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I 

POVZETEK 

V magistrskem delu ugotavljam, kakšno samopodobo imajo specialni in rehabilitacijski 

pedagogi ter kakšno učitelji razrednega pouka. S pomočjo primerjave sem poskušala 

ugotoviti, na katerih področjih imajo boljšo in na katerih področjih slabšo samopodobo. 

V teoretičnem uvodu predstavljam definicije in opredelitve pojma samopodoba, 

komponente in področja samopodobe, samopodobo pedagoškega delavca, dejavnike, 

ki vplivajo na samopodobo pedagoških delavcev, vpliv samopodobe na poučevanje in 

na samopodobo učencev, načine spodbujanja dobre samopodobe pri pedagoških 

delavcih in učencih. Na kratko pa predstavljam tudi delo učiteljev razrednega pouka in 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Samopodobo in področja samopodobe sem 

raziskovala z Lestvico učiteljeve samopodobe (TECON) in Vprašalnikom za 

ugotavljanje samopodobe učiteljev in vzgojiteljev. Vzorec je sestavljen iz 85 oseb, od 

tega je 60 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in 25 učiteljev razrednega pouka. 

Rezultati so pokazali, da je samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in 

učiteljev razrednega pouka na splošno dobra, med obema skupinama ni statistično 

pomembnih razlik. Specialni in rehabilitacijski pedagogi imajo na vseh področjih, razen 

na področju fizične varnosti, dobro  samopodobo. Učitelji razrednega pouka pa imajo 

dobro samopodobo na vseh področjih. Statistično pomembna povezava se je pokazala 

pri odnosu samopodobe in delovne dobe, izkazalo se je, da se samopodoba z delovno 

dobo izboljšuje. Na področju identitete pa je hi kvadrat test prav tako pokazal statistično 

pomembne razlike med obema preučevanima skupinama, saj ima bistveno več 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov slabo samopodobo kot pa učiteljev 

razrednega pouka. Ugotovila sem, da je samopodoba učiteljev razrednega pouka in 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov dobra, da je potrebno paziti na področje 

fizične varnosti obeh skupin ter pomagati učiteljem začetnikom razvijati dobro 

samopodobo in jim nuditi več opore in mentorstva pri delu, prav tako pa opozarjati in 

izobraževati učitelje o pomenu zdrave samopodobe za poučevanje in kvaliteto 

življenja. 

 

KLJUČNE BESEDE: Samopodoba, specialni in rehabilitacijski pedagogi, učitelji 

razrednega pouka 
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ABSTRACT  

In my master thesis, I note self-image of special education teachers and primary school 

teachers, I compare them and determine in which areas their self-image is good and 

in which poor. In the theoretical introduction, there are the definitions of self-image, 

components and areas of self-image, the self-image of teachers, factors that affect the 

self-image of teachers, the impact of self-image on teaching and on the self-image of 

students, ways of promoting positive self-image in teachers and students. In short, I 

also present the work of primary school teachers and special education teachers. I 

explored the self-image and areas of self-image with Teacher confidence scale 

(TECON) and Questionnaire to Determine the Self-Image of Teachers. The sample is 

composed of 85 people, of whom 60 are special education teachers and 25 primary 

school teachers. The results show that the self-image of special education teachers 

and primary school teachers is generally good, between the groups there were no 

statistically significant differences. The special education teachers have good self-

image in all areas, except in the area of physical security. On the other hand, primary 

school teachers have good self-esteem in all dimensions of self-image. A statistically 

significant relationship was found in the relationship of self-image and years of service; 

it turned out that the self-image in relation to the years of work improves. In the field of 

identity, the chi-square test showed a statistically significant difference between the 

two studied groups, since significantly more special education teachers show poor self-

esteem in comparison to primary school teachers. To sum up, my main findings are 

that special education teachers and primary school teachers have good self-image, 

but we have to pay attention in the field of physical security of both groups and help 

young teachers to develop good self-image and provide them with more support and 

mentoring. We also have to educate teachers about the importance of healthy self-

image and its impact on teaching and the quality of life. 

