki se ukvarjajo s proučevanjem poklicne izgorelosti meni, 

da je sindrom izgorevanja najbolj prisoten v t. i. poklicih pomoči oziroma na tistih področjih 

dela, kjer zaposleni nudijo pomoč ljudem (zdravstvo, socialno varstvo ter vzgoja in 

izobraževanje). Za zaposlene na teh področjih dela je namreč značilno, da so zelo predani 

svojemu delu in da v svoj poklic vložijo veliko osebnega dela (Penko Šajn, 2013). Vendar 

novejše raziskave kažejo, da so ogroženi prav vsi poklici. 

 

1.3.1 Vzroki za izgorevanje 

Po mnenju številnih raziskovalcev vzroki za izgorevanje najpogosteje izhajajo iz delovnega 

okolja. Povzroča ga nenehen, četudi zmeren pritisk na delovnem mestu, ki izhaja iz delovnih 

odnosov ali delovnih okoliščin. 

 

Maslach in Leiter (2002) ugotavljata, da se izgorevanje največkrat pojavi takrat, kadar pride 

do velikih neskladij med zaposlenim in njegovim delovnim mestom. Izhajajoč iz teh neskladij 

navajata naslednje najpogostejše vzroke izgorelosti: preobremenjenost z delom (kadar je 

potrebno opraviti preveč v prekratkem času in s premalo sredstvi), pomanjkanje nadzora, 

nezadostno nagrajevanje, odsotnost trdne skupnosti, odsotnost poštenosti ter konflikt vrednot, 

ki se pojavlja tam, kjer prihaja do nasprotij med zahtevami v službi in osebnimi načeli.  

 

Večina raziskovalcev meni, da je vzrok za izgorelost kronični stres oziroma neuspešno 

odzivanje nanj, ki nastopi predvsem v delovnem okolju, zato izgorelost pogosto imenujejo 

tudi poklicna izgorelost. Pšeničny (2006) pa poudarja, da to ne more biti edini vzrok, saj bi v 

tem primeru v enako obremenilnih okoliščinah izgorela večina ljudi, kar pa se seveda ne 

zgodi.  

 

Maslach, Schaufelli in Leiter (2001; v Boštjančič 2012b) ugotavljajo, da na pojav izgorevanja 

vplivajo tudi različne osebnostne in demografske značilnosti ter posameznikova stališča do 

dela.  
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Osebnostne značilnosti 

K izgorevanju so bolj nagnjeni ljudje z zunanjim lokusom kontrole, pasivnim stilom 

spoprijemanja s težavami, nizko samozavestjo, storilnostno samopodobo, čustveno nestabilni, 

ambiciozni, zavzeti, taki, ki težijo k popolnosti in tisti, ki ne prepoznajo trenutka, ko bi se bilo 

treba sprostiti (Maslach, Schaufelli, & Leiter, 2001; v Boštjančič 2012b). Pšeničny (2008) 

poudarja, da najpogosteje izgorijo najsposobnejši, najodgovornejši, najbolj zavzeti in 

najučinkovitejši, torej tisti, ki so bili do zloma uspešnejši od povprečja. Gre za posameznike, 

ki imajo privzgojeno storilnostno naravnano samopodobo. Takšne osebe imajo občutek 

zadovoljenosti le, če veliko in dobro delajo in jih ob tem drugi pohvalijo.  

 

Depolli Steiner (2011) pa na osnovi analize raziskav o izgorelosti ugotavlja, da višjo 

izgorelost doživljajo osebe z nizko osebnostno čvrstostjo ter tisti, ki so visoko introvertirani, 

nezdravo perfekcionistični ali imajo nizko samospoštovanje. 

 

Demografske značilnosti 

Raziskave kažejo, da se pri moških veliko pogosteje pojavlja cinizem, pri ženskah pa čustvena 

izčrpanost. Najbolj izgoreli so samski in neporočeni zaposleni ter tisti z višjo stopnjo 

izobrazbe. Nekatere raziskave kažejo, da so bolj ogroženi starejši zaposleni (Maslach, 

Schaufelli, & Leiter, 2001; v Boštjančič 2012b), druge pa poudarjajo, da se večje tveganje za 

izgorelost pojavi v prvih letih zaposlitve, ko se posameznik sooči s poklicno stvarnostjo 

(Sweeney, & McFarlin, 2002; v Drnovšek et al., 2012). 

 

Stališča do dela  

K izgorelosti so bolj nagnjeni tisti, ki so prepričani, da znajo delo najbolje opraviti sami, ki 

imajo visoka in idealistična pričakovanja (Maslach, Schaufelli, & Leiter, 2001; v Boštjančič 

2012b). 

 

Tudi Pšeničny (2008) poudarja, da imajo na nastanek izgorelosti velik vpliv osebnostne 

lastnosti posameznika, poleg tega pa navaja še dve skupini vzrokov, to je družbene in 

psihološke okoliščin življenja in dela.  

 

Družbene okoliščine življenja in dela: 

Sodobna družba prinaša krizo vrednostnega sistema in povečuje negotovost in strah za 

preživetje. Močno so se spremenile tudi delovne vrednote. Včasih so poudarjali skromnost, 
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delavnost, sodelovanje, danes pa je poudarek na učinkovitosti, uspešnosti, doseganju statusa. 

Poleg tega svetovno gospodarstvo nenehno spreminja potrebo po znanju ter sposobnostih 

delavcev in seli potrebe po delavcih na različne konce sveta. Danes je tako vse manj poklicev 

in delovnih mest, ki bi zaposlenemu nudila občutje varnosti, delovno življenje je postalo 

polno negotovosti (Pšeničny, 2008). 

 

Psihološke okoliščine življenja in dela: 

V vsak odnos vlagamo določen del svoje energije. V zameno pričakujemo, da nam bodo ti 

odnosi zadovoljili nekatere naše potrebe (materialne, socialne, kognitivne …). Če izhajamo iz 

dela, to torej pomeni, da poleg ustreznega plačila za svoje delo, pričakujemo tudi pohvalo za 

dobro opravljeno delo, relativno stabilne pogoje dela, nadzor nad delovnimi okoliščinami ter 

jasno opredeljene naloge. Gre torej za recipročni odnos, kar pomeni, da več kot vložimo, več 

naših potreb bi moralo biti zadovoljenih. Žal pa v današnjem času to večinoma ne velja (prav 

tam).  

 

Osnovni vzrok za izgorevanje in izgorelost je po Pšeničny (2006, str. 29) torej »neravnotežje 

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

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

situacije (osebnostne lastnosti) v življenjskih in delovnih okoliščinah«.  

 

1.3.2 Znaki in potek izgorevanja 

Stanje dobrega počutja in polnih energetskih rezerv imenujemo čilost. Ko potrošimo del 

energije, se pojavi stanje utrujenosti, ki jo lahko odpravimo s počitkom ali z zamenjavo 

aktivnosti. Kadar pa znake preutrujenosti ignoriramo in še povečamo svojo aktivnost, je 

velika možnost, da se razvije izgorelost. Z begom v deloholizem namreč telesni opozorilni 

znaki poniknejo, nadaljnje izčrpavanje pa vodi v izgorevanje (Pšeničny, 2008). 

 

Po Maslash in Leiter (2002) se izgorelost kaže na različnih področjih: 

 v povezavi z delom: delo, ki je bilo na začetku pomembno, smiselno in navdušujoče, 

postane neprijetno, neizpolnjujoče in brez smisla; energija, predanost in učinkovitost 

pa se spremenijo v izčrpanost, cinizem ter neučinkovitost; 

 kot čustvene težave: pozitivni občutki navdušenja, predanosti, varnosti in veselja 

zbledijo, nadomestijo pa jih jeza, sovražnost, strah, tesnoba, pobitost, potrtost in 
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nerazpoloženost, pojavi frustracija, občutek negotovosti, ogroženosti in izčrpanosti; 

 kot težave usklajevanja med človekom in delom: zaposleni razume to 

neuravnoteženost kot obliko osebnostne krize, v resnici pa gre za težave z delovnim 

mestom.  

 

Pšeničny (2006) poudarja, da je poklicna izgorelost dolgotrajno nastajajoč odgovor na trajne 

pritiske na delovnem mestu, zato lahko govorimo o različnih stopnjah poklicne izgorelosti. 

Vsaka stopnja traja zelo dolgo in napoveduje naslednjo. Najprej se pojavi stanje izčrpanosti, 

ki mu sledi stanje preizčrpanosti, le-ta pa vodi v adrenalinsko izgorelost. Za vsako od stopenj 

so značilni določeni simptomi, ki se kažejo kot telesni, čustveni, kognititvni in vedenjski 

znaki. 

 

Prva stopnja izgorevanja ali stanje izčrpanosti 

Izčrpanost je začetna oblika izgorelosti, ki se kaže v storilnostni usmerjenosti, občutku 

odgovornosti, anksioznosti ter občutku nenadomestljivosti. Posameznik ima občutek, da je 

stanje obvladljivo, da ga lahko odpravi z zanikanjem in krajšim odmorom (Pšeničny, 2006). 

Zanika torej občutek kronične utrujenosti in ga skuša preseči tako, da aktivira nove 

osebnostne vire, kar pomeni, da vlaga v izpolnjevanje nalog več truda in išče svoje še 

neizkoriščene sposobnosti. Ta faza lahko traja tudi do 20 let (Boštjančič, 2012b). 

 

Tabela 2: Simptomi prve stopnje izgorevanja (Inštitut za razvoj človeških virov, 2014, str. 1) 

IZČRPANOST 

Najznačilnejša simptoma sta deloholizem in utrujenost. 

telesni znaki čustveni znaki kognitivni znaki vedenjski znaki 

- kronična utrujenost 

- bolečine 

- tahikardije 

- povišan krvni tlak 

- panični napadi 

- težave s prebavili 

- motnje spanja 

- tesnoba 

- razočaranje  

- frustriranost  

- nemoč 

- razdražljivost 

- depresivni 

občutki 

- psihična 

utrujenost 

- manjša 

prožnost in 

sposobnost 

prilagajanja 

spremembam 

- deloholizem 

- odmik od ljudi 

- zanikanje 

utrujenosti in osebnih 

meja 

- prednost potrebam 

drugega 
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Druga stopnja izgorevanja ali stanje ujetosti 

V tej fazi se posameznik počuti ujet v svoj način dela, življenja in odnosov. Poleg občutka 

ujetosti, pa se pojavi tudi intenziven občutek nemoči, krivde in jeze ter zelo izraziti telesni 

simptomi. Veliko posameznikov poskuša situacijo rešiti tako, da zamenja službo ali celo 

življenjsko okolje, vendar pa s tem problema ne reši, saj tudi v novem okolju uporablja stare 

vzorce in s tem tudi vzroke za nadaljne izgorevanje. Ta stopnja lahko traja leto ali dve 

(Pšeničny, 2006). 

 

Tabela 3: Simptomi druge stopnje izgorevanja (Inštitut za razvoj človeških virov, 2014, str. 1) 

UJETOST 

Najznačilnejša simptoma sta močan občutek ujetosti in nemoči, da bi kar koli spremenili. 

telesni znaki čustveni znaki kognitivni znaki vedenjski znaki 

- preizčrpanost 

- bolečine 

- glavoboli 

- upad energije  

- alergije 

- občutek ujetosti 

- odpor do dela 

- idealizacije  

- občutek krivde 

- jeza 

- samomorilne misli 

- želja po umiku 

- nihanje 

samopodobe  

- težave s spominom 

in koncentracijo 

- deloholizem 

- čustveni izbruhi 

- cinizem 

- grobost 

- odtujevanje od 

bližnjih 

- zanikanje potreb 

- menjava službe ali 

okolja 

 

Tretja stopnja izgorevanja ali sindrom adrenalne izgorelosti 

To stopnjo lahko razdelimo na adrenalno izgorelost pred zlomom in adrenalno izgorelost po 

zlomu.  

 

Za adrenalno izgorelost pred zlomom je značilno, da so vsi zgoraj omenjeni simptomi na 

vrhuncu. Posameznik še vedno vztraja v svoji intenzivni aktivnosti, a se ne more več 

prilagajati spremembam okoliščin. To stanje lahko traja nekaj mesecev (Pšeničny, 2006). 
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Tabela 4: Simptomi tretje stopnje izgorevanja (Inštitut za razvoj človeških virov, 2014, str. 1) 

SINDROM ADRENALNE IZGORELOSTI 

Najznačilnejši simptoma sta nihanje med deloholizmom in izčrpanostjo ter občutek vse 

večje razvrednotenosti. 

telesni znaki čustveni znaki kognitivni znaki vedenjski znaki 

- upadanje 

energije 

- slabša imunska 

odpornost 

- nespečnost 

- močna tesnoba in 

strah 

- razočaranje  

- občutek odtujenosti 

- bes 

- sram 

- načrtovanje 

samomora 

- težave s spominom 

- izguba občutka za čas 

- izguba motivacije 

- izguba smisla in 

varnosti 

- oteženo odločanje 

- nezmožnost prilagajanja 

spremembam 

- nihanje med 

deloholizmom in 

izčrpnim 

mirovanjem 

- negativizem 

- izbruhi joka 

- prekinitev stikov 

 

Adrenalni zlom je zadnja stopnja procesa izgorevanja, ko zaradi funkcionalne blokade 

hipotalamusno-hipofizno-adrenalne osi (HHA-os) v telesu pride do zmanjšanega izločanja 

kortizola. Adrenalni zlom pomeni skoraj popolno izgubo energije, velik psihofizični in 

nevrološki zlom, ki pogosto pripelje do hospitalizacije v psihiatrični ustanovi. Pojavijo se 

izraziti občutki razočaranja ter občutek razvrednotenosti. Stanje adrenalnega zloma lahko traja 

od nekaj tednov do treh mesecev (Pšeničny, 2006). 
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Tabela 5: Simptomi adrenalnega zloma (Inštitut za razvoj človeških virov, 2014, str. 1) 

ADRENALNI ZLOM 

Adrenalni zlom pomeni močno in dolgotrajno izgubo energije. 

telesni znaki čustveni znaki kognitivni znaki vedenjski znaki 

- blokada HHS-osi 

(izguba energije) 

- bolečine 

- senzorna 

občutljivost 

- tresenje 

- mravljinčenje 

- močna 

vrtoglavica 

- ulkus 

- akutni kolitis 

- infarkt 

- možganska kap 

- občutek 

razvrednotenosti 

- akutna depresija 

- močna anksioznost 

- grozavost 

- občutek ranljivosti, 

nezaščitenosti 

- nemoč 

- odpor 

- otopelost 

- apatičnost 

- odsotnost čustev 

- slaba samopodoba 

- nezmožnost 

koncentracije 

- trganje miselnega 

toka 

- motnje priklica 

- nezmožnost 

odločanja 

- depersonalizacije 

- derealizacije 

- umik iz vseh 

dejavnosti 

- spanje 

- jokavost 

- zavračanje 

komunikacije 

- priprava na 

samomor ali 

samomor 

 

Za adrenalno izgorelost po zlomu je značilna popolna izguba energije in motivacije. To 

stanje ponavadi traja dve do štiri leta, lahko pa tudi do šest let. Posameznik v tej fazi izgubi 

stik z notranjim svetom, občutek notranje praznine pa pogostokrat poskuša nadomestiti z 

zlorabo alkohola in drugih substanc. Pogosto pride tudi do težav v medosebnih odnosih, 

izgube prijateljstev, težav ali celo razpada partnerskega odnosa (Bilban, & Pšeničny, 2007). 

 

V prvem obdobju po zlomu se simptomi povrnejo že ob najmanjši telesni ali čustveni 

obremenitvi. Kažejo se kot nenadni upadi energije, ki jim sledijo tudi vsi drugi simptomi. Čez 

čas so ti simptomi redkejši, ponavadi nastopijo ob stiku z obremenilno situacijo, ki je bila 

sprožilni dejavnik za adrenalni zlom. Značilen je tudi izrazit odpor do prejšnjih življenjskih in 

delovnih situacij. Včasih pa so posledice adrenalnega zloma trajne in pripeljejo do invalidske 

upokojitve (Inštitut za razvoj človeških virov, 2014). 
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1.4 Stres pri učiteljih 

»Stres pri učiteljih je oblika poklicnega stresa in številne raziskave s tega področja 

dokazujejo, da je opravljanje tega poklica stresna dejavnost« (Borg, & Riding, 1991; 

Dunham, 1992; Galloway, Panckhurst, Boswell, Boswell, & Green, 1987; Jacobsson, 

Pousette, & Thylefors, 2001; Kyriacou, & Sutcliffe, 1978; Travers, & Cooper, 1996, 1998; v 

Slivar, 2008, str. 94). 

 

»Učitelji delajo v specifičnih pogojih, ki so nepredvidljivi in zapolnjeni z najrazličnejšimi 

konflikti interesov in vrednot, v obdobju resne krize njihove poklicne identitete. Za mnoge od 

njih je to utrudljiva, težavna in zelo odgovorna, še vedno podcenjena dejavnost.« (Poraj, 

2011, str. 33). Za učiteljski poklic pa je značilno tudi predajanje sebe drugim in zato lahko 

čezmerne obremenitve in samoizrabljanje privedejo do zelo nevarnih učinkov. Negativne 

posledice vseh omenjenih dejavnikov pa ne vplivajo le na človekovo zdravje in osebno 

življenje ter kakovost dela, temveč lahko škodijo tudi učencem (prav tam). 

 

Pomemben vir stresa v pedagoških poklicih pa predstavlja tudi timsko delo in dejstvo, da pri 

opravljanju delovnih nalog nismo odvisni le od sebe, temveč tudi od svojih sodelavcev, kar 

pomeni, da je potrebno vložiti veliko energije za usklajevanje med različnimi cilji, stališči, 

mnenji in tudi različnimi strokami (Kobolt, 1993). 

 

Slivar (2007) pa opozarja na še eno specifičnost učiteljskega poklica, in sicer na visoko 

stopnjo fragmentacije dela. Učitelji morajo namreč opraviti veliko število posameznih 

aktivnosti hkrati ali na različnih ravneh. 