 

KEY WORDS: Self-image, special education teachers, primary school teachers  
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UVOD  

Če otrok živi s kritiko, se nauči obsojati. 

Če otrok živi s sovraštvom, se nauči pretepati. 

Če otrok živi z zasmehovanjem, se nauči biti sramežljiv. 

Če otrok živi z zasramovanjem, se nauči občutiti krivdo. 

Če otrok živi s strpnostjo, se nauči biti potrpežljiv. 

Če otrok živi s spodbudami, se nauči biti zaupljiv. 

Če otrok živi s hvalo, se nauči ceniti. 

Če otrok živi s poštenostjo, se nauči pravičnosti. 

Če otrok živi z varnostjo, se nauči zaupati. 

Če otrok živi z odobravanjem, se nauči sebe imeti rad. 

Če otrok živi s sprejemanjem in prijateljstvom, se uči najti ljubezen. 

(Law Nolte in Harris, 1998; v Youngs, 2000, str. 101) 

 

V življenju ravnamo tako, kot so ravnali z nami. Naše vedenje je odraz naše 

samopodobe. Samopodoba pomeni, kakšno mnenje imamo o sebi, kakšen odnos 

gojimo do samega sebe in hkrati vpliva na naše vedenje do ostalih ljudi. Razvija in 

oblikuje se celo življenje, vseskozi jo lahko izboljšujemo in nanjo zavestno vplivamo.  

Učitelj z zdravo samopodobo bo pri svojih učencih zmogel in znal spodbujati vero vase, 

ustvarjalnost, pozitivno naravnanost in vedoželjnost (Tacol, 2011). Učitelji imajo poleg 

staršev in vrstnikov zelo pomembno vlogo pri oblikovanju samopodobe otrok, zato je 

prav tako pomembno, kakšno samopodobo imajo sami. Pomen učiteljeve 

samopodobe v vzgoji in izobraževanju je zelo velik, saj vpliva na vedenje, kvaliteto 

poučevanja, odnose z učenci in tudi na oblikovanje samopodobe otrok.  

Pozornost prepogosto usmerjamo na načine poučevanja, metode in oblike dela, 

pozabljamo pa, kako pomemben vpliv imamo učitelji na učence tudi kot osebe, s svojim 

odnosom, značajem, osebnostjo in samopodobo. Samopodoba se mi je od nekdaj 

zdela zanimiva in izredno pomembna, saj je od nje odvisna kvaliteta našega življenja 

in naših odnosov. Veliko se preučuje in govori o samopodobi otrok in mladostnikov, o 

tem, kako jim pomagati graditi zdravo samopodobo, kako pomagati tistim, ki imajo 

slabo samopodobo in podobno. Zelo malo pa je govora o samopodobi učiteljev. Zato 

sem se odločila, da bom to področje sama bolj podrobno raziskala. 

V svojem magistrskem delu sem skušala ugotoviti, kaj vse pomeni samopodoba, 

kakšna je dobra samopodoba, kolikšen pomen ima samopodoba učitelja pri 

poučevanju, kaj vpliva nanjo, kaj jo ogroža, kako se lahko izboljša in kako jo negovati. 

V empiričnem delu pa sem raziskovala, kakšno samopodobo imajo slovenski učitelji 

razrednega pouka v primerjavi s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ali delo z 

različno populacijo otrok in mladostnikov vpliva na samopodobo in na katerih 

komponentah je njihova samopodoba dobra ter na katerih malo manj.  
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 SAMOPODOBA 

Samopodoba je odnos do samega sebe, vrednost, ki jo pripišemo sebi. Samopodoba 

so naša pojmovanja, predstave, vrednotenja o samem sebi (Youngs, 2000).  

Ali kot pravi D. Kobal (2000), samopodoba je organizirana celota lastnosti, potez, 

občutij, podob, stališč, sposobnosti, zanimanj, vrednot, pričakovanj itd., ki jih 

posameznik v različnih stopnjah razvoja in situacijah pripisuje samemu sebi. Te 

lastnosti tvorijo referenčni okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje 

ravnanje. Vse zgoraj našteto pa je v povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom 

posameznika ter njegovega ožjega in širšega družbenega okolja in so pod vplivom 

delovanja obrambnih mehanizmov.  

Samopodoba je psihološki konstrukt hierarhično urejenih predstav o samem sebi. 

Nanaša se na različna področja, največkrat se omenjajo telesna, socialna, družinska 

in čustvena komponenta samopodobe. Izraža se v posameznikovih vrednotah, 

stališčih, prepričanjih in mnenjih. Samopodoba ima pomembno vlogo v življenju 

vsakega posameznika, saj vpliva na njegovo kognitivno naravnanost, čustva, vedenje. 

Oblikuje se v interakciji med posameznikom in okoljem, razvija se od rojstva do smrti, 

z leti postaja stabilnejša. V otroštvu imajo največji vpliv na oblikovanje samopodobe 

starši, z vstopom v vrtec pa kot pomembni drugi tudi vzgojitelji, nato učitelji in vrstniki. 

Samopodoba osmišlja in ureja posameznikove misli, čustva in dejanja. Določa 

kvaliteto posameznikovega življenja. Posameznik, ki ima dobro in realno samopodobo, 

bo ustrezneje ravnal in se lažje spopadal tudi s kriznimi življenjskimi dogodki (Juriševič, 

1997). 

Psiholog Nathaniel Branden (1969, v Youngs, 2000) pa pravi, da sta samospoštovanje 

in samoučinkovitost stebra zdrave samopodobe. Samospoštovanje pomeni zaupati v 

lastne vrednote, je odnos do sebe, podoba lastne vrednosti. Omogoča pozornost do 

drugih in prijateljstvo. Samoučinkovitost pa pomeni zaupati v lastne sposobnosti, 

razmišljanje, odločitve, zaupanje vase. Samopodoba je rezultat dogajanj v sebi, naš 

cenovni listek in način, kako gledamo nase. To pa se kaže v naših besedah in dejanjih, 

zato lahko tudi drugi vidijo, kakšna je naša samopodoba. Ta pa vpliva tudi na to, kako 

nas sprejemajo drugi. Dobra samopodoba je osnova za zdrav razvoj vseh otrok, tako 

otrok brez težav, kot tistih z različnimi posebnimi potrebami. Samopodoba je 

pomemben dejavnik v našem življenju, saj vpliva na kakovost in zadovoljstvo življenja. 

Od naše samopodobe je odvisno, kakšne naloge, cilje, odgovornosti si bomo 

postavljali in kakšni bodo naši odnosi z ostalimi. Med pomembnejše prvine 

samopodobe spadata samovrednotenje in samospoštovanje. Vse troje pa je 

pomembno pri poklicnem delu pedagoških delavcev, kajti razumevanje in spoštovanje 

samega sebe sta osnova za razumevanje in spoštovanje drugih.  

Samopodoba je danes opredeljena kot množica odnosov, ki jih oseba vzpostavlja do 

samega sebe. Ti odnosi pa so lahko bodisi zavestni ali nezavedni, vanje pa vstopamo 

s pomočjo predstav, občutij, vrednotenj samega sebe, svojih socialnih naravnanosti, 



Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka  Anja Dovečar 

3 

ravnanj, ki jih sprva preko mame, kasneje pa preko družbenega okolja razvijamo že 

od samega rojstva (Nastran Ule, 1994). 

Zdrava samopodoba je realno oblikovana in konstruktivno naravnana. To pomeni, da 

posameznik sebe opredeljuje čim bolj realno, se zaveda tako svojih močnih kot tudi 

šibkih področij ter ohranja konstruktiven odnos v sprejemanju samega sebe in svojega 

delovanja. Raziskovalci so ugotovili, da je poučevanje uspešnejše, če učitelji  razumejo 

naravo in lastnosti samopodobe učencev in jo pri samem delu tudi upoštevajo 

(Juriševič, 1999). 

Dobra samopodoba in zdrava samokritičnost sta pogoj za uspešno izobraževanje in 

kasneje za učinkovito in zadovoljno poklicno in zasebno življenje. Občutek moči ali 

nemoči se razvije že v obdobju otroštva in vpliva na odraslega človeka ter oblikuje 

njegovo fizično, čustveno, miselno, socialno stanje (Kovačev, 2013).  