 

Poleg tega so se v zadnjem desetletju pričakovanja družbe do učiteljskega poklica močno 

spremenila. Vedno večjo vlogo imajo učenci, starši in nestrokovna javnost, vse to pa vpliva 

tudi na drugačna lastna pričakovanja učiteljev. Že Gordon (1983) piše o podobi idealnega 

učitelja, ki je nekakšna vsota splošno sprejetih mitov o učiteljih in učencih. Izhajajoč iz tega, 

bi morali biti dobri učitelji boljši, bolj razumevajoči in bolj popolni kot povprečni ljudje. 

Mnogi učitelji vsaj nekatere od teh mitov sprejmejo za svoje, se z njimi primerjajo in se 

počutijo slabo, ker jih ne dosegajo. Pričakovanja, ki jih do učiteljev goji družba in jih učitelji 

ponotranjijo, so namreč pogosto nerealna in učitelje spravljajo v stisko in stres (Žarkovič 

Adlešič, 2011). 
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Tudi Slivar (2009) poudarja, da predstavlja pri učiteljih poklicni stres velik problem, saj 

povzroča podobno kot pri drugih poklicih težave na področju duševnega in telesnega zdravja. 

Številne kurikularne spremembe, povečevanje števila učencev v razredih, vedno večje zahteve 

staršev po boljših učnih rezultatih, povečevanje obremenjenosti z delom so samo nekateri 

dejavniki, ki vodijo k naraščanju bolezni, povezanih s stresom. Posledice stresa pa se kažejo 

predvsem kot zmanjšana učinkovitost izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, pogostejše 

bolniške odsotnosti, nezadovoljstvo z delom ter nekakovostno delo v razredu.  

 

Na področju proučevanja poklicnega stresa učiteljev obstaja veliko modelov oziroma 

konceptov, s pomočjo katerih so različni raziskovalci poskušali opisati in razložiti poklicni 

stres, še vedno pa je najbolj uveljavljen model, ki sta ga leta 1976 izdelala Kyriacou in 

Sutcliffe (v Slivar, 2013). 

 

Stres pri učiteljih sta definirala kot »čustveno negativen odgovor (npr. jeza ali depresivnost), 

ki ga po navadi spremljajo potencialno bolezenske fiziološke in biokemične spremembe (kot 

npr. povišan srčni utrip) in je posledica specifičnosti učiteljskega poklica; hkrati pa stres 

mediirajo ocene groženj samospoštovanja in dobrega počutja ter mehanizmi spoprijemanja, 

ki se aktivirajo zaradi zmanjšanja zaznane grožnje« (Kyriacou, & Sutcliffe, 1978; v Slivar, 

2013, str. 14). 

 

Slika 3: Model učiteljevega stresa (Kyriacou, & Sutcliff, 1978; v Slivar, 2013, str. 15) 

(a)

1

POTENCIALN

I STRESORJI

fizični

psihološki

2

OCENJEVANJE

grožnja 

samospoštovanju 

in dobremu 

počutju

3

AKTUALNI 

STRESORJI

4

MEHANIZMI 

SPOPRIJEMANJA

za zmanjšanje zaznane 

grožnje

5

UČITELJEV 

STRES

negativni učinki

Odgovori so:

Psihološki 

fiziološki in 

vedenjski

6

KRONIČNI 

SIMPTOMI

psihosomatski, 

bolezni srca in 

žil, duševne 

bolezni

8

PTENCIALNI STRESIRJI, 

KI NISO POVEZANI Z 

DELOM

7

ZNAČILNOSTI POSAMEZNEGA UČITELJA

biografske

osebnostne

prioritetne potrebe

sposobnost spoprijemanje z zahtevami

sistem vrednot in prepričanj

vrstni red potreb

(b)

(c)

(d)
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Model sestavlja osem komponent, ki so v medsebojni vzročno posledični povezanosti 

(Kyriacou, & Sutcliffe, 1978; v Slivar, 2013): 

 

Potencialni poklicni stresorji  

To so psihološki in fizični stresorji, ki izhajajo iz učiteljevega delovnega okolja (hrup, 

preveliko število nalog, neustrezni delovni prostori in fizični pogoji dela, vedenje učencev, 

staršev, sodelavcev, poučevanje …). 

 

Ocenjevanje 

Je proces, s katerim učitelj presodi, v kolikšni meri poklicni stresorji predstavljajo grožnjo 

njegovemu samospoštovanju in dobremu počutju. Na zaznavo in ocenjevanje v največji meri 

vplivajo osebnostne značilnosti učitelja. 

 

Aktualni stresorji 

To so tisti potencialni stresorji, ki jih učitelj zaznava kot grožnjo svojemu samospoštovanju 

ali dobremu počutju. 

 

Mehanizmi spoprijemanja 

To so učiteljevi poskusi, da bi zmanjšal zaznane grožnje. Obsegajo številne različne 

mehanizme od zanikanja do neposredne akcije. Tudi ti mehanizmi so pod vplivom delovanja 

individualnih značilnosti. 

 

Učiteljev stres 

Predstavlja negativen čustveni odgovor in se kaže na psihološkem, fiziološkem in vedenjskem 

področju. 

 

Kronični simptomi 

Dalj časa trajajoč stres vodi v različne psihosomatske in duševne bolezni, bolezni srca in žil… 

 

Značilnosti posameznega učitelja 

Sem spadajo demografske značilnosti (spol, starost), stališča, sistem vrednot in sposobnost 

učitelja, da se spoprime z vsemi zahtevami svojega delovnega mesta. Te značilnosti imajo 

velik vpliv na zaznavanje stresnih dejavnikov oziroma poteka stresa. 
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Potencialni stresorji, ki niso povezani s poklicem oziroma delom 

To so tisti negativni dejavniki zunaj šole (bolezen, družinske težave, življenjske krize …), ki 

ravno tako povzročajo stres in lahko v veliki meri vplivajo na povečanje posameznikove 

dovzetnosti za stresorje, ki delujejo v šoli. 

 

Med posamezniki dejavniki pa obstajajo tudi številne povezave. Prva zveza (a) kaže, da 

mehanizmi spoprijemanja, ki se aktivirajo ob aktualnih stresorjih, vplivajo na učiteljev proces 

ocenjevanja. Če so mehanizmi uspešni, postanejo aktualni stresorji ponovno sestavni del 

potencialnih, v nasprotnem primeru pa se pojavi stres. Učiteljev stres vpliva na proces 

ocenjevanja neposredno (b), kar pomeni, da močno nezadovoljstvo z delom lahko povzroči 

pretirano zaznavanje zahtev kot groženj samospoštovanju ali posredno (c), kadar bolezen 

postane potencialni stresor, ki ni povezan z opravljanjem dela. Nezmožnost učinkovitega 

spoprijemanja z zahtevami pa lahko vpliva na posameznikovo prihodnje ocenjevanje lastnih 

sposobnosti za učinkovito spoprijemanje (d) (Slivar, 2009). 

 

1.4.1 Vzroki in dejavniki stresa pri učiteljih 

Učitelji se na delovnem mestu srečujejo s številnimi stresnimi situacijami. Youngs (2001) 

navaja devet ključnih področij, ki pri učiteljih povzročajo stres: 

Pričakovanja: 

 strah, da ne bodo zmogli zadovoljiti lastnih in tujih pričakovanj; 

 previsoko ali prenizko postavljeni cilji; 

 občutek, da pretekli dosežki in uspehi niso več dovolj dobri… 

Samoizpolnitev: 

 občutek, da njihove osebne vrednote pri delu v razredu ne pridejo do izraza; 

 mišljenje, da nihče ne bo opazil rezultatov njihovega dela; 

 razmišljanje, da so zaposleni na drugih delovnih mestih bolj zadovoljni in uspešni… 

Osebne potrebe: 

 potreba po višjem spoštovanju ter pogostejših priznanjih nadrejenih; 

 želja po hitrem napredovanju, po višji plači; 

 razočaranje, ker učenci in sodelavci ne cenijo dovolj njihovega trdega dela… 
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Odnosi z otroki: 

 spoznanje, da so interesi in sposobnosti otrok tako različni, da ni mogoče zadovoljiti 

vseh njihovih potreb; 

 spoznanje, da se disciplina v razredu neprestano slabša; 

 strah, da ocene ne izražajo ustreznega razvoja in napredka učencev… 

Kompetentnost: 

 strah pred vedno težjim komuniciranjem z otroki;  

 strah, da bosta manjši trud in predanost razumljena kot nekompetentnost… 

Notranji konflikti: 

 strah, da jih okolica ocenjuje ali da dela niso opravili tako dobro, kot bi ga lahko; 

 prepričanje, da kljub dolgoletnim izkušnjam, še vedno premalo vedo o poučevanju; 

 naraščanje odgovornosti pri sprejemanju odločitev; 

 stalen časovni pritisk, 

 občutki krivde, ki nastanejo zaradi pomanjkanja samodiscipline, utrujenosti, 

nepopolne priprave na uro, neodločnosti, dvoma v lastno učinkovitost… 

Konfliktne vrednote in situacije: 

 potreba po stalnem iskanju odgovorov na najrazličnejša vprašanja v zvezi z vzgojo in 

izobraževanjem; 

 spoznanje, da pedagoški poklic ni dovolj cenjen… 

Družbena sprejetost: 

 občutek, da zaradi številnih delovnih zahtev ostaja premalo časa za osebne stvari, 

družino, rekreacijo; 

 nezmožnosti aktivnega delovanja v skupnosti zaradi podaljšanega urnika in povečanih 

učnih odgovornosti… 

Profesionalna omejenost: 

 občutek nezadostne avtonomije in avtoritete v razredu; 

 bremena administrativnih odločitev; 

 pogoste prekinitve dela zaradi različnih izven šolskih aktivnosti, izletov, odsotnosti 

otrok ali lastne bolezni… 

 

Chaplain (2003; v Pšunder, 2007) pa je izvore stresa v učiteljskem poklicu razvrstil na tri 

ravni, pri tem pa poudaril, da se pri pojasnjevanju izvorov stresa v učiteljskem poklicu ne 

moremo omejiti le na eno raven, temveč je zaradi dinamične narave stresa potrebno 
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upoštevati vse tri: 

Organizacijska in strukturalna raven 

Do stresa prihaja zaradi negativne organizacijske kulture in vzdušja, ki med drugim zajemata 

neučinkovit menedžment, pomanjkljivo komunikacijo, slabo delovno okolje, prekomerne 

delovne obremenitve, pomanjkljivo administrativno podporo, časovne pritiske in 

pomanjkljiva sredstva, delovne zahteve, prenapetost, nejasnost in konfliktnost vlog. 

 

Medosebni odnosi 

Stres pogosto povzročajo neustrezni odnosi. Za vzgojitelje in učitelje je izredno pomembno, 

da čutijo, da jih sodelavci podpirajo. Raziskave so namreč pokazale, da je za osebe, ki 

zaznavajo višjo podporo kolegov, stopnja stresa manjša. Vedenje, da so nam sodelavci 

pripravljeni pomagati, lahko zmanjša občutke izolacije in negotovosti ter tako blaži stres. 

Podobno kot za odnose s kolegi velja tudi za odnose z učenci, le-ti lahko predstavljajo izvor 

zadovoljstva na delovnem mestu ali pa so spodbujevalci stresa.  

 

Na zaznavanje in doživljanje stresa pa ima velik vpliv tudi stres, ki ga pedagoški delavci 

doživljajo zunaj delovnega mesta, v zasebnem življenju. Raziskovalci so potrdili, da večja kot 

je stopnja socialne podpore s strani partnerja, manjša je stopnja stresa. Prav tako pa poklicno 

delo, ki ga učitelj opravi doma in posega v njegovo osebno življenje, lahko povzroči 

nesoglasja v zasebnem življenju in vpliva na manjšanje njegove socialne podpore v ožjem 

okolju. 

 

Osebnostna raven oziroma raven posameznikovih individualnih značilnosti. 

Na doživljanje in obvladovanje stresa pa seveda, kot smo že omenili, vplivajo tudi številne 

posameznikove značilnosti. Chaplain (2003; v Pšunder, 2007) izpostavlja predvsem 

samoučinkovitost, odprtost, samospoštovanje, občutek za humor, asertivnost,  in odpornost. 

 

V šoli deluje na učitelje vsak dan in ves dan veliko število mikrostresorjev, ki so ponavljajoči, 

dolgotrajni in največkrat na meji zavestnega zaznavanja. V primerjavi s kritičnimi 

življenjskimi dogajanji ali dramatičnimi dogodki so na videz nepomembni, a imajo bistveno 

večji bolezenski potencial. Slivar (2007) na podlagi preučenih raziskav navaja, da med vzroke 

stresa učitelji, tako naši kot tuji, naštevajo predvsem naslednje dejavnike: 

Odnose z učenci: 

 spremembe vedenja in motivacije pri učencih; 
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 strah pred ocenjevanjem znanja; 

 nedisciplina učencev; 

 preveliki razredi; 

 prevelike razlike v sposobnostih med učenci. 

Odnose s sodelavci: 

 slaba komunikacija med sodelavci; 

 pomanjkanje občutka pripadnosti kolektivu; 

 osebni konflikti (neujemanje s posamezniki, nesporazumi na delovnem mestu); 

 pomanjkanje strokovnih in socialnih stikov med aktivi in drugimi strokovnimi 

službami na šoli; 

 neenakomerne delovne zadolžitve. 

Odnose s starši in širšo skupnostjo: 

 pritiski staršev po dobrih učnih rezultatih; 

 zahteve po plačilu glede na rezultate; 

 nerealna pričakovanja; 

 povečevanje vpliva staršev;  

 splošen podcenjujoč odnos družbe do učiteljevega dela; 

 slabo plačilo in nizek poklicni status; 

 napadi in kritike v sredstvih obveščanja. 

Spremembe in inovacije: 

 nenehne zahteve po spremembah brez tehtnega razloga; 

 občutki nemoči in neuspeha; 

 prevelike in prehitre spremembe; 

 kurikularne spremembe; 

 pomanjkanje informacij in sredstev za podporo in vzdrževanje sprememb. 

Organizacijo dela: 

 nejasnost in konfliktnost učiteljevih vlog; 

 neustrezno vodenje šole; 

 slaba organizacija dela v šoli; 

 slaba oziroma nizka vključenost v odločanje; 

 slaba komunikacija na različnih ravneh (vodstvo-delavci, delavci-delavci, učitelji-

učenci); 

 pomanjkanje strokovnega usposabljanja; 
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 pomanjkanje administrativne podpore ob hkratnem povečanju administrativnega dela; 

 slabi delovni pogoji; 

 pomanjkanje učnih pripomočkov. 

Časovne dejavnike: 

 časovna stiska zaradi povečanja števila in različnosti nalog; 

 povečanje del, ki se opravljajo doma; 

 pogosti in slabo pripravljeni formalni in neformalni sestanki. 

 

V raziskavi, ki jo je leta 2007 izvedlo Združenje evropskih učiteljskih sindikatov ETUCE 

(European Trade Union Committe for Education) in v kateri so sodelovali učitelji iz 27 držav, 

pa so učitelji kot najbolj intenzivne izpostavili naslednje stresne dejavnike: 

 velika delovna obremenitev/intenzivnost dela; 

 preveč obremenjujoče naloge; 

 preveliko število učencev v razredu na učitelja; 

 nesprejemljivo vedenje učencev; 

 slabo vodstvo šole/pomanjkanje podpore vodstva (Evropska agencija za varnost in 

zdravje pri delu, 2008). 

 

V okviru omenjene raziskave je tudi v Sloveniji Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in 

kulture izvedel raziskavo o poklicnem stresu pri slovenskih vzgojiteljih in učiteljih (Slivar, 

2009). Rezultati so pokazali, da naši učitelji kot najbolj stresne navajajo naslednje skupine 

dejavnikov: 

 nesodelovalni starši: starši, ki izsiljujejo za višjo oceno svojih otrok; starši, ki 

prelagajo reševanje vzgojnih problemov iz družine na učitelja; starši, ki učiteljem ne 

nudijo opore pri vzgojnem ukrepanju…; 

 neprimerno vedenje učencev: vandalizem, neprimerno vedenje pri pouku, 

nemotiviranost za učenje, nesramno vedenje do učiteljev…; 

 trpinčenje s strani učencev, staršev, sodelavcev ali vodstva; 

 dodatno delo: aktivnosti, katerih izvajanje pomeni dodatno obremenitev za učitelje 

(administrativne naloge, vodenje šolske dokumentacije…); 

 organizacija in vodenje šole: neustreznosti oziroma problematika napredovanja, 

nezmožnost vplivanja na odločitve vodstva, pomanjkanje administrativno-tehnične 

podpore, spremembe, ki ovirajo načrtovano delo na šoli; 
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 odnosi med zaposlenimi: neustrezni in negativni odnosi med sodelavci in vodstvom, 

(slaba komunikacija, različni medosebni konflikti, pomanjkanje dialoga…); 

 izvajanje pouka: situacije, povezane z izvajanjem učnega načrta (uresničevanje vsebin 

in ciljev, problematika v zvezi z ocenjevanjem znanja, pomanjkanje učnih 

pripomočkov). 

 

V raziskavi, ki jo je izvedla Depolli Steiner (2011) pa so anketirani učitelji kot najmočnejše 

stresorje navedli vedenje in motiviranost učencev, odnos in vedenje staršev ter šolski sistem, 

kot najpogostejše pa učiteljevo delovno obremenjenost, šolski sistem ter vedenje in 

motiviranost učencev. Na osnovi kombinirane ocene stresorjev Depolli Steiner zaključuje, da 

so pri učiteljih najpomembnejši povzročitelji stresa delovna obremenjenost (obseg in 

zahtevnost dela), dejavniki, povezani z vedenjem in motiviranostjo učencev (motenje pouka, 

neupoštevanje učiteljevih navodil, nemotiviranost učencev) ter dejavniki, povezani s šolskim 

sistemom (zmanjševanje učiteljeve avtonomije, podcenjevanje njegovega dela). 