Kadič (2013) pravi, da »samopodoba ni nekaj, kar bi nastalo čez noč in tudi ni nekaj, 

kar bi lahko čez noč spreminjali. Gre za preplet izkušenj, mnenj, znanj, ki jih nabiramo 

skozi življenje, ter potencial, da se vse omenjeno po potrebi ali vzdržuje ali spreminja« 

(str. 23). Najpomembnejšo vlogo pri ustvarjanju naše samopodobe pa imajo tako 

imenovani »vplivni drugi«, ki so naši starši, družina, vzgojitelji, učitelji, prijatelji, mediji 

in drugi. Za nekatere je lahko že ena sama slaba izkušnja ali opazka dovolj, za druge 

pa je potrebno več let, da se utrdijo in zaokrožijo v svoji samopodobi (Kadič, 2013). 

Samopodoba je ena izmed temeljnih področij naše osebnosti in je zelo pomembna za 

naše življenje, ker usmerja naše vedenje, čustvovanje, razmišljanje ter ima velik vpliv 

na naše odnose z drugimi ljudmi. Dobra samopodoba pomeni zadovoljstvo z 

življenjem, srečo in je kot zaščita našega telesnega in duševnega zdravja. Razvija se 

postopoma, nanjo pa vplivajo številni dejavniki, naše izkušnje s samim sabo, z okoljem, 

ter naše mnenje o tem, kako nas vidijo in ocenjujejo drugi ljudje (Tacol, 2011). 

A. Gabrovec (2013) je navedla, da ima samopodoba vpliv na posameznikov uspeh in 

zadovoljstvo. Zdrava samopodoba pomeni dobro in hkrati realno mišljenje o sebi, prav 

tako pa zavedanje svojih napak, pomanjkljivosti, neznanja in drugih načinov 

razmišljanja. Oseba, ki ima zdravo samopodobo, zmore sklepati kompromise, priznati 

napako ali zmoto, se opravičiti, oproščati, postaviti meje in reči ne, spoštuje sebe in 

druge ljudi, je pozitivno naravnana in ustvarja takšno vzdušje. 

Dobro samopodobo ni zlahka doseči, moramo si jo pridobiti z aktivno vlogo v svojem 

življenju. To ne pomeni, da nase gledamo kot na popolno osebnost, brez 

pomanjkljivosti in napak, temveč da se sprejemamo in imamo radi takšne, kot smo. 

Zdrava samopodoba ima vpliv na več področij našega življenja, prinaša nam notranje 

zadovoljstvo, srečo, mir, vpliva na naše zdravje, boljšo kvaliteto odnosov, postavljanje 

in doseganje življenjskih ciljev, na našo kompetentnost in produktivnost. Ljudje z 

zdravo samopodobo razmišljajo o sebi, svojih vrednotah, lažje sprejemajo padce in 

poraze, se z njimi soočajo, jim ne skušajo ubežati, razmišljajo o smislu življenja, si 

postavljajo in dosegajo svoje cilje, spoštujejo druge ljudi in so do njih pravični, 

sodelujejo z drugimi, so sočutni, odločni, optimistični, odgovorni za svoja ravnanja, 
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vztrajni, pogumni in prepoznajo svojo vrednost. Nizka samopodoba pa se kaže kot 

podcenjevanje samega sebe, nenehno iskanje pozornosti in potrditve drugih, 

kritiziranje sebe in drugih, obupanost in prenehanje ob težavah ter pretirano 

obremenjevanje z mnenjem drugih ljudi. Osebe s slabo samopodobo se ne 

spoprijemajo učinkovito s stresom in pritiski v življenju in prav tako na delovnem mestu, 

kar vpliva tudi na slabšo delovno uspešnost (Youngs, 2001).  