 

1.4.2 Ugotovitve nekaterih slovenskih raziskav o razširjenosti poklicnega 

stresa med učitelji 

K. Depolli je leta 1999 na vzorcu 118 osnovnošolskih učiteljev ugotovila, da slovenski učitelji 

v povprečju doživljajo višjo stopnjo z delom povezanega stresa kot nekateri njihovi evropski 

kolegi. Skoraj 60 % učiteljev namreč svoje delo doživlja kot zmerno stresno, tretjina jih meni, 

da je njihovo delo zelo ali izjemno stresno, manj kot 5 % učiteljev pa svoje delo ocenjuje kot 

nestresno (Depollli Steiner, 2011). 

 

Slivar je leta 2004 na vzorcu 455 učiteljev osnovnih šol ugotovil, da več kot polovica 

učiteljev (52,7 %) ocenjuje, da je poklic učitelja močno stresen, 31,5 % jih meni, da je zmerno 

stresen in 15,8 %, da je izjemno stresen. Subjektivna ocena stopnje stresa pa je pokazala, da 

zaradi situacij na šoli ni pod stresom samo 9,7 % učiteljev, medtem ko 59,6 % učiteljev 

ocenjuje, da so pod zmernim, 25,8 %, da so pod močnim in 4,9 % da so pod izjemnim 

stresom (Slivar, 2007). 

 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture pa je leta 2008, v okviru ETUC-ove 

raziskave o poklicnem stresu med učitelji v različnih evropskih državah, opravil raziskavo 
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med strokovnimi delavci v vrtcih in šolah. Raziskava, ki je bila izvedena v Sloveniji, je 

podobno kot druge raziskave v Evropi potrdila, da je stres realnost učiteljskega dela. 

Raziskovalci so ugotovili, da je slaba polovica (45,2 %) naših učiteljev pod močnim oziroma 

izjemnim stresom, da je pogosto in vedno pod stresom 53,5 % učiteljev ter da velika večina 

(84 %) slovenskih učiteljev ocenjuje svoj poklic kot močno oz. izjemno stresen (Slivar, 2009). 

 

I. Demšar (2003) je v raziskavi, ki jo je izvedla med osnovnošolskimi in srednješolskimi 

učitelji, zanimalo, kako pogosto in intenzivno učitelji doživljajo izgorelost. Ugotovila je, da jo 

glede na pogostost 63,5 % učiteljev doživlja zelo redko, 26,8 % zmerno in 9,7 % učiteljev 

zelo pogosto, glede na intenzivnost pa jo 52,6 % učiteljev doživlja zmerno intenzivno, 8,4 % 

zelo intenzivno, 39 % učiteljev pa jo doživlja zelo šibko ali je sploh ne doživlja. 

 

Podobno stanje sta pokazali tudi raziskavi, ki sta bili izvedeni leta 2009 in sicer sta obe 

zmerno izgorelost zaznali pri treh desetinah, visoko izgorelost pa pri eni desetini 

osnovnošolskih učiteljev (Grof, 2009; Slivar, 2009; v Depolli Steiner, 2011). 

 

Depolli Steiner pa je leta 2010 na vzorcu 242 učiteljev ugotovila, da 40 % učiteljev doživlja 

nizko, enak delež zmerno in dobrih 10 % učiteljev visoko izgorelost. 57 % anketiranih 

doživlja srednjo ali visoko stopnjo čustvene izčrpanosti, 23 % srednjo ali visoko stopnjo 

depersonalizacije in 52 %  nizko ali srednjo stopnjo osebne izpolnitve. Rezultati so torej 

pokazali, da je pri skoraj vseh učiteljih že prisotno izgorevanje vsaj na eni dimenziji, in sicer 

predvsem kot znižana osebna izpolnitev in/ali povišana čustvena izčrpanost, medtem ko 

povišano depersonalizacijo doživlja relativno majhen delež učiteljev (Depolli Steiner, 2011). 
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2 DODATNA STROKOVNA POMOČ 

2.1 Otroci s posebnimi potrebami 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli se izvaja v skladu z 

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP-1) in predpisi, 

ki urejajo področje osnovnošolskega izobraževanja. 

 

Otroci s posebnimi potrebami so 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, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 

oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (2. člen, ZUOPP-1, 2011). 

 

Glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir in motenj, ki jih imajo, so ti otroci lahko 

usmerjeni v: 

 program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

 prilagojene programe za predšolske otroke; 

 vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

 prilagojene programe vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom; 

 prilagojene programe vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; 

 posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v     

duševnem razvoju in drugih posebnih; 

 vzgojne programe (5. člen, ZUOPP-1, 2011).  
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2.2 Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo 

V vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

so usmerjeni tisti učenci, za katere komisije za usmerjanje presodijo, da imajo takšne razvojne 

in učne zmožnosti, da bodo predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, dosegli vsaj minimalne standarde znanja, ki so določeni v učnih načrtih (Otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa 

osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 2008).  

 

V skladu s 6. in 7. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, morajo ti 

programi otrokom s posebnimi potrebami zagotavljati možnost, da si pridobijo enakovreden 

izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo izobraževalni programi osnovnošolskega, 

poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja. Glede na 

vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje se jim lahko prilagodi organizacija, način 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi 

dodatna strokovna pomoč. 

 

Po pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(2013) ter po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami (2014), se v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo lahko usmerjajo:  

 Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo znižane sposobnosti za učenje in 

usvajanje splošnih znanj. Znižani so senzomotorično in miselno skladno delovanje ter 

sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. Njihovi 

miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. V komunikaciji 

uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v 

socialnih okoliščinah (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami, 2014).  

 Slepi in slabovidni otroci imajo zmanjšano ostrino vida, zoženo vidno polje ali okvaro 

vidne funkcije (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

otrok s posebnimi potrebami, 2014). Če imajo ustrezne intelektualne sposobnosti in 

samopodobo, motivacijo, podporo staršev in širšega okolja, se vključujejo v redno 
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obliko vzgoje in izobraževanja, potrebujejo pa veliko prilagoditev in pomoči ter 

ustrezno socialno okolje in odnose (Opara, 2005). 

 Gluhi in naglušni otroci imajo okvare, ki se nanašajo na strukturo in funkcijo ušes, 

zaradi česar je oteženo sporazumevanje, razumevanje in poslušanje govora (Kriteriji 

za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2014). Vključitev teh otrok v večinske osnovne šole je odvisna od mnogih 

njihovih lastnosti in značilnosti, saj med njimi obstajajo velike individualne razlike. 

Tisti z visoko razvitimi sposobnostmi so motivirani za delo, imajo veliko energije, so 

čustveno stabilni in se želijo vključevati v okolje. Če odraščajo ob podpori staršev in 

strokovnjakov ter širši podpori okolja, lahko ob prilagoditvah in strokovni pomoči 

obiskujejo večinske osnovne šole (Opara, 2005). 

 Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo zmanjšano zmožnost usvajanja, 

razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije. 

Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno 

sporazumevanje in učenje. Posledice motenj se odražajo na njegovi sposobnosti 

interakcije z okoljem, učenju prek jezika in vedenju že v predšolskem obdobju. V 

šolskem obdobju se motnje odražajo tudi pri usvajanju in izkazovanju šolskih znanj in 

veščin, medosebnih odnosih, vedenju in čustvovanju. Pri teh otrocih praviloma 

obstajajo neskladja med besednimi in nebesednimi sposobnostmi, pri čemer so 

nebesedne sposobnosti običajno boljše od besednih (Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2014).  

 Gibalno ovirani otroci oziroma otroci z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja imajo 

prirojene ali pridobljene okvare oziroma poškodbe gibalnega aparata (rok, nog) in 

centralnega ali perifernega živčevja. (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj, otrok s posebnimi potrebami, 2014). Posledično imajo 

težave pri vključevanju v dejavnosti in sodelovanju. Gibalno ovirani otroci imajo 

lahko tudi učne težave, ki se kažejo kot motnje pozornosti, zmanjšane sposobnosti 

poslušanja, mišljenja, koncentracije, govora, branja, pisanja, analize, sinteze, 

sklepanja, izgovorjave glasov in pomanjkljive grafomotorike (Žgur, 2011). 

 Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter 

boleznimi, ki pomembno vplivajo na otrokovo funkcioniranje v vzgojno-

izobraževalnem procesu, na njegovo uspešnost in učinkovitost. Med dolgotrajne 

bolezni spadajo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, 
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revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke, 

psihiatrične in nevrološke bolezni ter bolezni imunskih pomanjkljivosti (Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2014).  

 Izraz otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja označuje heterogeno 

skupino otrok, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju 

centralnega živčnega sistema, kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim, pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. 

Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja. 

Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, 

ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje 

in vedenje. So notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem 

in drugimi okoljskimi dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, 

nevrološkimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju ter vedenjskimi in 

čustvenimi težavami ali motnjami, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi (Kriteriji 

za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2014). 

 Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so otroci, pri katerih so spremembe v 

čustvenem odzivanju in vedenju dalj časa prisotne in odstopajo od razvojno 

pričakovanih, normativnih vzorcev čustvovanja in/ali vedenja: Izražajo se v osnovnih 

skupinah, in sicer kot čustvene motnje, vedenjske motnje ter v kombinaciji obeh kot 

čustvene in vedenjske motnje. V razvoju otroka prepoznamo vrsto travmatskih 

dogodkov, pomanjkanje doživljanja uspehov in sprejetosti v socialnem okolju ter 

razvoj obrambnih mehanizmov (zanikanje, projekcije, nadkompenzacije), ki se kažejo 

v simptomih kot so izogibanje obveznostim, izguba motivacije, samopoškodovanje, 

izmikanje, nezaupanje vase in v druge, vdanost v položaj. Ti in drugi čustveni ter 

vedenjski odzivi v kombinaciji z reakcijami okolja vodijo do težav v socialni 

integraciji. (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

otrok s posebnimi potrebami, 2014).  

 Otroci z motnjami avtističnega  spektra imajo težave predvsem pri razumevanju in 

uporabi tako verbalne kot neverbalne komunikacije, interpretaciji socialnega vedenja, 

ki jim onemogoča interakcijo z vrstniki ter fleksibilnem vedenju in mišljenju, kar 

pomeni, da ne znajo prilagoditi svojega vedenja neki socialni situaciji. Najpogosteje 
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imajo težave na področju komunikacije, vedenja in socializacije (Kesič Dimic, 2010).  

 Otroci z več motnjami so tisti otroci, ki imajo hkrati več primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj. Pri opredeljevanju otrok z več motnjami se izhaja iz prevladujoče motnje, to je 

tiste, ki otroka pri vzgoji in izobraževanju najbolj ovira (Opara, 2005). 

 

Število učencev s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi se v rednih 

osnovnih šolah od šolskega leta 2004/05 dalje hitro povečuje. V šolskem letu 2004/05 je 

bilo število učencev z odločbo glede na generacijo otrok 3.135 ali 1,8 %, ob koncu 

šolskega leta 2011/12 pa je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v te 

programe vključenih že 10.000 učencev s posebnimi potrebami, kar je predstavljalo 6,2 % 

vseh otrok, vključenih v osnovnošolsko izobraževanje (Statistični urad republike 

Slovenije, 2013).  

 

2.3 Dodatna strokovna pomoč kot oblika pomoči otrokom s posebnimi 

potrebami 

Otroci s posebnimi potrebami so v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo usmerjeni na osnovi odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo ter na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za 

usmerjanje prve stopnje. 

 

Po 30. členu ZUOPP-1 (2011) se z odločbo o usmeritvi odloči o: 

 vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka; 

 programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se otroka usmerja;  

 vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega se bo otrok vključil;   

 datumu vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod;  

 obsegu, obliki ter izvajalcu posamezne oblike dodatne strokovne pomoči;  

 pripomočkih, prostoru in opremi ter drugih pogojih, ki morajo biti zagotovljeni za  

vzgojo in izobraževanje;  

 začasnem ali stalnem spremljevalcu;  

 zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na predpisane normative;  

 roku preverjanja ustreznosti usmeritve; 

 pravicah, za katere tako določa poseben zakon. 
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V skladu s 36. in 37. členom ZUOPP-1 (2011) mora šola oziroma zavod najkasneje v roku 30 

dni po vključitvi otroka s posebnimi potrebami, izdelati individualizirani program vzgoje in 

izobraževanja.  

 

Z individualiziranim programom se določijo:  

 organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči;  

 cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih;  

 strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino;  

 potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju;     

 uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije;  

 izvajanje fizične pomoči;  

 izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku;  

 prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji;  

 časovna razporeditev pouka;  

 veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev. 

 

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj šole 

oziroma zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci šole ali zavoda ter 

drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. 

Pri delu strokovne skupine sodelujejo tudi starši otroka in otrok s posebnimi potrebami, pri 

čemer je seveda potrebno upoštevati njegovo starost in zrelost. 

 

Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individualizirani program glede na 

napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami, ob koncu šolskega leta pa preveriti 

ustreznost tega programa in izdelati individualizirani program za naslednje šolsko leto. 

 

Z odločbo o usmeritvi se določi tudi obseg in oblika dela ter strokovnega delavca, ki bo 

dodatno strokovno pomoč izvajal, način izvajanja dodatne strokovne pomoči pa se podrobneje 

opredeli z individualiziranim programom. 
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Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot: 

Dodatna strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj:  

Ta oblika pomoči ima po Opari (2005) rehabilitacijsko funkcijo. Nanaša se na razvojni načrt 

in zajema reedukacijo, kompenzacijo in rehabilitacijo.  

 

Reedukacija pomeni spodbujanje in razvijanje procesov in funkcij. Otroka s posebnimi 

potrebami je potrebno usposobiti za uporabo specifičnih pripomočkov ter sredstev in 

prilagojenih metod in tehnik učenja ter funkcioniranja v socialnem okolju (Opara, 2005).  

 

Kompenzacija pomeni, da otroka naučimo določene funkcije, procese in naloge, ki jih zaradi 

ovir, primanjkljajev ali motenj ne more opravljati ali jih ne more opravljati v celoti. Le-te je 

potrebno nadomeščati z delovanjem drugih organov ali z rabo specializiranih pripomočkov, 

metod in tehnik ki bi mu nalogo olajšali (prav tam). 

 

Rehabilitacija pa pomeni pripraviti otroka s posebnimi potrebami do tega, da sprejme samega 

sebe takšnega, kakršen je ter da se nauči živeti s svojimi primanjkljaji, ovirami in omejitvami 

(prav tam). 

 

Dodatna strokovna pomoč kot svetovalna storitev 

S svetovalno storitvijo se zagotavlja podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s 

posebnimi potrebami, zato je namenjena družinam otroka s posebnimi potrebami, strokovnim 

delavcem, ki vzgajajo in poučujejo otroka s posebnimi potrebami ter drugim otrokom, 

učencem oziroma dijakom iz skupine oziroma oddelka, v katerega je otrok s posebnimi 

potrebami vključen (6. člen, Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s 

posebnimi potrebami, 2013). Svetovalna storitev ima torej predvsem funkcijo ozaveščanja, 

svetovanja in izobraževanja vseh, ki so na kakršenkoli način povezani z učencem s posebnimi 

potrebami. To delo ni sistemizirano, temveč sodi med drugo delo, izven učne obveznosti. 

 

Dodatna strokovna pomoč kot učna pomoč  

Ta oblika pomoči ima po Opari (2005) didaktično funkcijo, navezuje se na učni načrt in 

pomeni zagotavljanje pomoči pri učenju. Gre predvsem za odkrivanje načinov ter prilagoditev 

in pripomočkov, s katerimi se posameznik najbolje uči. Učencu se prilagodijo oblike in 

metode dela ter s tem dopolni tisto, česar v rednem procesu učenja ni zmogel. Učna pomoč se 

nanaša predvsem na tekočo učno snov, ki zajema dodatno razlago in dodatne vaje za 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Olga Pogačnik Janežič, diplomsko delo  

- 44 - 

utrjevanje in razumevanje učne snovi. 

 

Učna pomoč in pomoč za premagovanje primanjkljajev se izvajata neposredno z otrokom, s 

svetovalno storitvijo pa se zagotavlja inkluzivno, podporno okolje, ki vključuje delo tudi z 

drugimi deležniki, ki delajo ali živijo z njim (Svetovalna storitev v okviru DSP, 2013). 

 

Po ZOUPP-1 ter Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi 

potrebami skupno število ur dodatne strokovne pomoči ne sme presegati pet ur tedensko, od 

tega mora biti vsaj ena ura svetovalnih storitev. Slepim in slabovidnim otrokom ali otrokom z 

več motnjami pa se praviloma v prvem izobraževalnem obdobju lahko določi večje število ur 

za premagovanje primanjkljajev, ovir ali motenj, vendar za največ tri ure tedensko. Dodatna 

strokovna pomoč se glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj lahko 

izvaja v posebni skupini ali individualno, v oddelku ali izven oddelka. 

 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi 

zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje (19. člen, ZUOPP-1, 

2011). 

 

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole (2011) določa, da je učitelj za dodatno strokovno pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir ali motenj lahko tisti, ki je končal: 

 univerzitetni študijski program specialne in rehabilitacijske pedagogike; 

 univerzitetni študijski program defektologije; 

 univerzitetni študijski program socialne pedagogike; 

 univerzitetni študijski program psihologije; 

 univerzitetni študijski program pedagogike (smer pedagogika); 

 magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in 

rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika ali inkluzivna pedagogika. 

 

Učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč pa je lahko tisti, ki je končal: 

 magistrski študijski program druge stopnje inkluzivne pedagogike; 

 izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli in je opravil študijski program 

izpopolnjevanja za učitelje za dodatno strokovno pomoč. 
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Z odločbo o usmeritvi se glede na vrsto pomoči, ki jo učenec potrebuje, določi, katero od 

navedenih smeri izobrazbe morajo za izvajanje dodatne strokovne pomoči, imeti strokovni 

delavci. 

 

2.4 Specialni in rehabilitacijski pedagogi v redni osnovni šoli  

Specialni in rehabilitacijski pedagogi so kot učitelji za dodatno strokovno pomoč lahko 

zaposleni na eni osnovni šoli ali pa delo opravljajo kot mobilni specialni pedagogi. Mobilni 

specialni pedagogi so zaposleni v osnovni šoli s prilagojenim programom ali zavodu, vendar 

svoje delo opravljajo na eni ali več rednih osnovnih šolah v okolici. 

 

Obe vrsti zaposlitve imata tako svoje prednosti kot pomanjkljivosti. Največja prednost 

zaposlitve specialnega pedagoga v redni osnovni šoli je prav gotovo večja prisotnost na šoli, 

tesnejše sodelovanje z vsemi zaposlenimi, boljše poznavanje učencev, učiteljev, šole ter 

posledično večja pripadnost šoli, pomanjkljivost pa ta, da v tem primeru ne opravljajo le 

svojega dela, ampak prevzemajo tudi številne druge dodatne zadolžitve. Na šoli je večinoma 

zaposlen le en specialni in rehabilitacijski pedagog, kar seveda pomeni tudi manjšo 

povezanost s stroko, saj imajo le redko priložnost za strokovno debato z drugimi specialnimi 

in rehabilitacijskimi pedagogi. 

 

Mobilni specialni pedagogi pa so pri svojem delu bolj neodvisni, neobremenjeni s kolektivi 

ter veliko bolje povezani z drugimi specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. 

Pomanjkljivosti tovrstne zaposlitve pa so prav gotovo neprestano prilagajanje različnim 

kolektivom, razdrobljenost dela, prevozi in prenašanje materialov iz šole na šolo. Mobilni 

specialni pedagogi že leta opozarjajo tudi na težavo, s katero se srečujejo zaradi vsakodnevnih 

prevozov na različne šole. Večina mobilnih specialnih pedagogov dodatno strokovno pomoč 

izvaja na več šolah, kar pomeni, da se vsak dan vozijo iz ene šole na drugo, pri tem pa nimajo 

plačanega prevoza ter urejenega zavarovanja.  
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2.5 Delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki izvajajo dodatno 

strokovno pomoč  

Specialni in rehabilitacijski pedagog (v nadaljevanju specialni pedagog) je usposobljen za 

načrtovanje, organiziranje, izvajanje in vodenje različnih oblik vzgojno izobraževalnega, 

rehabilitacijskega, preventivnega, vzgojno-kompenzacijskega ter svetovalnega dela s 

posamezniki in za svetovanje strokovnim delavcem ter staršem ali rejnikom oseb s posebnimi 

potrebami. Je svetovalec, koordinator različnih oblik pomoči, ki neposredno tudi sam 

obravnava posameznega otroka in skuša z različnimi metodami, tehnikami doseči, da bo 

učenec kompenziral težave v razvoju in pri učenju (Opisi posameznih strok, 2015). 

 

Osnovni cilj njegovega dela je pomagati posamezniku, da razvije svoje potenciale ter da se 

usposobi za čim kvalitetnejše in čim bolj neodvisno poklicno in socialno življenje oziroma, da 

čim bolj obvlada in kompenzira primanjkljaje, ovire oziroma motnje. Pri izbiri metod in 

pristopov v največji meri upošteva enkratnost in svojstvenost vsakega posameznika, 

predvsem pa varuje osebe pred diskriminacijo, zapostavljenostjo in drugimi negativnimi 

stališči v ožjem in širšem družbenem okolju (Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov Slovenije, 2009). 

 

Delo specialnega pedagoga na delovnem mestu učitelj za dodatno strokovno pomoč zahteva 

izredno prilagodljivost, potrpežljivost, dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnost 

empatije, timskega dela in avtonomije, strokovnost ter veliko znanja. Je svetovalec, 

koordinator različnih oblik pomoči, ki neposredno tudi sam obravnava posameznega otroka in 

skuša z različnimi metodami, tehnikami doseči, da bo učenec kompenziral težave v razvoju in 

pri učenju. Poleg neposredne pomoči otrokom, pa dnevno sodeluje tudi s starši, učitelji ter 

drugimi strokovnimi delavci v šoli, zato je izredno pomembno, da z vsemi razvije dobre 

odnose ter ustrezno komunikacijo, saj le tako lahko svoje delo opravlja kakovostno in je pri 

osnovnem cilju-to je pomoč otroku tudi uspešen. 

 

Njegovo delo je izredno raznoliko, saj zajema številna področja kot so evidentiranje učencev 

z učnimi težavami, neposredno delo z otroki s težavami v razvoju in pri učenju, sodelovanje z 

učitelji in drugimi strokovnimi delavci na šoli, sodelovanje s starši, sodelovanje z zunanjimi 

inštitucijami ter vodenje dokumentacije.  
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Poleg omenjenega specialni pedagogi pogosto organizirajo in izvajajo tudi predavanja za 

starše in sodelavce, delavnice za učence, pripravljajo različne zloženke o otrocih s posebnimi 

potrebami ter delu z njimi, vodijo postopke usmerjanja… 

 

Večina specialnih pedagogov pa poleg svojega dela opravlja še številne druge zadolžitve kot 

so nadomeščanje odsotnih delavcev, dežurstva, varstva vozačev, vodenje interesnih 

dejavnosti, različnih projektov… 

 

2.5.1 Evidentiranje učencev z učnimi težavami 

Pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav je izrednega pomena dobro sodelovanje med 

učiteljem, staršem, učencem in specialnim pedagogom ter po potrebi tudi z drugimi 

strokovnjaki.  

 

Proces ocenjevanja učnih težav ima po Jelenc (1999) različne namene, med najpomembnejše 

pa spadajo: 

 presejanje, ki pomaga odkrivati otroke, pri katerih je verjetneje, da bodo imeli učne 

težave; 

 klasifikacija, ki določa otrokovo upravičenost do prilagoditev oziroma do dodatne  

pomoči; 

 načrtovanje pomoči ali oblikovanje ustreznega programa pomoči za posameznike; 

 spremljanje učenčevega napredovanja; 

 evalvacija izvajanja učne pomoči, s katero je mogoče presojati ustreznost le-te ter 

poskrbeti tudi za ustrezne modifikacije. 

 

Za ustrezno in učinkovito pomoč učencem z učnimi težavami je potrebno natančno raziskati 

številne dejavnike, ki so povezani z otrokovim učenjem, to je njegove splošne in specifične 

kognitivne sposobnosti, metakognitivne sposobnosti, jezikovno in emocionalno  

funkcioniranje, učno motivacijo, socialno vključenost, biološke dejavnike, telesno 

funkcioniranje in zdravje ter domače in šolsko okolje. Pri tem se najpogosteje uporablja 

metodo neposrednega opazovanja učenca v učilnici, različne intervjuje in vprašalnike za 

otroke, starše in učitelje, preizkuse za preverjanje učenčevih intelektualnih sposobnosti in 

raznih posebnih zmožnosti (fonoloških, vizualno-motoričnih ...) ter učenčevih dosežkov in 
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veščin na različnih področjih učenja (Magajna et al., 2008). 

 

Celovit in kompleksen pristop pri odkrivanju in prepoznavanju učenčevih učnih težav 

vključuje naslednje najpomembnejše cilje: 

 odkrivanje učenčevih splošnih in posebnih področij kompetentnosti (šibkih in močnih 

področij); 

 ugotavljanje učenčeve aktualne ravni izvajanja in dosežkov; 

 razlaga glede pomanjkanja napredovanja pri učenju oziroma pri pomoči; 

 razumevanje učenčevega stila učenja; 

 ugotavljanje raznih področij in vidikov kurikuluma (učnih vsebin, oblik in metod dela, 

sedežnega reda, organizacije pouka, načinov preverjanja in ocenjevanja znanja ipd.), 

pri katerih je učenec aktiven in zainteresiran, ter tistih področij, pri katerih je pasiven, 

nezainteresiran ali moteč (prav tam).  

 

Vse pridobljene informacije so izredno pomembne, saj pomagajo pri iskanju in načrtovanju 

optimalnih oblik učenja in poučevanja.  

 

Specialni pedagogi torej učenca najprej natančno opazujejo v različnih situacijah ter hkrati 

opravijo razgovor o učenčevih težavah z učitelji, ki učenca poučujejo, njegovimi starši, 

učencem ter svetovalno službo. Z učencem opravijo tudi različne diagnostične teste, ki jim 

dajo boljši vpogled v naravo njegovega funkcioniranja. Na osnovi podatkov, ki jih dobijo, 

izdelajo diagnostično oceno ter na podlagi le-te za učenca pripravijo ustrezen program dela. 

Kadar presodijo, da ima učenec izrazite učne težave in kljub vsem prilagoditvam pri 

poučevanju in učenju, ne napreduje, starše napotijo v ustrezno strokovno institucijo 

(Svetovalni center, zdravstvene ustanove) oziroma jih seznanijo z možnostjo usmerjanja v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

 

Ko učenci pridobijo odločbo o usmeritvi, specialni pedagogi pripravijo individualiziran 

program. Pri izdelavi le-tega izhajajo iz strokovnega mnenja, poleg tega pa morajo o učencu 

pridobiti še številne dodatne informacije. Opredeliti je potrebno učenčeva šibka in močna 

področja, zapisati globalno oceno njegovega funkcioniranja ter ustrezne prilagoditve. Hkrati 

je potrebno zapisati tudi cilje, ki jih bodo med letom pri delu z njim poskušali doseči ter 

izbrati ustrezne metode dela za doseganje le-teh. 
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2.5.2 Neposredno delo z učenci 

Temeljna naloga specialnih pedagogov je zagotovo skrb za vzgojno izobraževalne potrebe 

učencev s posebnimi potrebami. Specialni pedagogi morajo učencu nuditi ustrezno pomoč in 

podporo tako na učnem kot socialnem področju. Pri svojem strokovnem delu morajo: 

 prepoznati naravo težav in pogoje, pod katerimi lahko učenec doseže najboljše 

rezultate; 

 izbrati specifične metode dela in pomoči, da bo lahko učenec obvladal šolske 

spretnosti; 

 z različnimi metodami, tehnikami doseči, da bo učenec kompenziral težave v razvoju 

in pri učenju; 

 pri učencu razvijati občutek varnosti in krepiti pozitivno samopodobo (Opara, 1996). 

 

Specialni pedagogi morajo torej poiskati vzroke učenčevih težav, načine za kompenzacijo ter 

premagovanje le-teh ter prepoznati in razvijati učenčeva močna področja. Pri učencih 

razvijajo ustrezne učne in delovne navade, jim pomagajo pri organizaciji dela in učenja, jih 

učijo učinkovitih tehnik učenja in strategij rabe učnih pripomočkov, z njimi izvajajo različne 

treninge za razvoj aritmetičnih strategij, sposobnosti pozornega poslušanja, branja in 

pisanja… Poleg tega jim nudijo tudi neposredno učno pomoč, dodatno razlago, spodbudo, 

pohvalo, jim pomagajo pri razvijanju pozitivne samopodobe ter lažji vključitvi v razred. Za 

delo pripravijo potrebne prilagoditve in različne didaktične pripomočke (igre, učne 

pripomočke, različna ponazorila…) ter poskrbijo za diferenciacijo in individualizacijo učnih 

vsebin. Predvsem pa morajo učencem nuditi ustrezno oporo in razumevanje. 

 

Specialni pedagogi na začetku šolskega leta sestavijo urnik izvajanja dodatne strokovne 

pomoči. Pri tem se včasih pojavi problem, kako uskladiti urnik učenca z urnikom specialnega 

pedagoga tako, da učenec ne bi zamudil preveč ur rednega pouka in razlage snovi v razredu 

ter da bi bila dodatna strokovna pomoč enakomerno porazdeljena tekom celega tedna. Težave 

se včasih pojavljajo tudi pri realizaciji ur. Pri urah dodatne strokovne pomoči je veliko več 

možnosti, da ura odpade zaradi odsotnosti učenca ali različnih šolskih dejavnosti. Izpadle ure 

naj bi se nadomestile takoj, ko je učenec ponovno v šoli, vendar je ponovno potrebno 

uskladiti urnike ter paziti, da učenec zaradi dodatnih ur ne bo preveč obremenjen. 
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Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja na različne načine: individualno, v paru, v skupini, 

v ali izven oddelka. Oblike dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo zunaj učilnice med 

poukom, je treba organizirati sočasno s potekom predmeta v učilnici, kar zahteva dobro 

komunikacijo, usklajeno načrtovanje in preverjanje med učiteljem in specialnim pedagogom, 

ki izvaja dodatno strokovno pomoč. Potrebna je precejšnja prožnost, da se uskladijo urnik, 

količina pomoči, kraj in čas izvajanja pomoči ... (Otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja: Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno 

strokovno pomočjo, 2008).  

 

Ker ure dodatne strokovne pomoči večinoma potekajo med poukom, morajo specialni 

pedagogi pri učiteljih, ki učence s posebnimi potrebami poučujejo, pridobiti informacije o 

vsebini in ciljih učne ure, da se nanjo lahko ustrezno pripravijo. Preučiti morajo snov, ki jo 

bodo učenci obravnavali v razredu ter razmisliti kako bodo metode in načine dela prilagodili 

učencu. To pomeni, da pripravijo tudi prilagojene učne liste, različne pripomočke in 

pomagala. Učno uro morajo organizirati tako, da z učencem obravnavajo snov, ki jo ostali 

učenci obravnavajo v razredu, hkrati pa izvajati dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, 

ovir ali motenj.  

 

V zadnjem času se vedno pogosteje dogaja, da specialni pedagogi dodatno strokovno pomoč 

izvajajo v manjših skupinah. Tak način dela je lahko zelo učinkovit, žal pa se večkrat zgodi, 

da so v skupino vključeni učenci z zelo raznolikimi težavami, kar pomeni, da je delo v taki 

skupini včasih težko uskladiti, poleg tega pa se specialni pedagog zaradi pomanjkanja časa, ne 

zmore posvetiti vsakemu učencu toliko, kot bi želel.  

 

Dodatna strokovna pomoč se pogosto izvaja tudi v višjih razredih osnovne šole, kjer je veliko 

časa in pozornosti posvečene učni pomoči in je potrebno učencu nuditi dodatno razlago in 

pomoč pri različnih predmetih. Tako se specialni pedagogi velikokrat srečujejo z vprašanjem, 

kako učencu razložiti določeno snov, ki je ne razume, strokovno in enostavno. To pa je včasih 

izredno težko, saj morajo dobro poznati večino snovi, ki jo zajema učni načrt celotne osnovne 

šole.  

 

Dodatna strokovna pomoč naj bi se izvajala v mirnem in stalnem prostoru, vendar pa zaradi 

prostorskih stisk v nekaterih šolah, specialni pedagogi še vedno nimajo svojega kabineta ali 

stalnega prostora. To pomeni, da pomoč izvajajo tudi v različnih razredih, kabinetih, včasih pa 
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tudi v knjižnici, jedilnici ali na hodniku. Zgodi se tudi, da poučujejo vsako uro v drugem 

prostoru, kar pomeni, da morajo vse pripomočke, ki jih potrebujejo pri svojem delu, nositi iz 

enega prostora v drugega. 

 

2.5.3 Sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole 

Da bi bilo delo z učencem kar najbolj učinkovito, je izredno pomembna dobra in stalna 

komunikacija ter sodelovanje med specialnimi pedagogi in učitelji, ki učenca poučujejo, prav 

tako pa tudi z drugimi strokovnimi delavci v šoli.  

 

»Rezultati različnih raziskav so že večkrat potrdili, da sta kvaliteta poučevanja in napredek 

učencev pomembno večja v razredu, kjer je uvedeno kooperativno, timsko poučevanje, kar 

pomeni prisotnost, soaktivnost in soodgovornost učitelja ter specialnega pedagoga v razredu, 

v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami« (Kverh, 2003, str. 59). 

 

Tudi Lipec Stopar (1999) poudarja pomen sodelovanja med učiteljem in specialnim 

pedagogom, ki je nujno v vseh komponentah pomoči otroku s posebnimi potrebami, to je: 

 pri identificiranju otrokovih posebnih potreb; 

 pri izdelavi ocene otrokovega funkcioniranja in njegovih težav; 

 pri načrtovanju dela, pri diferenciaciji pouka, pri oblikovanju individualiziranih učnih 

načrtov in individualiziranih programov; 

 pri njihovem izvajanju; 

 pri evalviranju otrokovega napredka in realizaciji načrtovanega ter 

 pri odločitvah o nadaljnjih oblikah pomoči. 

 

Specialni pedagogi neposredno, kontinuirano in najtesneje sodelujejo zlasti z učitelji, ki 

poučujejo otroka s posebnimi potrebami, posredno pa tudi z vsemi drugimi učitelji na šoli. Z 

učitelji, ki poučujejo otroka s posebnimi potrebami sodelujejo na sestankih strokovne skupine, 

govorilnih urah, različnih razgovorih, svetovanjih, predvsem pa dnevno ob vsakokratnem delu 

z učencem. Velikokrat je zaradi številnih obveznosti in različnih urnikov z vsemi učitelji 

težko uskladiti in določiti čas, ki bo namenjen pogovoru in izmenjavi informacij o učencu ter 

vsebinah in ciljih učne ure, zato si potrebne informacije pogosto izmenjajo kar na hodniku ali 

v učilnici, med odmori ali pred začetkom pouka.  
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Specialni pedagogi seznanjajo učitelja z naravo učenčevih težav, s posebnostmi in 

prilagoditvami, mu svetujejo, kako naj ravna z njim, kako naj mu postavlja zahteve, kako 

posreduje in vrednoti izdelane naloge. Svetujejo in pomagajo mu pri realizaciji ustreznih 

prilagoditev (metode dela, diferencirani učni list, prilagojena pisna ocenjevanja znanja…) ter 

vodenju dokumentacije o otrocih s posebnimi potrebami. Specialni pedagogi pa so občasno 

prisotni tudi v razredu, kjer opazujejo ter pomagajo ne le učencem, ki so usmerjeni v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ampak vsem 

učencem, ki potrebujejo njihovo pomoč. V razredu lahko prevzamejo del ure ali z učenci 

izvajajo različne treninge (trening reševanja problemov, poslušanja, vaje za krepitev 

pozornosti…), večinoma pa je njihova vloga v razredu omejena na vlogo pomočnika. 