Shavelson, Hubner in Stanton (1976, v Kobal Grum, 2003) so predpostavljali, da je 

samopodoba večdimenzionalna, da ne gre za en sam konstrukt, ampak ima vsak 

posameznik več konstruktov samopodobe, ki pa se med sabo razlikujejo. Ti konstrukti 

so telesna, socialna, akademska in še mnoge druge samopodobe, ki so med sabo v 

hierarhiji. Na vrhu je splošna samopodoba, ki je splošna celostna ocena samega sebe, 

ta pa se deli še na akademsko in neakademsko samopodobo. Akademsko 

samopodobo lahko še naprej delimo po posameznih šolskih predmetih, na primer pri 

matematiki, slovenščini, likovni umetnosti, športu, zgodovini in drugih predmetih. 

Neakademska samopodoba pa se razčleni na telesno, emocionalno in socialno 

samopodobo, ti vidiki pa se lahko delijo še glede na telesni videz, telesne sposobnosti, 

odnose z družino, pomembnimi drugimi in tako dalje.   

 

  KOMPONENTE SAMOPODOBE 

Samopodobo lahko razdelimo na več komponent: 

 telesna samopodoba, 

 akademska samopodoba,  

SPLOŠNA 
SAMOPODOBA

NEAKADEMSKA 
SAMOPODOBA

TELESNA

(videz, 
zmožnosti)

EMOCIONALNA

(posamezna 
emocionalna stanja)

SOCIALNA

(vrstniki, 
pomembni 

drugi)

AKADEMSKA 
SAMOPODOBA

POSAMEZNI ŠOLSKI 
PREDMETI 

(matematika, slovenščina, 
likovna umetnost...)

Slika 1, Model samopodobe (Shavelson, Hubner in Stanton, 1976, v Juriševič, 1997, 
str. 33) 
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 socialna samopodoba, 

 emocionalna samopodoba, 

 družinska samopodoba. 

(Dolar Borštnar, 2015) 

1.1.1 Telesna samopodoba 

Telesna samopodoba so predstave, ki jih imamo o svojem telesu. To vključuje naš 

zunanji videz in naše telesne zmožnosti. Sem spada naš videz, kondicija, stil 

oblačenja, mišljenje, kako nas vidijo drugi (Inštitut za razvoj človeških virov, b. d.). Ta 

komponenta samopodobe se razvije najprej, okoli drugega leta starosti, in označuje 

celotno samopodobo (Ribič Hederih, 2004). Dobra telesna samopodoba pomeni, da 

se počutimo dobro v svojem telesu, smo sproščeni pred drugimi. Slaba telesna 

samopodoba pa pomeni, da nismo zadovoljni s svojim telesom, se v njem ne počutimo 

dobro in sproščeno, saj menimo, da se ne sklada s pričakovanji oziroma ideali družine, 

ožjega in širšega socialnega okolja ter medijev. To pa vpliva tudi na naše počutje in se 

dolgoročno lahko razvije v depresijo, slabo samopodobo, sramežljivost, težave s 

koncentracijo, ljudje se pogosto distancirajo od družbe, ne zahajajo med ljudi, izogibajo 

se vadbi, plavanju, spolnosti, pogosto pa razvijejo tudi motnje hranjenja, kot so 

anoreksija, bulimija. Telesna samopodoba se ne razvije sama, močan vpliv nanjo imajo 

ljudje okrog nas in njihova sporočila, ki so lahko pozitivna ali pa negativna. Velik vpliv 

ima tudi zgled staršev, če so ti aktivni, spodbujajo otroke h gibanju in skrbi za svoje 

telo, nam dajejo pozitivna sporočila, bomo najverjetneje lahko razvili ugodno telesno 

samopodobo. Na drugi strani pa lahko razvijemo slabo telesno samopodobo, če smo 

deležni kritik s strani staršev ali ostalih ljudi glede našega videza. V današnjem času 

imajo velik vpliv tudi mediji in javne osebnosti. Mnogo ljudi se zgleduje po njih in mislijo, 

da bi morali izgledati tako kot slavni na naslovnicah revij. Najpogosteje imamo ljudje 

dobro samopodobo glede določenih delov telesa, glede tistih, s katerimi nismo 

zadovoljni, pa slabšo. Z leti in staranjem, ko se naše telo spreminja, se spremeni tudi 

naša telesna samopodoba. Ključna obdobja so puberteta, pri ženskah menopavza in 

pri moških andropavza, prav tako pa nanjo vplivajo različne bolezni, invalidnost ali 

duševne bolečine. Duševno stanje se odraža tudi na telesni samopodobi (Planned 

Parenthood, 2016).  