 

Učitelj specialnemu pedagogu posreduje vrsto pomembnih informacij o učencu o tem, kako 

sledi pouku, kje potrebuje pomoč, kakšne odnose ima z ostalimi učenci, kako sodeluje v 

razredu. Poleg tega mu dnevno posreduje informacije o tem, kaj bodo v uri, ko bo učenec imel 

dodatno strokovno pomoč, obravnavali v oddelku.  

 

Zaradi osebnostnih lastnosti in stališč ter številnih medosebnih procesov, na katerih temelji 

sodelovanje med specialnim pedagogom in učiteljem, pa med njima občasno prihaja tudi do 

različnih problemov in konfliktov. Le-ti so posledica drugačnega razumevanja otrok s 

posebnimi potrebami, različnih zahtev (glede obsega domačih nalog, znanja, ki ga morajo 

učenci izkazati, načinov discipliniranja…), nestrinjanja glede ravnanja v posameznih 

situacijah (glede prilagoditev, metod dela, odhajanja otroka iz razreda…) ali problemov 

medsebojnega prilagajanja. 

 

Specialni pedagogi dnevno sodelujejo tudi z vodstvom šole, svetovalno službo, ostalimi 

učitelji za dodatno strokovno pomoč ter drugimi strokovnimi delavci šole. 

 

Šolska svetovalna služba lahko specialnim pedagogom posreduje številne pomembne 

informacije o učencu,  intenzivneje pa se v obravnavo otroka s posebnimi potrebami vključi 

kadar se pri učencu pojavijo še kakšne druge težave, kot so izostajanje od pouka, motenje 

pouka, neprimerno vedenje, znaki, ki kažejo na težave v domačem okolju… 

 

Ravnatelj za učence s posebnimi potrebami imenuje strokovno skupino ter določa druga dela 

in naloge, ki jih morajo specialni pedagogi opraviti. Specialni pedagogi se z njim dogovarjajo 
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tudi o dodatnih izobraževanjih, pripravi predavanj in delavnic, pridobitvi didaktičnega 

materiala in pripomočkov, ki jih pri svojem delu potrebuje. 

 

Specialni pedagogi tesno sodelujejo tudi z ostalimi učitelji, ki izvajajo dodatno strokovno 

pomoč. Z njimi sodelujejo ali se posvetujejo glede individualiziranih programov, dela z otroki 

ali starši.  

 

2.5.4 Sodelovanje s starši 

Za uspešen vzgojno-izobraževalni napredek učencev s posebnimi potrebami je izrednega 

pomena aktivno partnersko sodelovanje med učitelji in starši. Njihovi skupni cilji so čim prej 

odkriti učenčeve težave in vzroke zanje, čim hitreje začeti z različnimi strategijami pomoči 

učencu ter spremljati učinkovitost izvajanih strategij pomoči (Jereb, 2011). 

 

Pri delu z učenci se učitelji srečujejo z različno odzivnostjo staršev in različno željo po 

sodelovanju. Pomembno je, da si pridobijo njihovo zaupanje ter z njimi razvijejo pozitiven 

odnos. Pri tem morajo znati uporabiti učinkovite strategije komuniciranja, predvsem veščin 

aktivnega poslušanja, ki omogočajo vzpostaviti pozitiven odnos ter tako pomagajo, da pridobi 

jo pomembne informacije o učencu, hkrati pa staršem  pokažejo, da cenijo in poznajo njihov 

trud pri delu za šolo z otrokom. Šele ko bodo starši začutili, da učitelj izraža iskreno skrb za 

njihovega otroka, bodo pripravljeni v popolnosti sodelovati z njim ter morda povedati o 

otroku tudi stvari, o katerih jim je težko govoriti, a so pomembne za učni proces. (Peklaj, 

2008).  

 

S starši ne bo konfliktov, če bo učitelj z njimi razvil partnerski odnos, kar pa zahteva 

soudeleženost staršev pri odločitvah, povezanih z njihovim otrokom; osebo, ki nudi oporo in 

pomoč staršem pri reševanju problemov, zmanjševanju stisk in jih tudi utrjuje; ustrezne in 

pravočasne informacije o otrokovem funkcioniranju, njegovih močnih področjih, dosežkih, 

obravnavi, napredku in njegovi socialni vključenosti ter aktivno sodelovanje, pomoč in oporo 

pri obravnavi otroka (Dens, 2004; v Kavkler, 2008). 

 

Pomembno je tudi, da razmejimo in določimo obremenitve otroka v šoli in doma ter vlogo, 

pristojnosti in odgovornost staršev in strokovnih delavcev pri izvajanju programa (Otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa 
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osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 2008).  

 

Liontos (1992; v Jereb, 2011) v svoji študiji o sodelovanju med starši in učitelji na področju 

pomoči učencem z učnimi težavami našteva različne vloge, ki jih imajo učitelji pri 

sodelovanju s starši. Prva naloga učiteljev je informiranje staršev o delu učenca v razredu, 

sodelovanju pri pouku, vedenju, mnenjih drugih učiteljev, ki učenca učijo. Druga vloga 

učiteljev je izobraževanje staršev, ki zajema posredovanje strokovnih znanj, ki staršem 

osvetlijo naravo otrokove učne težave, načine učiteljevega prepoznavanja učne težave med 

poukom ter predstavi staršem izbrane načine pomoči in prilagoditev med poukom. Tretja 

vloga učiteljev je svetovanje o otroku, ki vključuje strokovne nasvete staršem pri njihovih 

vprašanjih o učenčevih težavah pri učenju doma ter prizadevanju za izboljšanje njegovih 

šolskih dosežkov. Pomembna naloga učiteljev in svetovalnih delavcev pa je tudi, da starše v 

procesu sodelovanja opolnomočijo. To pomeni, da jim predstavijo zakone, pravilnike, interne 

pravne akte šole, na katere se lahko starš sklicuje, ko prosi za prilagoditve pri poučevanju, 

celostno obravnavo učenca in pomoč šolskega tima. 

 

Specialni pedagogi se s starši srečujejo in sodelujejo na govorilnih urah, sestankih strokovne 

skupine, pogosto pa, kadar presodijo, da je potrebno ali na željo staršev organizirajo tudi 

dodatne sestanke. Izredno pomembno je, da so s starši v stalnem stiku, da jih redno obveščajo 

o posebnostih tako na učnem kot socialnem področju, jim ustrezno svetujejo ali pa zgolj 

posredujejo vaje za delo doma, zato velikokrat s starši komunicirajo tudi dnevno, preko 

telefona ali elektronske pošte.  

 

Starši torej specialnim pedagogom posredujejo številne pomembne informacije o otrokovem 

delovanju doma, njegovih učnih navadah, vedenju, interesih, motivaciji…, specialni pedagogi 

pa starše seznanjajo z otrokovim funkcioniranjem v šoli, naravi njegovih težav, z učinkovitimi 

načini pomoči pri učenju doma ter jim nudijo oporo in pomoč pri reševanju problemov in 

zmanjševanju stisk.  

 

Težave se pojavijo, kadar starši pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami ne želijo 

sodelovati, se ne udeležujejo sestankov ali ne sprejemajo dejstva, da ima otrok težave. 

Nekateri starši imajo do svojih otrok previsoka pričakovanja, od njih pričakujejo rezultate, ki 

jih glede na težave, ki jih imajo, niso sposobni doseči, kar pri otrocih lahko povzroči hude 

čustvene stiske. Nekateri starši pa skrb za otroka in njegovo delo prelagajo na specialne 
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pedagoge in pričakujejo, da bo otrok vse potrebno naredil že v šoli oziroma razumejo odločbo 

o usmeritvi kot možnost napredovanja otroka ne glede na njihove dosežke. Zato je izredno 

pomembno, da specialni pedagogi s starši razvijejo dober in zaupljiv odnos ter pri 

posredovanju informacij in svetovanju izberejo pravi pristop, saj bodo starši le tako sprejeli in 

upoštevali njihove nasvete in priporočila.  

 

2.5.5 Vodenje dokumentacije 

Specialni pedagog za vsakega učenca, ki je usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oblikujejo in vodijo: 

 individualiziran program 

V individualiziran program je poleg predlogov iz strokovnega mnenja in odločbe o usmeritvi, 

potrebno vključiti še naslednja področja (Končar, 2003): otrokove interese, motivacijo, močna 

področja, prevladujoči stil učenja, učne strategije, prevladujoče razpoloženje, osebnostne 

lastnosti, delovne navade, značilnosti učenja in vedenja v domačem in šolskem okolju, 

doseženi standardi znanj na posameznih predmetnih področjih, področja, na katerih ima otrok 

težave, zdravstveno stanje in energetska opremljenost, socialne razmere in odnose v družini.  

Individualiziran program je potrebno izdelati v 30 dneh po prejemu odločbe. Med šolskim 

letom ga je potrebno glede na napredek in razvoj otroka prilagajati, ob koncu šolskega leta pa 

preveriti njegovo ustreznost ter izdelati individualiziran program za naslednje šolsko leto. 

 dnevnik dodatne strokovne pomoči 

V dnevnik dodatne strokovne pomoči se zapišejo podatki o učencu (ime in priimek, razred in 

oddelek, telefonska številka za nujna sporočila, izostanki) ter podatki o dnevnem poteku 

vzgojno-izobraževalnega dela.  

 osebno mapo učenca, ki potrebuje pomoč oziroma svetovanje  

V osebni mapi se hranijo vsi dokumenti, ki so povezani s podatki o učencu, družinska in 

socialna anamneza, razvojna anamneza, strokovno interpretirani rezultati diagnostičnih 

postopkov, podatki o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja, dokumentacija v zvezi 

s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami in strokovna mnenja drugih inštitucij 

(centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih 

posvetovalnic) (Dokumentacija v OŠ, 2010). 
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Specialni pedagogi morajo napisati tudi: 

 letni delovni načrt, ki vsebuje letno razporeditev ciljev, standardov ter vsebine 

vzgojno-izobraževalnega in drugega strokovnega dela; 

 letni program dela specialnega pedagoga, kjer so zapisani osebni cilji, ki jih bo med 

šolskim letom uresničil; 

 sprotno pripravo na vzgojno-izobraževalno delo, ki vsebuje metodično in vsebinsko 

pripravo na učno uro. 

 

Poleg zgoraj naštetega pa morajo specialni pedagogi napisati tudi:  

 zapisnike sestankov, razgovorov in dogovorov z učitelji, starši in drugimi strokovnimi 

delavci; 

 zapisnike o opažanjih pri učencih;  

 poročila o delu z učenci;  

 delne in končne evalvacije individualiziranega programa;  

 poročila o otroku ter o ustreznosti usmeritve v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

2.5.6 Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

Specialni pedagogi občasno sodelujejo tudi z drugimi strokovnjaki, ki otroka obravnavajo v 

različnih zunanjih institucijah (Svetovalni center, Center za socialno delo, zdravstvene 

ustanove..), to je zdravniki, pedopsihiatri, fizioterapevti, logopedi…Z njimi se posvetujejo, 

jim posredujejo ali od njih dobivajo informacije o otroku ter se skupaj z njimi odločajo o 

usmeritvah otroka v ustrezen program. 
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II EMPIRIČNI DEL 

1. PROBLEM  

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti prisotnost sindroma izgorevanja pri specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogih (v nadaljevanju specialni pedagogi), ki so zaposleni kot učitelji za 

dodatno strokovno pomoč ter ugotoviti, katere stresne dejavnike zaznavajo kot najbolj 

obremenjujoče. Hkrati bi želeli opozoriti tudi na položaj učiteljev za dodatno strokovno 

pomoč ter težave s katerimi se srečujejo, saj menimo, da bi nekatere od njih z ustreznimi 

ukrepi lahko omilili oziroma odpravili - tu mislimo predvsem na preveliko število pedagoških 

ur, neustrezne prostorske pogoje ter pogosto podaljševanje delovnega razmerja za določen 

čas. 

 

2. CILJI 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo si zastavili naslednje cilje:  

 ugotoviti, ali specialni pedagogi svoje delo doživljajo kot stresno; 

 ugotoviti, kako obremenjeni so specialni pedagogi (št. pedagoških ur, št. učencev, 

dodatne dejavnosti...); 

 ugotoviti, kateri so najpogostejši izvori stresa na njihovem delovnem mestu; 

 ugotoviti, v kolikšni meri je pri specialnih pedagogih prisoten sindroma izgorevanja; 

 ugotoviti, ali obstaja povezava med stopnjo izgorelosti in mnenjem o stresnosti 

delovnega mesta; 

 ugotoviti, ali na stopnjo čustvene izčrpanosti vpliva starost in delovna doba 

anketiranih; 

 ugotoviti, ali na stopnjo čustvene izčrpanosti vpliva število pedagoških ur, ki jih 

specialni pedagogi izvajajo. 

 

Vsi zgoraj navedeni cilji se nanašajo na specialne in rehabilitacijske pedagoge, ki izvajajo 

dodatno strokovno pomoč. 
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3. HIPOTEZE 

 

Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1:  Specialni pedagogi svoje delo doživljajo kot stresno. 

 

H2:  Specialni pedagogi kot najbolj obremenjujoč dejavnik stresa na delovnem mestu navajajo 

konflikte s starši. 

 

H3:  Za proces izgorevanja pri specialnih pedagogih je značilna visoka stopnja čustvene 

izčrpanosti, nizka stopnja depersonalizacije in visoka stopnja osebnostne izpolnitve. 

 

H4:  Stopnja čustvene izčrpanosti je pozitivno in pomembno povezana z zaznavanjem 

stresnosti delovnega mesta.  

 

H5:  Stopnja čustvene izčrpanosti se povečuje s starostjo in leti dela. 

 

H6:  Višja stopnja čustvene izčrpanosti je pozitivno in pomembno povezana s številom 

pedagoških ur, ki jih specialni pedagogi izvajajo. 
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4. METODE DELA 

Raziskavo smo izvedli z uporabo deskriptivne in kavzalne neeksperimentalne metode. Pristop 

raziskovanja je bil kvantitativen. 

4.1. Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 47 specialnih pedagogov, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč 

(v nadaljevanju DSP) v osnovnih šolah v različnih delih Slovenije. Vsi specialni pedagogi so 

ženskega spola, zato te spremenljivke v nadaljevanju ne bomo posebej obravnavali. 68,1 % 

anketiranih specialnih pedagogov je zaposlenih kot učitelj za dodatno strokovno pomoč na eni 

šoli, preostali pa so mobilni specialni pedagogi (31,9 %). 

 

70,2 % specialnih pedagogov je zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom,  

29,8 % pa za določen čas s polnim delovnim časom. Nihče od anketiranih ni zaposlen za 

polovični delovni čas. 

 

V nadaljevanju prikazujemo še ostale demografske značilnosti našega vzorca.  

 

a) Starost 

 

Tabela 6: Struktura vzorca glede na starost  

STAROST f f% 

20-29 let 9 19,2 

30-39 let 24 51,1 

40-49 let 10 21,3 

50-59 let 4 8,5 

Skupaj 47 100,0 
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Graf 1: Porazdelitev anketirancev glede na starost 

 

Iz tabele in grafa lahko razberemo, da je v vzorcu največ (24) specialnih pedagogov, starih od 

30 do 39 let, kar predstavlja več kot polovico, to je 51,1 % vseh anketirancev. Sledijo 

specialni pedagogi, ki so stari med 40 in 49 let (21,3 %) in tisti, ki so stari od 20 do 29 let 

(19,2 %). Številčno najmanjšo skupino pa predstavljajo najstarejši specialni pedagogi, ki so 

stari od 50 do 59 let, in sicer ti udeleženci predstavljajo 8,5 % celotnega vzorca.  

b) Delovna doba na delovnem mestu učitelj za dodatno strokovno pomoč 

 

Tabela 7: Struktura vzorca glede na delovno dobo na delovnem mestu učitelj za dodatno 

strokovno pomoč 

DELOVNA DOBA f f% 

0-4 leta 16 34,0 

5-9 let 16 34,0 

10-14 let 13 27,7 

15-19 let 2 4,3 

Skupaj 47 100,0 
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Graf 2: Porazdelitev anketirancev glede na delovno dobo na delovnem mestu učitelja za 

dodatno strokovno pomoč 

 

 

Iz tabele in grafa lahko razberemo, da kar 68 % specialnih pedagogov opravlja delo učitelja za 

dodatno strokovno pomoč manj kot 10 let, od tega 34 % od 0 do 4 leta in enako število, to je 

34 % od 5 do 10 let. Večina (27,7 %) ostalih anketiranih opravlja to delo od 10 do 14 let in le 

4,3 % oziroma dve anketiranki opravljata to delo več kot 15 let. 

 

4.2. Spremenljivke 

V raziskavi imamo neodvisne in odvisne spremenljivke raziskave. 

 

Neodvisne spremenljivke so: 

 spol, 

 starost, 

 delovno mesto, 

 oblika zaposlitve, 

 doba poučevanja kot učitelj za dodatno strokovno pomoč, 

 število učencev, 

 število pedagoških ur, 

 dodatne zadolžitve, 

 lasten kabinet. 
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Odvisne spremenljivke so: 

 subjektivna ocena stresnosti delovnega mesta, 

 pogostost čustvene izčrpanosti, 

 pogostost depersonalizacije, 

 pogostost osebne izpolnitve, 

 stresogeni dejavniki. 

 

4.3. Merski inštrument 

Kot pripomoček za raziskavo smo uporabili vprašalnik, ki smo ga sestavili na podlagi 

preučene literature, razgovorov s specialnimi pedagogi ter na podlagi lastnih delovnih 

izkušenj. 

 

Vprašalnik vsebuje tri dele, in sicer prvi del vprašalnika zajema 9 vprašanj, ki se nanašajo na 

demografske podatke o zaposlenih ter o njihovem delovnem mestu.  