 

1.1.2 Akademska samopodoba 

Akademska ali šolska samopodoba zajema zaznavo svojih sposobnosti za učenje in 

delo v šoli, koliko smo uspešni ali neuspešni, kako zaznavamo svoj ne/uspeh ter koliko 

verjamemo vase. Šolska samopodoba se začne oblikovati s prvim dnem našega 

šolanja in se deli na samopodobo pri posameznih predmetih. Pri odraslih ljudeh 

akademska samopodoba predstavlja predstave o svojih sposobnostih in počutju, kako 

zaznavamo svoje znanje, talente, zmožnosti, dosežke in svojo materialno lastnino. Pri 

odraslih je pomembna komponenta tega dela samopodobe tako imenovana poklicna 

samopodoba, ki je zaupanje vase, v svoje sposobnosti in zadovoljstvo z rezultati 
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svojega dela (Inštitut za razvoj človeških virov, b. d.). Uspeh vpliva na samopodobo, 

samopodoba pa na uspeh – gre za sovplivanje (Ribič Hederih, 2004). Akademska 

samopodoba ima pomemben vpliv na učni uspeh in zajema pet področij, ki so verbalne 

spretnosti, samoocena učnih sposobnosti, samozaupanje, matematična uspešnost in 

težnja po uspehu (House, 1993, v Kobal, 2000).  

 

1.1.3 Socialna samopodoba 

Socialna samopodoba je povezana s socialnim okoljem, kot so družina, vrstniki, šola, 

družbene skupine. Človek ima več socialnih vlog in te so povezane z nekimi 

pričakovanji, ki bi jih naj vsak izpolnil (Ribič Hederih, 2004). Socialna samopodoba 

zajema predstave in zaznave o naših odnosih z drugimi ljudmi, na primer z družino, 

prijatelji, sodelavci, vrstniki, o naših sposobnostih sklepanja, ohranjanja prijateljstev, 

kakovosti odnosov, priljubljenosti pri drugih, prav tako pa o našem vplivu na širši krog 

ljudi in na skupnost, naš odnos do zakonov in družbenih norm (Inštitut za razvoj 

človeških virov, b. d.). Socialna samopodoba se razvije na podlagi socialnih interakcij 

posameznika z ljudmi iz njegovega psihološkega okolja. Socialno okolje pa vendar 

nima neposrednega vpliva na otroka, temveč je pomembno, kako otrok zaznava 

socialne dejavnike (Bronfenbrenner, 1979, 1983,1986, v Juriševič, 1997).  

 

1.1.4 Emocionalna samopodoba 

Emocionalna ali čustvena samopodoba so naše zaznave glede izražanja čustev – 

kako sami sebe doživljamo, da obvladujemo čustva. Ali se doživljamo kot mirnega, 

sproščenega, dobro razpoloženega človeka, ki uspešno in učinkovito obvladuje svoja 

čustva ali kot nemirnega, nesproščenega, slabo razpoloženega človeka, ki se hitro 

vznemiri (Inštitut za razvoj človeških virov, b. d.).  

 

1.1.5 Družinska samopodoba 

Pri družinski samopodobi igra pomembno vlogo, v kakšnih odnosih so družinski člani. 

Vsak član igra svojo vlogo, ki izraža, kdo smo in kaj verjamemo, da zmoremo. Za 

izgradnjo dobre in pozitivne samopodobe je družina eden izmed najpomembnejših 

faktorjev. Otrokom je družina najpomembnejša, saj ima glavno funkcijo pri socializaciji 

in skrbi zanje. Dobra družinska samopodoba pomeni počutiti se dobro v svoji vlogi v 

svoji družini in omogoča lažje soočanje z življenjskimi izzivi in težavami. Družine, ki 

verjamejo vase in v svoj uspeh, so najpogosteje tudi uspešne in zmorejo premagati 

vse težave (Self-esteem – the simple truth, b. d.). Za zdrav razvoj otroka so v družini 

pomembni spoštljivi medsebojni odnosi ali vsaj z enim od staršev, z brati in sestrami, 

podpora staršev in ujemanje otroka z zahtevami družine (Gomezel in Kobolt, 2012). 

Družinsko okolje je ključnega pomena, da otrok oblikuje motivacijo do šolskega dela 

in učenja. Motivirani otroci več sami raziskujejo, če imajo več raznolikih priložnosti za 
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učenje in možnost odločanja, to vpliva na oblikovanje dobre akademske samopodobe. 

Najbolj pomembno pa je, da starši otrokom posvetijo svoj čas, saj se tako otroci 

razvijajo na čustvenem področju in s tem tudi svojo emocionalno samopodobo 

(Youngs, 2000). 

 

  PODROČJA SAMOPODOBE 

B. Youngs (2000) je ugotovila, da obstaja šest področij samopodobe, ki krepijo ali 

slabijo celotno samopodobo glede na pozitivne ali negativne izkušnje.  

Ta področja samopodobe so:  

 fizična varnost, 

 čustvena varnost, 

 identiteta, 

 pripadnost, 

 kompetentnost, 

 poslanstvo. 

 

1.2.1 Fizična varnost  

Fizična varnost je temeljna človeška potreba glede na hierarhijo potreb po Maslowu in 

tudi v hierarhiji šestih področij samopodobe. Je pogoj za čustveno varnost. Fizična 

varnost nam daje občutek svobode, da se samostojno odločamo o svojem življenju, 

delujemo brez strahu, zavedanje, da nas nihče ne more raniti, da smo zdravi in se 

dobro počutimo. Pomeni, da skrbimo za svoje zdravje, se počutimo varne, nismo 

poškodovani ali v bolečinah.  

Za zagotavljanje fizične varnosti je potrebno imeti občutek varnosti v šolskem ali 

delovnem okolju, kar lahko dosežemo z določitvijo pravil vedenja, zdravo in 

uravnoteženo prehrano ter dovolj telesne aktivnosti (Youngs, 2000). 

 

1.2.2 Čustvena varnost 

Čustvena varnost pomeni razumevanje svojih strahov ter njihovo obvladovanje. 

Čustveno varni smo takrat, ko se ne počutimo ogrožene pred drugimi ljudmi, nas ni 

strah, da bi nas kdo ponižal ali prizadel, ko sami sebe spoštujemo in smo se sposobni 

soočiti s svojimi strahovi in negotovostmi.  

Pedagoški delavci pogosto doživljajo čustveno negotovost in strahove, ti pa so lahko 

tako kompleksni, da jih ne morejo premagati in se ob njih počutijo nemočne. Nekaj 

najpogostejših strahov učiteljev: neizpolnjena pričakovanja, vedno večje zahteve 

poklica, poučevanja in odgovornosti, dvom vase in v svojo kompetentnost kot učitelj, 

soočanje s slabo samopodobo učencev, občutek neobvladovanja učnih metod, 

pomanjkanje znanja o učnih procesih, dvom o svojem vplivu na učence in podobno. 
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Poleg teh pa se dandanes učitelji srečujejo z najrazličnejšimi zahtevami, pričakovanji, 

različnimi učenci, ki imajo posebne potrebe, prav tako pa je postal del strokovnega 

življenja učiteljev tudi stres. Na lestvici najbolj stresnih poklicev je učiteljski poklic na 

drugem mestu. Ker se stresu ne moremo izogniti oziroma ga ne moremo odstraniti, 

moramo poiskati vzroke stresa in se z njim ustrezno soočiti, da ne bo ogrožal našega 

zdravja. Če stres doživljamo neprestano dlje časa, lahko namreč »izgorimo«. Največji 

povzročitelji stresa so preveč dela in premalo časa, enolično ali preveč raznoliko delo, 

nerazumevanje in slabi odnosi s sodelavci, odgovornost, nejasnosti, vedenjsko 

problematični učenci, občutek neusposobljenosti ali prevelike usposobljenosti za delo, 

ki ga opravljamo, obkroženost s prezahtevnimi, anksioznimi, depresivnimi, 

neodločenimi, preveč kritičnimi ljudmi, ki povzročajo stres. Da se lahko s stresom 

uspešno soočimo, pa je potrebno zelo dobro poznati sebe, vedeti, kaj nam povzroča 

stres, kako vpliva na nas in na naše življenje. Dobro je, če se oddaljimo od stresne 

situacije, nanjo pogledamo z distance, se ji nasmejimo, nato pa jo kritično ovrednotimo. 