 

Drugi del vprašalnika je prirejen Maslachov vprašalnik izgorevanja – The Maslach Burnout 

Inventory« ali kratko MBI (Maslach, & Jackson 1979; v Penko, 1994), ki ga je v slovenščino 

prevedla Tanja Penko (1992) in velja za vodilni merski instrument za ugotavljanje izgorelosti. 

Vprašalnik meri pogostost izgorelosti na delovnem mestu na treh dimenzijah in sicer čustveno 

izčrpanost, depersonalizacijo in osebno izpolnitev. Čustvena izčrpanost meri občutke 

preobremenjenosti in izčrpanosti zaradi dela, depersonalizacija neosebno odzivanje na 

prejemnike storitev, osebna učinkovitost pa občutke kompetentnosti in doživljanja uspehov 

pri delu (Penko, 1994). Vprašalnik je sestavljen iz 22 trditev, ki opisujejo počutja in stališča, 

povezana z delom. Pri vsaki trditvi mora anketiranec s pomočjo 7-stopenjske lestvice, to je od  

0 (nikoli) do 6 (vsak dan) odgovoriti, kako pogosto posamezna trditev velja zanj. Rezultate 

dobimo s seštevanjem točk za vsako dimenzijo izgorelosti posebej. 

 

Dobljene rezultate na koncu primerjamo s podatki v tabeli 8, ki predstavljajo standardne 

vrednosti za posamezno dimenzijo izgorelosti. 
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Tabela 8: Standardne vrednosti za posamezne dimenzije izgorelosti (Maslach, & Jackson, 

1979; v Verčkovnik, 2003, str. 59) 

Dimenzija izgorelosti nizek rezultat srednji rezultat visok rezultat 

čustvena izčrpanost 0-17 18-35 36-54 

depersonalizacija 0-9 10-19 20-30 

osebna izpolnitev 0-15 16-31 32-48 

 

Višje število točk na posameznih dimenzijah izgorelosti pomeni večjo čustveno izčrpanost, 

večjo depersonalizacijo in večjo osebno izpolnitev. Za večjo izgorelost pa so značilne večja 

čustvena izčrpanost, večja depersonalizacija in nižja osebna izpolnitev (Penko, 1994). 

 

Tretji del vprašalnika je sestavljen iz dveh vprašanj. Prvo vprašanje se navezuje na odnose z 

učenci, učitelji, ki poučujejo učence s posebnimi potrebami, starši in vodstvom. Specialni 

pedagogi med navedenimi dejavniki izberejo tiste, ki jih pri delu oziroma sodelovanju z 

omenjenimi skupinami oseb najbolj motijo oziroma so najpogosteje vir konflikta med njimi. 

Drugo vprašanje zajema 24 potencialnih stresorjev s katerimi se specialni pedagogi na 

delovnem mestu učitelj za DSP najpogosteje srečujejo. Stresnost posameznih navedenih 

dejavnikov anketiranci vrednotijo na petstopenjski lestvici in sicer od 1 (povsem nestresen) do 

5 (izjemno stresen). 

 

Anketni vprašalnik je priložen k diplomskemu delu (glejte prilogo 1). 

 

4.4. Potek dela 

Raziskavo smo izvajali v mesecu januarju in februarju 2015. Specialne pedagoge, ki so 

zaposleni na delovnem mestu »učitelj za dodatno strokovno pomoč«, smo poiskali preko 

interneta in sicer tako, da smo na internetnih straneh osnovnih šol pogledali, ali je pri njih 

zaposlen specialni pedagog. V tem primeru smo osebe kontaktirali preko elektronske pošte ali 

pisno preko navadne pošte ter jim tako posredovali ankete.  

 

Od 105 poslanih vprašalnikov jih je bilo vrnjenih 57 (54,3 %). Od tega je bilo 47 (82,5 %) 

vprašalnikov primernih za statistično obdelavo. 
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4.5. Obdelava podatkov 

Podatke smo analizirali s pomočjo računalniškega programa za statistično analizo IBM SPSS 

Statistics. Za atributivne spremenljivke smo izračunali absolutne frekvence in strukturne 

odstotke. Za numerične spremenljivke pa smo izračunali aritmetične sredine, standardne 

odklone, minimalno in maksimalno vrednost. Hipoteze smo preverili z izračunom χ
2
-testa 

(hipoteza enake verjetnosti), χ
2
-testa (hipoteza neodvisnosti) in Pearsonovega koeficienta 

korelacije. Pri statističnem sklepanju smo imeli stopnjo tveganja 0,050. 

Rezultate smo prikazali v tabelah in grafih. 
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5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Rezultate raziskave smo razdelili na posamezna podpoglavja glede na zastavljene 

raziskovalne cilje. 

 

Dobljene rezultate v nadaljevanju podajamo v treh sklopih: 

 značilnosti delovnega mesta; 

 stres in stresogeni dejavniki; 

 sindrom izgorevanja. 

 

5.1. Značilnosti delovnega mesta 

a) Lasten kabinet 

 

Tabela 9: Prikaz odgovorov na vprašanje:« Ali imate lasten kabinet?« 

LASTEN KABINET f f% 

DA 29 61,7 

NE 18 38,3 

Skupaj 47 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da ima 61,7 % anketiranih svoj kabinet, medtem ko več kot tretjina 

(38,3 %) anketiranih lastnega kabineta nima. 

 

b) Število učencev 

 

Tabela 10: Število učencev, ki jih specialni pedagogi obravnavajo 

ŠTEVILO UČENCEV 

N 47 

M 13,79 

SD 6,04 

Min 7 

Maks 31 
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Iz tabele je razvidno, da specialni pedagogi v povprečju obravnavajo okoli 14 učencev. 

Najmanjše število učencev, ki jih obravnavajo je 7, največje pa kar 31. 

 

c) Število pedagoških ur 

 

Tabela 11: Število pedagoških ur, ki jih specialni pedagogi izvajajo

ŠTEVILO PEDAGOŠKIH UR f f% 

22 8 17,0 

23 4 8,5 

24 3 6,4 

25 9 19,2 

26 12 25,5 

27 11 23,4 

Skupaj 47 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da kar 68,1 % vprašanih tedensko izvaja 25 ali več pedagoških ur, le 

31,9 % vprašanih pa manj kot 25 pedagoških ur. 

 

d) Dodatne zadolžitve 

 

Tabela 12: Dodatne zadolžitve, ki jih specialni pedagogi opravljajo 

DODATNE ZADOLŽITVE f f% 

nadomeščanja 40 85,1 

dežurstva 29 61,7 

predavanja 17 36,2 

interesne dejavnosti 15 31,9 

varstvo 5 10,6 

projekti 4 8,5 

drugo 7 27,7 

 

Specialni pedagogi imajo v šoli, kjer so zaposleni, poleg svojega rednega dela tudi številne 

druge zadolžitve. Anketirani navajajo, da poleg svojega rednega dela, najpogosteje 
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nadomeščajo manjkajoče učitelje (85,1 % anketirancev), opravljajo dežurstva (61,7 % 

anketirancev), pripravljajo predavanja za starše in sodelavce (36,2 % anketirancev) ter 

izvajajo interesne dejavnosti (31,9 % anketirancev). Posamezni specialni pedagogi pa izvajajo 

tudi varstvo učencev, organizirajo ali sodelujejo pri različnih projektih ali prireditvah, vodijo 

postopke usmerjanja, so člani različnih komisij in poučujejo izbirne predmet. 

 

5.2. Stres in stresogeni dejavniki 

a) Mnenje specialnih pedagogov o stresnosti delovnega mesta 

 

Tabela 13: Mnenje o stresnosti delovnega mesta 

MNENJE SRP O STRESNOSTI DELOVNEGA MESTA f f% 

Pri svojem delu stresa ne občutim. 1 2,1 

Stres pri mojem delu je minimalen. 13 27,7 

Moje delo je stresno. 27 57,4 

Moje delo je zelo stresno. 6 12,8 

Skupaj 47 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da največ anketiranih (57,4 %) meni, da je njihovo delo stresno, 27,7 % 

jih meni, da je stres pri njihovem delu minimalen, 12,8 %, da je njihovo delo zelo stresno in le 

2,1 % vprašanih pri svojem delu stresa ne občuti.  

 

b) Konflikti 

Specialni pedagogi pri svojem delu dnevno sodelujejo z učenci, učitelji, ki poučujejo učence s 

posebnimi potrebami, vodstvom in starši. V anketi nas je zanimalo, katere dejavnike specialni 

pedagogi občutijo kot najbolj moteče in so najpogosteje vir konflikta med njimi in 

omenjenimi skupinami oseb. 
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Tabela 14: Najpogostejši viri konflikta med specialnimi pedagogi in vodstvom šole 

VODSTVO f f% 

slaba komunikacija (pomanjkljiva ali neustrezna) 2 4,3 

pomanjkanje podpore 15 31,9 

vmešavanje v delo 1 2,1 

drugo 1 2,1 

ni konfliktov 30 63,8 

 

Največ anketiranih (63,8 %) meni, da med njimi in vodstvom ne prihaja do konfliktov. Med 

ostalimi pa je največ (31,9 %) takih, ki jih najbolj moti pomanjkanje podpore s strani vodstva. 

Le en udeleženec čuti, da se vodstvo vmešava v njegovo delo, en udeležen pa navaja, da ga 

najbolj moti samovoljno formiranje skupin otrok, ki imajo DSP. 

 

Tabela 15: Najpogostejši viri konflikta med specialnimi pedagogi in učenci 

UČENCI f f% 

nemotiviranost za delo 25 53,2 

neupoštevanje dogovorov 26 55,3 

nevljudnost ali predrznost učencev 3 6,4 

drugo 2 4,3 

ni konfliktov 9 19,2 

 

Največji delež anketiranih (55,3 %) pri delu z učenci najbolj moti neupoštevanje dogovorov s 

strani učencev. Velik del (53,2 %) udeležencev moti tudi nemotiviranost učencev za delo. 

Le 6,4 % udeležencev pa je poročal, da jih pri delu z učenci najbolj moti njihova nevljudnost 

ali predrznost. Izmed vseh udeležencev raziskave jih je približno petina (19,2 %) mnenja, da 

med njimi in učenci ni konfliktov.  
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Tabela 16: Najpogostejši viri konflikta med specialnimi pedagogi in starši 

STARŠI f f% 

slaba komunikacija (pomanjkanje ali neustrezna) 1 2,1 

prevelika oziroma nerealna pričakovanja glede otrok 25 53,2 

neupoštevanje predlogov o delu z otrokom doma 16 34,0 

prelaganje odgovornosti za otroka in njegovo delo na učitelja DSP 27 57,5 

drugo 0 0,0 

ni konfliktov 4 8,5 

 

Kar 57,5 % anketiranih navaja, da jih pri sodelovanju s starši najbolj moti prelaganje 

odgovornost za otroka in njihovo delo na učitelja DSP. Zelo velik delež (53,2 %) motijo 

prevelika oziroma nerealna pričakovanja staršev glede otrok. Nekoliko manjši delež (34 %) pa 

navaja, da je vzrok konflikta med njimi in starši najpogosteje neupoštevanje predlogov o delu 

z otrokom doma. Le 8,5 % anketiranih meni, da med njimi in starši ni konfliktov, en 

udeleženec pa izpostavlja pomanjkanje komunikacije. 

 

Tabela 17: Najpogostejši viri konflikta med specialnimi pedagogi in učitelji, ki poučujejo 

učence s posebnimi potrebami 

UČITELJI, KI POUČUJEJO UČENCE S PP f f% 

slaba komunikacija (pomanjkljiva ali neustrezna) 12 25,5 

nerazumevanje učencev s PP 27 57,5 

neupoštevanje predlogov o delu z učenci s PP ter prilagoditev, ki 

so zapisane v individualiziranem programu 
20 42,6 

drugo 3 6,4 

ni konfliktov 7 14,9 

 

Največ anketiranih (57,5 %) je mnenja, da med njimi in učitelji, ki poučujejo učence s 

posebnimi potrebami, najpogosteje prihaja do konfliktov zaradi učiteljevega nerazumevanja 

teh učencev. Malo manjši delež anketirancev (42,6 %) navaja, da jih pri sodelovanju z učitelji 

najbolj moti neupoštevanje predlogov o delu z učenci s posebnimi potrebami ter prilagoditev, 

ki so zapisane v individualiziranem programu. Približno četrtina anketirancev kot najbolj 

moteče izpostavlja pomanjkljivo ali neustrezno komunikacijo, 14,9 % anketiranih pa meni, da 
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med njimi in učitelji, ki poučujejo učence s posebnimi potrebami ne prihaja do konfliktov. 

 

c) Stresogeni dejavniki 

 

Tabela 18: Dejavniki stresa na delovnem mestu učitelj za dodatno strokovno pomoč 

STRESOGENI DEJAVNIKI M SD KV% 

Urejanje dokumentacije. 3,34 0,92 27,5 

Priprava didaktičnega materiala. 1,62 0,77 47,5 

Realizacija IP ter zagotavljanje ustreznih prilagoditev.  3,30 1,00 30,3 

Diagnosticiranje učencev. 2,79 1,18 42,3 

Priprava na uro, iskanje ustreznih strategij dela in motiviranja učencev. 2,47 0,93 37,7 

Delo z učenci. 2,23 0,87 39,0 

Konflikti z učenci. 3,09 1,18 38,2 

Sodelovanje z učitelji, ki poučujejo učenca (sestanki, priprava na 

uro..). 
2,62 1,07 40,9 

Konflikti z učitelji, ki poučujejo učenca. 3,13 1,42 45,4 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami. 2,72 1,16 42,6 

Sodelovanje z vodstvom. 2,15 1,14 53,0 

Konflikti z vodstvom. 2,57 1,51 58,8 

Sodelovanje s starši (sestanki, govorilne ure…). 2,89 1,11 38,4 

Konflikti s starši. 3,64 1,31 36,0 

Prostorski pogoji (ustrezen prostor, opremljenost prostora. 2,64 1,50 56,8 

Preveliko število pedagoških ur. 3,28 1,30 39,6 

Nadomeščanje odsotnih učiteljev. 3,26 1,36 41,7 

Pomanjkanje priznanja za uspešno poučevanje. 2,91 1,40 48,1 

Stalne spremembe in prenove v šolskem sistemu. 3,60 1,23 34,2 

Odnašanje dela domov in posledično pomanjkanje časa za družino. 3,51 1,27 36,2 

Neustrezen osebni dohodek. 2,98 1,24 41,6 

Negotovost zaposlitve. 2,89 1,66 57,4 

 

Iz tabele je razvidno, da anketirani kot najbolj obremenjujoč dejavnik stresa doživljajo 
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konflikte s starši (M = 3,64). Kot zelo obremenjujoče pa navajajo tudi stalne spremembe in 

prenove v šolskem sistemu (M = 3,60), odnašanje dela domov in posledično pomanjkanje 

časa za družino (M = 3,51), urejanje dokumentacije (M = 3,34), realizacijo individualiziranih 

programov (IP) ter zagotavljanje ustreznih prilagoditev (M = 3,30), preveliko število 

pedagoških ur (M = 3,28) ter nadomeščanje odsotnih učiteljev (M = 3,26). Kot najmanj 

stresne pa navajajo naslednje dejavnike: priprava didaktičnega materiala (M = 1,62), 

sodelovanje z vodstvom (M = 2,15) ter delo z učenci (M = 2,23). 

 

Iz tabele je razvidno tudi, da so udeleženci podajali najbolj homogene odgovore glede 

zaznavanja urejanja dokumentacije (KV % = 27,5 %), realizacije IP ter zagotavljanja 

ustreznih prilagoditev (KV % = 30,4 %) in glede zaznavanja stalnih sprememb in prenove v 

šolskem sistemu (KV % = 34,2 %). Najbolj heterogene odgovore pa so udeleženci podali 

glede zaznavanja konfliktov z vodstvom (KV % = 58,8 %), zaznavanja stresnosti negotovosti 

zaposlitve (KV % = 57,4 %), in zaznavanja stresnosti prostorskih pogojev (KV % = 56,8 %).  

 

5.3. Sindrom izgorevanja 

Tabela 19: Prikaz opisnih statistik za surove vrednosti posameznih lestvic izgorelosti 

 Mint Makst Min Maks M SD 

Pogostost čustvene izčrpanosti 0 54 1 36 18.36 9,26 

Pogostost depersonalizacije 0 30 0 10 3,38 2,96 

Pogostost osebne izpolnitve 0 48 24 48 36,66 6,35 

Opombe. Mint= minimalna teoretična vrednost, Makst=maksimalna teoretična vrednost, Min=minimalna 

dobljena vrednost, Maks=maksimalna dobljena vrednost, M=aritmetična sredina, SD=standardna deviacija. 

 

Tabela 20: Prikaz rezultatov udeležencev za stopnjo pogostosti čustvene izčrpanosti po 

kategorijah (nizka, srednja in visoka stopnja) 

 

Stopnja 

čustvena izčrpanost 

f f% 

nizka 21 44,7 

srednja 24 51,1 

visoka 2 4,2 

skupaj 47 100 
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Graf 3: Prikaz za stopnjo pogostosti čustvene izčrpanosti 

 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, da je pri več kot polovici (55,3 %) udeležencev prisotna srednja 

(pri 51,1 % udeležencev) ali visoka (pri 4,2 % udeležencev) stopnja čustvene izčrpanosti, pri 

44,7 % udeležencih pa je stopnja čustvene izčrpanosti nizka. 

 

Tabela 21: Prikaz rezultatov udeležencev za stopnjo pogostosti depersonalizacije po 

kategorijah (nizka, srednja in visoka stopnja) 

 

Stopnja 

depersonalizacija 

f f% 

nizka 46 97,9 

srednja 1 2,1 

visoka 0,0 0,0 

skupaj 47 100 

 

Graf 4: Prikaz za stopnjo pogostosti depersonalizacije 
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Iz tabele in grafa je razvidno, da je pri skoraj vseh udeležencih (97,9 %) prisotna nizka 

stopnja depersonalizacije, le pri enem udeležencu je le-ta srednja. 

 

Tabela 22: Prikaz rezultatov udeležencev za stopnjo pogostosti osebne izpolnitve po 

kategorijah (nizka, srednja in visoka stopnja) 

 

Stopnja 

osebna izpolnitev 

f f% 

Nizka 0 0 

Srednja 11 23,4 

Visoka 36 76,6 

Skupaj 47 100 

 

Graf 5: Prikaz za stopnjo pogostosti osebne izpolnitve 

 
 

Iz tabele in grafa je razvidno, da je pri večini (76,6 %) udeležencev prisotna visoka stopnja 

osebne izpolnitve, pri 23,4 % anketiranih pa je le-ta srednja. 

 

5.4. Preverjanje hipotez 

H1: Specialni pedagogi svoje delo doživljajo kot stresno. 

Za preverjanje prve hipoteze smo uporabili rezultate iz tabele 13.  

 

Iz tabele lahko razberemo, da večji del (70,2 %) udeležencev meni, da je njihovo delo stresno 

ali zelo stresno. Nasprotno pa je manjši delež (27,7 %) mnenja, da je stres pri njihovem delu 

minimalen, le 2,1 % anketiranih pa stresa pri svojem delu ne občuti. 
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Rezultat χ
2
-testa je v nadaljevanju pokazal, da so razlike v strukturi odgovorov statistično 

pomembne (χ
2
 (3) = 32,57; p < 0,01). To pomeni, da večina (več kot 50 %) udeležencev 

ocenjuje svoje delo kot stresno ali zelo stresno.  

 

Hipotezo 1 smo potrdili, ker večina (več kot 50%) udeležencev doživlja svoje delo kot stresno 

ali zelo stresno.  

 

H2: Specialni pedagogi kot najbolj obremenjujoč dejavnik stresa na delovnem mestu 

navajajo konflikte s starši. 
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Graf 6: Pregled stresogenih dejavnikov 
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Hipotezo 2 lahko potrdimo, saj je iz grafa 6 razvidno, da največ specialnih pedagogov kot 

najbolj obremenjujoč dejavnik stresa na delovnem mestu doživlja konflikte s starši (M=3,64). 

 

H3: Za izgorevanje pri specialnih pedagogih je značilna visoka stopnja čustvene 

izčrpanosti, nizka stopnja depersonalizacije in visoka stopnja osebnostne izpolnitve. 

 

Tabela 23: Struktura za stopnjo pogostosti čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in osebne 

izpolnitve 

Stopnja čustvena izčrpanost depersonalizacija osebna izpolnitev 

f f% f f% f f% 

nizka 21 44,68 46 97,87 0 0,00 

srednja 24 51,06 1 2,13 11 23,40 

visoka 2 4,26 0 0,00 36 76,60 

skupaj 47 100,00 47 100,00 47 100,00 

 

Iz tabele lahko vidimo, da je pri večini udeležencev prisotna nizka oz. srednja stopnja 

čustvene izčrpanosti (skupno kar pri 95,7 % udeležencev), nizka stopnja depersonalizacije 

(97,9 %) in visoka stopnja osebne izpolnitve (76,6 %). V nadaljevanju smo s pomočjo χ
2
-testa 

preverjali, ali so razlike med frekvencami v posameznih kategorijah (nizka, srednja, visoka 

stopnja čustvene izgorelosti/depersonalizacije/osebne izpolnitve) pomembne.  

 

Tabela 24: Povzetek rezultatov χ
2
-testa 

 P-ČI P-D P-OI 

χ
2
 18,17 43,09 13,30 

df 2 1 1 

P 0,000 0,000 0,000 

Opomba: P-ČI-pogostost čustvene izčrpanosti; P-D-pogostost depersonalizacije; P-OI-pogostost 

osebne izpolnitve 

 

Iz rezultata χ
2
-testa za pogostost čustvene izčrpanosti lahko vidimo, da je pri statistično 

pomembno večjem deležu posameznikov prisotna nizka ali srednje izražena čustvena 

izčrpanost (χ
2
(2) = 18,17; p < 0,01). Podobno je pri depersonalizaciji pri statistično 

pomembno višjem deležu udeležencev prisotna nizka stopnja depersonalizacije  
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(χ
2
(1) = 43,09; p < 0,01). Pri osebni izpolnitvi pa je delež posameznikov z visoko stopnjo 

osebne izpolnitve statistično pomembno višji od deležev posameznikov z nizko oz. srednjo 

stopnjo opazovane spremenljivke (χ
2
(1) = 13,30; p < 0,01).  

 

Hipotezo 3 lahko delno potrdimo, saj je za udeležence po večini značilna nizka oz. srednja 

stopnja čustvene izčrpanosti, kar je v nasprotju z našimi pričakovanju. Po drugi strani pa našo 

domnevo potrjujeta nizka stopnja depersonalizacije in visoka stopnja osebne izpolnitve.  

 

H4: Stopnja čustvene izčrpanosti je pomembno pozitivno povezana z zaznavanjem 

stresnosti delovnega mesta.  

 

Povezanost spremenljivk smo proučevali s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije.  

Povezanost med stopnjo čustvene izčrpanosti in zaznavanjem stresnosti delovnega mesta je 

pozitivna in statistično pomembna (r = 0,67; p < 0,01). Tisti posamezniki, pri katerih je 

prisotna večja stopnja čustvene izčrpanosti zaznavajo svoje delovno mesto kot bolj stresno.  

 

Rezultati torej potrjujejo našo četrto hipotezo.  

 

H5: Stopnja čustvene izčrpanosti je pomembno pozitivno povezana s starostjo 

anketirancev in leti dela  

 

Za preverjanje pete hipoteze smo uporabili χ
2
-test, saj smo proučevali povezanost med pari 

opisnih spremenljivk. V nadaljevanju prikazujemo kontingenčne tabele, iz katerih je razviden 

trend povezanosti med obravnavanimi spremenljivkami, in rezultate statističnega testa.  
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Tabela 25: Kontingenčna tabela za stopnjo čustvene izčrpanosti in leta dela

 Stopnja čustvene izčrpanosti  

Leta dela nizka srednja visoka Skupaj 

0-4 leta 
9,00 6,00 1,00 16,00 

56,3% 37,5% 6,3% 100,0% 

5-9 let 
6,00 10,00 0,00 16,00 

37,5% 62,5% 0,0% 100,0% 

10-14 let 
5,00 7,00 1,00 13,00 

38,5% 53,9% 7,7% 100,0% 

15-19 let 
1,00 1,00 0,00 2,00 

50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 

21,00 24,00 2,00 47,00 

44,7% 51,1% 4,36% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Iz tabele je razvidno, da ni prisotnega posebnega trenda povezanosti med stopnjo čustvene 

izčrpanosti in leti delovne dobe. To je v nadaljevanju pokazal tudi rezultat χ
2
-testa  

(χ
2
 (6) = 3,07; p = 0,400).  

 

Tabela 26: Kontingenčna tabela za stopnjo čustvene izčrpanosti in starost

 Stopnja čustvene izčrpanosti  

starost nizka srednja visoka Skupaj 

20-29 let 
5,00 3,00 1,00 9,00 

55,6% 33,3% 11,1% 100,0% 

30-39 let 
10,00 14,00 0,00 24,00 

41,7% 58,3% 0,0% 100,0% 

40-49 let 
3,00 6,00 1,00 10,00 

30,0% 60,0% 10,0% 100,0% 

50-59 let 
3,00 1,00 0,00 4,00 

75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
21,00 24,00 2,00 47,00 

44,7% 51,1% 4,3% 100,0% 
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Iz tabele lahko razberemo, da med starostjo in stopnjo čustvene izčrpanosti ni prisotnega 

nobenega posebnega trenda povezanosti. To je v nadaljevanju potrdil tudi rezultat 

χ
2
-testa, ki se ni izkazal kot statistično značilen (χ

2
 (6) = 6,8; p = 0,170).  

 

Peto hipotezo smo zavrnili, saj niti starost niti leta delovne dobe nista pomembno povezana s 

stopnjo čustvene izčrpanosti.  

 

H6: Višja stopnja čustvene izčrpanosti je pozitivno in pomembno povezana s številom 

pedagoških ur, ki jih specialni pedagogi izvajajo. 

 

Šesto hipotezo smo preverjali s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije.  

 

Povezanost med lestvično vrednostjo čustvene izčrpanosti in številom pedagoških ur, ki jih 

specialni pedagogi izvajajo, je pozitivna in statistično pomembna (r = 0,35; p < 0,01). 

Tisti posamezniki, pri katerih je prisotna večja čustven izčrpanost, imajo načeloma tudi večje 

število pedagoških ur. 

 

Rezultati torej potrjujejo našo šesto hipotezo. 
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6. INTERPRETACIJA 

Stres na delovnem mestu se pojavlja, kadar zahteve delovnega okolja presegajo sposobnosti 

zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo (Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu, 

2008). 

 

Zaradi številnih dodatnih zadolžitev in ogromno administrativnega dela učiteljem zmanjkuje 

časa za druženje z učenci in poučevanje. Ravno te aktivnosti pa jim povzročajo zadovoljstvo 

pri delu in zaradi njih doživljajo manj stresa (Fisher, 2011). 

 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2007) določa, da je 

tedenska učna obveznost učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč 22 pedagoških ur. 

Naša raziskava je pokazala, da skoraj 70 % vprašanih tedensko izvaja 25 ali več pedagoških 

ur, pri čemer ima največji možen obseg povečanega dela, to je 27 ur, kar 23,4 % vseh 

anketiranih.  

 

Specialni pedagogi pa imajo v šoli, kjer so zaposleni, poleg svojega rednega dela tudi številne 

druge zadolžitve. Anketirani navajajo, da poleg svojega rednega dela najpogosteje 

nadomeščajo manjkajoče učitelje, opravljajo dežurstva, pripravljajo predavanja za starše in 

sodelavce ter izvajajo interesne dejavnosti.  

 

Specialni pedagogi morajo o svojem delu voditi tudi zelo obsežno dokumentacijo. Za vsakega 

učenca, ki ga obravnavo pripravijo in vodijo individualiziran program dela, dnevnik dodatne 

strokovne pomoči ter učenčevo osebno mapo. Napisati morajo tudi zapisnike sestankov, 

razgovorov, dogovorov z učitelji, starši in drugimi strokovnimi delavci, zapisnike o opažanjih 

pri učencih, delne in končne evalvacije individualiziranega programa, poročila o otroku in 

delu z otrokom. Vsako šolsko leto morajo napisati tudi letni delovni načrt ter letni program 

dela specialnega pedagoga, vsak dan pa seveda sprotno pripravo na vzgojno- izobraževalno 

delo.  

 

Stres pri učiteljih je oblika poklicnega stresa in številne raziskave s tega področja dokazujejo, 

da je opravljanje učiteljskega poklica stresna dejavnost (Slivar, 2008). 
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Naša raziskava je pokazala, da skoraj 60 % anketiranih specialnih pedagogov svoje delo 

ocenjuje kot stresno, 13 % kot zelo stresno, le 2,1 % vprašanih pa stresa pri svojem delu ne 

občuti.  

 

Do podobnih rezultatov sta v svojih raziskavah prišla tudi Slivar (2007) in Depolli Steiner 

(2011), ki sta posamezne ocene opredelila nekoliko drugače, vendar so podatki kljub temu 

primerljivi. 

 

Depolli Steiner ugotavlja, da skoraj 60 % učiteljev svoje delo doživlja kot zmerno stresno, 

tretjina jih meni, da je njihovo delo zelo ali izjemno stresno, manj kot 5 % učiteljev pa svoje 

delo ocenjuje kot nestresno. Tudi Slivar navaja, da več kot polovica učiteljev (52,7 %) 

ocenjuje poklic učitelja kot močno stresnega, 15,8 % pa jih meni, da je njihov poklic izjemno 

stresen. 

 

Osnova za reševanje problemov v zvezi z stresom je poznavanje virov, ki vodijo k stresnim 

situacijam (Bilban, 2007). Poznavanje vzrokov stresa lahko pomaga pri izbiri učinkovitih 

strategij za zmanjševanje in obvladovanje napetosti ter odpravljanje stresnega vpliva. Uspešno 

spoprijemanje s stresom pa izboljšuje zadovoljstvo z delom in zmanjšuje psihično napetost pri 

delu (Slivar, 2009). 

 

Osnovnošolski učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, ki jo je leta 2009 izvedel Slivar, 

ocenjujejo, da je nesramno vedenje učencev do učiteljev tisti dejavnik, ki ga doživljajo kot 

najbolj stresnega. Na drugo, tretje in četrto mesto pa so uvrstili stresorje, ki so povezani s 

starši (pogovore s težavnimi starši, konflikte s starši ter vmešavanje staršev v pedagoško 

delo). Naša raziskava je pokazala, da anketirani kot najbolj obremenjujoč dejavnik stresa 

doživljajo konflikte s starši. Povprečna vrednost omenjenega dejavnika znaša 3,64, pri čemer 

vrednost 4 pomeni, da ta dejavnik zaznavajo kot zelo stresen. Kot zelo obremenjujoče pa 

ocenjujejo tudi stalne spremembe in prenove v šolskem sistemu, odnašanje dela domov in 

posledično pomanjkanje časa za družino, urejanje dokumentacije, realizacijo 

individualiziranih programov ter zagotavljanje ustreznih prilagoditev, preveliko število 

pedagoških ur in nadomeščanje odsotnih učiteljev Zanimivo je, da so anketirani specialni 

pedagogi dejavnike, ki so neposredno povezani z njihovim delom, to je delo z učenci, 

diagnosticiranje učencev, priprava na uro, iskanje ustreznih strategij dela in motiviranja 

učencev, priprava didaktičnega materiala opredelili kot tiste, ki so zanje bistveno manj 
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obremenjujoči. Povprečne vrednosti omenjenih dejavnikov se gibljejo med 2 in 3; to je med 

nekoliko stresno in zmerno stresno.  

 

Izgorelost je sindrom čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in zmanjšanega občutka osebne 

izpolnitve, ki se lahko pojavi pri posameznikih, ki imajo pri svojem delu opravka z ljudmi. 

(Maslach, & Leiter, 2002). Depolli Steiner (2011) ugotavlja, da si pri učiteljih posamezne faze 

sledijo v naslednjem vrstnem redu: 

 zaradi delovne preobremenjenosti in težavnih medosebnih odnosov učitelj porablja 

svoje zaloge energije, pri tem pa se razvije čustvena izčrpanost; 

 čustveno izčrpani učitelj v svojem ravnanju postane manj učinkovit in posledično 

doživlja manjšo osebno izpolnitev; 

 učitelj zaradi izčrpanosti in nizke osebne izpolnitve za zaščito samega sebe razvije 

neoseben odnos do učencev. 

 

Naša raziskava je pokazala, da izgorevanje, ki vključuje visoko stopnjo čustvene izčrpanosti, 

visoko stopnjo depersonalizacije in nizko stopnjo osebne izpolnitve, pri specialnih pedagogih 

v našem vzorcu ni prisotno. Ugotovili pa smo, da je pri več kot polovici (55,3 %) udeležencev 

prisotna srednja ali visoka stopnja čustvene izčrpanosti, pri 23,4 % anketiranih srednja stopnja 

osebne izpolnitve ter skoraj pri vseh udeležencih (97,9 %) nizka stopnja depersonalizacije. 

 

Tudi Depolli Steiner (2011) je pri dimenziji čustvene izčrpanosti prišla do podobnih 

rezultatov, saj ugotavlja, da 57 % učiteljev doživlja srednjo ali visoko stopnjo čustvene 

izčrpanosti. Pri osebni izpolnitvi ter depersonalizaciji pa se njeni rezultati precej razlikujejo 

od naših, saj anketirani v omenjeni raziskavi doživljajo bistveno višjo stopnjo 

depersonalizacije (23 % srednjo ali visoko stopnjo) ter nižjo stopnjo osebne izpolnitve (52 % 

nizko ali srednjo stopnjo). 

 

Teorije izgorelosti predvidevajo, da je izgorelost posledica dolgotrajnega doživljanja stresa. Z 

doživljanjem stresa se namreč pri učiteljih sproži proces izgorevanja, pri čemer se najprej 

razvije čustvena izčrpanost (Maslach, & Leiter, 2002). Depolli Steiner (2011) izhajajoč iz 

povedanega v svoji raziskavi ugotavlja, da je ocena doživljanega stresa statistično pomembno 

povezana s čustveno izčrpanostjo in sicer je za učitelje, ki svoje delo doživljajo kot bolj 

stresno, značilna tudi višja stopnja čustvene izčrpanosti.  
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Tudi naša raziskava je pokazala, da je povezanost med stopnjo pogostosti čustvene izčrpanosti 

in zaznavanjem stresnosti delovnega mesta pozitivna in pomembna. Tisti posamezniki, pri 

katerih je prisotna višja stopnja čustvene izčrpanosti zaznavajo svoje delovno mesto kot bolj 

stresno.  

 

V raziskavi nas je zanimalo tudi ali obstaja povezava med starostjo ter delovno dobo 

anketirancev in stopnjo pogostosti čustvene izgorelosti. Raziskovalci na tem področju namreč 

nimajo enotnega mnenja. Nekatere raziskave kažejo, da so bolj ogroženi starejši zaposleni 

(Maslach, Schaufelli, & Leiter, 2001; v Boštjančič, 2012b), medtem ko drugi poudarjajo, da 

se večje tveganje za izgorelost pojavi v prvih letih zaposlitve, ko se posameznik sooči s 

poklicno stvarnostjo (Sweeney, & McFarlin, 2002; v Drnovšek et al., 2012). Ugotovili smo, 

da med starostjo ter delovno dobo in stopnjo čustvene izčrpanosti pri anketiranih v naši 

raziskavi ni prisotnega nobenega posebnega trenda povezanosti. 

 

Največji vir čustvene izčrpanosti predstavljajo določene zahteve dela, to je zlasti 

preobremenjenost z delom ter medosebni konflikti (Maslach, & Leiter, 2002). 

 

Tudi naša raziskava je pokazala, da med pogostostjo čustvene izčrpanosti in številom 

pedagoških ur, ki jih specialni pedagogi izvajajo, obstaja pozitivna in pomembna povezava. 

Tisti posamezniki, pri katerih je prisotna višja čustvena izčrpanost, imajo načeloma tudi večje 

število pedagoških ur. 

 

Poleg neposredne pomoči otrokom, pa specialni pedagogi dnevno sodelujejo tudi s starši, 

učitelji ter drugimi strokovnimi delavci v šoli. Zaradi osebnostnih lastnosti in stališč ter 

številnih medosebnih procesov, v komunikaciji občasno prihaja tudi do različnih težav in 

konfliktov. Raziskava je pokazala, da največji delež anketiranih pri delu z učenci najbolj moti 

neupoštevanje dogovorov s strani učencev ter njihova nemotiviranost za delo. Pri sodelovanju 

s starši izpostavljajo predvsem prelaganje odgovornosti za otroka in njihovo delo na učitelja 

dodatne strokovne pomoči ter njihova prevelika oziroma nerealna pričakovanja glede otrok, 

pri sodelovanju z učitelji, ki poučujejo učence s posebnimi potrebami pa učiteljevo 

nerazumevanja teh učencev in neupoštevanja predlogov o delu z učenci ter prilagoditev, ki so 

zapisane v individualiziranem programu. Zanimivo pa je, da največ anketiranih, to je skoraj 

dve tretjini meni, da med njimi in vodstvom do konfliktov ne prihaja, ena tretjina pa je takih, 

ki jih najbolj moti pomanjkanje podpore s strani vodstva.  
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7. SKLEP 

Poklicni stres je postal ena najpogostejših bolezni današnjega časa. Pojavi se kadar zahteve na 

delovnem mestu obremenijo ali presežejo posameznikove vire. Učiteljski poklic je zaradi 

narave svojega dela prav gotovo eden izmed poklicev, kjer se stres, povezan z delom, 

najpogosteje pojavlja. Doživljanje visoke stopnje dlje časa trajajočega stresa na delovnem 

mestu pa lahko vodi tudi v izgorelost. Tudi na specialne pedagoge, ki izvajajo dodatno 

strokovno pomoč, deluje vsak dan veliko število mikrostresorjev, poleg tega pa se pri svojem 

delu srečujejo tudi z najrazličnejšimi težavami in ovirami. 

 

Osnovni namen diplomskega dela je bil raziskati, kako specialni pedagogi, ki izvajajo 

dodatno strokovno pomoč, ocenjujejo stresnost svojega poklica, kateri so tisti dejavniki, ki jih 

zaznavajo kot najbolj obremenjujoče ter v kolikšni meri je pri njih prisoten sindrom 

izgorevanja.  

 

Raziskava je pokazala, da več kot dve tretjini specialnih pedagogov v našem vzorcu doživlja 

svoje delo kot stresno ali zelo stresno. Anketirani kot najbolj obremenjujoč dejavnik stresa 

zaznavajo konflikte s starši, kot zelo obremenjujoče pa tudi stalne spremembe in prenove v 

šolskem sistemu, odnašanje dela domov in posledično pomanjkanje časa za družino, urejanje 

dokumentacije, realizacijo individualiziranih programov ter zagotavljanje ustreznih 

prilagoditev, preveliko število pedagoških ur in nadomeščanje odsotnih učiteljev.  

 

Ena od posledic dolgotrajne izpostavljenosti stresu je tudi izgorelost. V raziskavi smo 

ugotovili, da izgorevanje, ki vključuje visoko stopnjo čustvene izčrpanosti, visoko stopnjo 

depersonalizacije in nizko stopnjo osebne izpolnitve  pri specialnih pedagogih v našem vzorcu 

ni prisotno. Nadaljna analiza rezultatov pa je pokazala, da je pri več kot polovici anketiranih 

prisotna srednja ali visoka stopnja čustvene izčrpanosti, pri manj kot eni četrtini srednja 

stopnja osebne izpolnitve ter pri eni udeleženki srednja stopnja depersonalizacije.  

 

Ugotovili smo tudi, da stopnja čustvene izčrpanosti ni pomembno povezana s starostjo in 

delovno dobo anketirancev, da pa nanjo v veliki meri vpliva število pedagoških ur, ki jih 

specialni pedagogi izvajajo. 
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Rezultati empiričnega dela so večinoma v skladu z našimi pričakovanji, presenetil pa nas je 

velik delež tistih anketiranih, ki doživljajo visoko stopnjo osebne izpolnitve. Zanimivo je tudi, 

da so specialni pedagogi dejavnike, ki so neposredno povezani z njihovim delom, to je delo z 

učenci, diagnosticiranje učencev, pripravo na uro, iskanje ustreznih strategij dela in 

motiviranja učencev ter pripravo didaktičnega materiala, opredelili kot tiste, ki jih zaznavajo 

kot manj obremenjujoče oziroma stresne. Iz rezultatov lahko torej sklepamo, da specialnim 

pedagogom v našem vzorcu delo z učenci ter specifičnost populacije s katero delajo, ne 

povzroča izrazitega stresa.  

 

Eden od namenom našega diplomskega dela je bil opozoriti tudi na težave, s katerimi se 

srečujejo specialni pedagogi, saj menimo, da bi nekatere od njih z ustreznimi ukrepi na ravni 

posameznih šol, predvsem pa šolskega sistema lahko omilili ali odpravili. Če torej izhajamo 

iz naše raziskave, bi izpostavili naslednje dejavnike, ki jih tudi anketirani v našem vzorcu 

doživljajo kot obremenjujoče oziroma stresne: 

 negotovost zaposlitve  

Skoraj tretjina anketiranih specialnih pedagogov je zaposlenih za določen čas. Večina jih 

navaja, da je negotovost zaposlitve dejavnik, ki ga doživljajo kot zelo oziroma izjemno 

stresnega. Tudi veliko tistih, ki so zaposleni za nedoločen čas, doživlja ta dejavnik kot stresen.  

 preveliko število pedagoških ur 

Zaradi vladnih varčevalnih ukrepov, šole ne razpisujejo novih delovnih mest, odločb, oziroma 

učencev, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, pa je vedno več. Posledično ima večina 

učiteljev za dodatno strokovno pomoč močno povečan obseg dela.  

 neustrezen prostor 

Specialni pedagogi pogosto delajo z učenci, ki imajo težave s pozornostjo in koncentracijo, z 

učenci, ki pri svojem delu potrebujejo stalen in miren prostor. Naša raziskava pa je pokazala, 

da več kot tretjina anketiranih nima lastnega kabineta. 

 stalne spremembe in prenove v šolskem sistemu 

V zadnjem času na področju šolstva, zlasti pa otrok s posebnimi potrebami, prihaja do 

številnih sprememb kot so uvajanje svetovalne storitve, ukinjanje učne pomoči, združevanje 

učencev v skupine. Vse to pa so prav gotovo razlogi, ki vplivajo na to, da večina anketiranih v 

našem vzorcu ocenjuje ta dejavnik kot zelo ali izjemno stresen. 

 obsežna dokumentacija. 
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Stresu na delovnem mestu se seveda ni mogoče izogniti, zato je zelo pomembno, da se o tej 

temi govori in piše. Pomembno je, da se učitelji začno zavedati kdaj, kje in kako občutijo 

stres, kateri dejavniki ga povzročajo ter kaj lahko sami storijo, da bodo pri spopadanju s 

stresom bolj uspešni. Številni avtorji in raziskovalci pa ob tem poudarjajo, da lahko učitelji le 

delno sami zmanjšajo stres na delovnem mestu. Različni programi, kot so sproščanje, joga, 

šport in zdrava prehrana, ki se jih poslužujejo posamezniki z namenom boljšega 

spoprijemanja s stresom, so sicer koristni, vendar imajo praviloma omejen vpliv in ne 

odpravljajo večine vzrokov poklicnega stresa. Dosedanje izkušnje pri reševanju problematike 

stresnosti učiteljev so namreč pokazale, da ukrepi samo na individualni ravni niso dovolj. 

Vzrokov poklicnega stresa se je potrebno lotiti sistematično in to hkrati na ravni posameznika, 

na ravni šole in še posebej na ravni šolskega sistema (Slivar, 2011).  

 

Zavedamo se, da sta bila raziskovalni del in preverjanje hipotez opravljena na relativno 

majhnem vzorcu, zaradi česar rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo. 

Kljub temu pa upamo, da smo z njo opozorili na težave, s katerimi se srečujejo specialni 

pedagogi, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, zavedanje le-teh pa je prvi korak k 

razmišljanju in iskanju ustreznih rešitev. 

 

Področje raziskovanja stresa in izgorelosti je zelo široko, zato so se nam ob preučevanju le-

tega odprla številna nova vprašanja. Zanimivo bi bilo raziskati, v kolikšni meri se pri 

specialnih pedagogih pojavlja želja po zapustitvi poklica ter aktivno iskanje zaposlitve zunaj 

vzgoje in izobraževanja. Ena od značilnih posledic izgorelosti, predvsem čustvene izčrpanosti, 

je namreč tudi namera po zapustitvi poklica. Drugo vprašanje, ki se nam zastavlja pa je, 

katerih obrambnih mehanizmov oziroma mehanizmov spoprijemanja se poslužujejo specialni 

pedagogi, za katere je značilna nižja stopnja stresa ali izgorelosti. Musek (2010) namreč 

poudarja, da se delovanju stresorjev v življenju ne moremo povsem izogniti, zato je tem bolj 

pomembno kako uspešni bomo s spoprijemanjem s stresom. 

 

V diplomskem delu smo predstavili predvsem težave in ovire, s katerimi se pri svojem delu 

srečujejo specialni pedagogi, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. V zaključku pa bi radi 

poudarili, da jim delo prinaša predvsem veliko veselja in osebnega zadovoljstva, na kar kaže 

tudi visoka stopnja osebne izpolnitve, ki jo kljub temu, da menijo, da je njihovo delo stresno, 

doživljajo specialni pedagogi v naši raziskavi. 
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9. PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik 

 

Spoštovani! 

Moje ime je Olga Pogačnik Janežič in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti, smer Specialna in 

rehabilitacijska pedagogika. Pod mentorstvom dr. Janeza Jermana pripravljam diplomsko delo o stresu, 

izgorelosti ter dejavnikih stresa na delovnem mestu učitelja za dodatno strokovno pomoč. Sestavila sem kratko 

anketo. Vljudno Vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. Anketa je 

anonimna, njeni rezultati pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

 

Vesela bom tudi vsakega vašega mnenja, opombe ali dodatne razlage v zvezi s posameznimi vprašanji ali 

vprašalnikom v celoti.  

 

Za Vaš čas in odgovore se Vam že vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam!  

 

1. Spol         M           Ž    

 

2. Starost_______ 

 

3. Delovno mesto              a) mobilni učitelj za DSP                      b) učitelj za DSP na eni šol 

 

4. Koliko let že opravljate poklic učitelja za DSP?   _______________ 

 

5. Oblika zaposlitve: 

a) delo za določen čas s polnim delovnim časom 

b) delo za nedoločen čas s polnim delovnim časom  

c) delo za določen čas s polovičnim delovnim časom  

d) delo za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom  

 

6. Ali imate v šoli, kjer izvajate dodatno strokovno pomoč, svoj kabinet? 

a) da 

b) ne 

 

7. Prosim vpišite število učencev, s katerimi delate ter skupno število ur, ki jih izvajate. 

 

 Število učencev Skupno število ur, ki jih izvajate 

Učenci z odločbo   

Učenci brez odločbe   
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8. Ali imate v šoli še kakšne druge zadolžitve? Katere (npr. dežurstva, predavanja za starše, interesne 

dejavnosti…)? 

 

__________________,__________________,__________________,_________________. 

 

9. Kaj menite o svojem delu? 

a) Pri svojem delu stresa ne občutim. 

b) Stres pri mojem delu je minimalen. 

c) Moje delo je stresno. 

d) Moje delo je zelo stresno. 

 

10. Pred vami so različne trditve, ki opisujejo počutja in stališča, povezana z delom. Pazljivo preberite vsako 

trditev in označite na lestvici od 1 do 6, kako pogosto velja posamezna trditev za vas. Če menite, da velja le 

enkrat na leto, označite številko 1, številko 6 pa, če velja vsak dan. Številke 2, 3, 4 in 5 predstavljajo vmesno 

stopnjo med obema skrajnima možnostma. 

 

Če stanja, ki ga opisuje posamezna trditev, niste nikoli izkusili, označite 0. 

 

Prosim, da odgovorite na vse trditve, 

 

 Nikoli Nekajkrat na leto Vsak 

dan 

Zaradi svojega dela se počutim čustveno izčrpan/a. 0 1     2     3     4     5 6 

Ob koncu delovnega dneva se počutim izrabljen/a. 0 1     2     3     4     5 6 

Počutim se utrujen/a ko zjutraj vstanem in se moram soočiti 

z novim delovnim dnem. 

0 1     2     3     4     5 6 

Brez težav lahko razumem občutja svojih učencev. 0 1     2     3     4     5 6 

Čutim, da ravnam z nekaterimi učenci neosebno, kot z 

objekti. 

0 1     2     3     4     5 6 

Delo z ljudmi ves dan je zame resnično naporno. 0 1     2     3     4     5 6 

Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi učencev. 0 1     2     3     4     5 6 

Zaradi svojega dela se počutim izgorel/a. 0 1     2     3     4     5 6 

Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na življenje 

drugih ljudi. 

0 1     2     3     4     5 6 

Odkar sem sprejel/a to delo, sem postal/a bolj neobčutljiv/a 

do ljudi. 

0 1     2     3     4     5 6 

Skrbi me, da zaradi službe čustveno otopevam. 0 1     2     3     4     5 6 

Počutim se poln/a energije. 0 1     2     3     4     5 6 

Moja služba me spravlja v duševno stisko. 0 1     2     3     4     5 6 

Imam občutek, da v službi pretrdo delam. 0 1     2     3     4     5 6 
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 Nikoli Nekajkrat na leto Vsak 

dan 

Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim učencem. 0 1     2     3     4     5 6 

Neposredno delo z ljudmi je zame preveč obremenjujoče. 0 1     2     3     4     5 6 

S svojimi učenci z lahkoto vzpostavim sproščeno vzdušje. 0 1     2     3     4     5 6 

Delo z učenci me poživlja. 0 1     2     3     4     5 6 

Pri svojem delu sem naredil/a že mnogo koristnega. 0 1     2     3     4     5 6 

Počutim se kot, da sem na koncu svojih moči. 0 1     2     3     4     5 6 

Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene probleme. 0 1     2     3     4     5 6 

Čutim, da me učenci krivijo za nekatere od svojih 

problemov. 

0 1     2     3     4     5 6 

 

11. Pri svojem delu sodelujete z različnimi osebami.  Pri vsaki obkrožite tiste dejavnike, ki so za vas najbolj 

moteči oziroma zaradi katerih najpogosteje prihaja do konfliktov med vami in….  

 

učenci 

 

a)  nemotiviranost za delo 

b)  neupoštevanje dogovorov 

c)  nevljudnost ali predrznost učencev 

d)  drugo________________ 

e)  ni konfliktov 

 

 

vodstvom 

 

a) slaba komunikacija (premalo ali 

neustrezna) 

b)  pomanjkanje podpore 

c)  vmešavanje v delo 

d)  drugo__________ 

e)  ni nesoglasij 

učitelji, ki poučujejo učenca s PP 

 

a) slaba komunikacije (premalo ali neustrezna) 

b) nerazumevanje učencev s PP 

c) neupoštevanje predlogov o delu z učencem s PP ter 

prilagoditev, ki so zapisane v IP 

d) drugo____________ 

e) ni konfliktov 

 

 starši 

a) slaba komunikacija (premalo ali neustrezna) 

b) prevelika oziroma nerealna pričakovanja glede 

otrok 

c) neupoštevanje predlogov o delu z otrokom doma 

d) prelaganje odgovornosti za otroka in njegovo delo 

na učitelja DSP 

e) drugo__________ 

f) ni konfliktov 

 

12. Spodaj je navedenih več dejavnikov, povezanih z vašim delom.Vsakega od njih lahko doživljate kot bolj ali 

manj stresnega, kar pomeni, da je za vas bolj ali manj obremenjujoč.Prosim, da za navedene dejavnike 

ocenite, kako stresno jih doživljate in obkrožite izbrano oceno. 
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1-povsem nestresen       2-nekoliko stresen        3-zmerno stresen     

      4-zelo stresen       5-izjemno stresen 

 

Urejanje dokumentacije(priprava IP-jev, učnih priprav, poročil, 

dnevnikov…). 

1 2 3 4  5 

Priprava didaktičnega materiala. 1 2 3 4  5 

Realizacija IP –jev ter zagotavljanje ustreznih prilagoditev. 1 2 3 4  5 

Diagnosticiranje učencev. 1     2     3 4  5 

Priprava na uro, iskanje ustreznih strategij dela ter motiviranja učencev.     1  2     3     4  5 

Delo z učenci.  1 2 3 4 5 

Konflikti z učenci. 1 2 3 4 5 

Sodelovanje z učitelji, ki poučujejo učenca (sestanki, priprava na uro, 

izmenjava informacij o učencu…). 

1 2 3 4 5 

Konflikti  z učitelji, ki poučujejo učenca.  1 2 3 4 5 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami. 1 2 3 4 5 

Sodelovanje z vodstvom. 1 2 3 4 5 

Konflikti z vodstvom. 1 2 3 4 5 

Sodelovanje s starši (sestanki, govorilne ure…). 1 2 3 4 5 

Konflikti s starši. 1 2 3 4 5 

Prostorski pogoji (ustrezen prostor, opremljenost prostora…). 1 2 3 4 5 

Preveliko število pedagoških ur. 1 2 3 4 5 

Nadomeščanje odsotnih učiteljev. 1 2 3 4 5 

Pomanjkanje priznanja za uspešno poučevanje. 1 2 3 4 5 

Stalne spremembe in prenove v šolskem sistemu. 1 2 3 4 5 

Odnašanje dela domov in posledično pomanjkanje časa za družino. 1 2 3 4 5 

Neustrezen osebni dohodek. 1 2 3 4 5 

Negotovost zaposlitve. 1 2 3 4 5 

 

 