Naučiti se moramo strategij za omejevanje, zmanjševanje stresa ali pa poiskati 

strokovno pomoč, če imamo kronične težave ali se z njim ne zmoremo soočiti sami 

(prav tam). 

 

1.2.3 Identiteta  

Če sta zadovoljeni potrebi po čustveni in fizični varnosti, začne človek iskati svoje 

bistvo, svoje potrebe, želje, pričakovanja. Občutek identitete razvijemo takrat, ko sami 

sebe dobro poznamo – svoje vrednote, potrebe, želje in smo sami s seboj zadovoljni 

(Youngs, 2000). 

Erikson (1995, v Kobal, 2000) je oblikovanje identitete razdelil na dva nivoja. Prvi je, 

kako se oseba doživlja in vrednoti glede na sodbe, ki jih sliši, doživi in za katere misli, 

da jih imajo o njej drugi ljudje. Drugi nivo pa je, ko oseba presodi sodbe, ki bi jih naj 

imeli o njej drugi ljudje. Durand-Delvigne (1980, v Kobal, 2000) je povzel, da je 

»identiteta dejavni proces oblikovanja predstav, ki jih posameznik pod vplivom okolja 

vzpostavlja do samega sebe in do drugih« (str. 26). 

Realna identiteta je ključ do dobre samopodobe. Človek, ki ne pozna samega sebe, 

svoje vloge na delovnem mestu in v medsebojnih odnosih, svojih potreb, tudi ne more 

razumeti potreb drugih. Učitelj, ki sam sebe vidi pozitivno, tako deluje in poučuje. 

Samopodoba je osnova za vse, kar bomo postali in dosegli, prenašamo jo na druge 

ljudi, ti pa nam jo vračajo. Osnova za samopodobo pa so naše zaznave samega sebe, 

ki jih razdelimo na realno, idealno in javno zaznavo. Realni jaz opredeljuje naše 

življenjske vloge, kot so na primer učitelji, starši, otroci, sestre, bratje, partnerji, 

uslužbenci, nadrejeni in tako dalje. Glede na uspešnost v vsaki izmed teh vlog se gradi 

naša podoba realnega jaza. Idealni jaz zajema naša pričakovanja o sebi, kar bi radi 

nekoč dosegli. Javni jaz pa je tisti del naše samopodobe, ki smo jo pripravljeni deliti z 

drugimi in tisto, kar ostali ljudje od nas pričakujejo. Vse tri pa morajo biti med sabo 

usklajene, sicer se pojavi neravnovesje in posameznik ne ve več, kdo je in kakšni so 

njegovi cilji (Youngs, 2000). 
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1.2.4 Pripadnost 

Pripadnost čutimo, ko smo sprejeti, povezani z ljudmi okrog sebe, čutimo, da nas 

spoštujejo in sprejemajo takšne, kot smo. Prav tako smo sposobni iskati in ohranjati 

prijateljstva.  

Če imamo dobro samopodobo, zmoremo spoštovati in sprejemati ne le sebe, temveč 

tudi druge ljudi. Ljudje, ki nimajo občutka sprejetosti, pripadnosti, se zavračajo tudi 

sami in to vodi v slabo samopodobo. Ljudje, ki nimajo občutka pripadnosti, težko 

sklepajo in ohranjajo prijateljstva, nanje je lahko vplivati, se ne trudijo za uspeh, ne 

sodelujejo v aktivnostih, ki potekajo v skupinah, se oddaljujejo od ljudi in se izolirajo, 

pri delu ne želijo sodelovati, pogosto se norčujejo iz drugih in imajo duševne težave. 

Ti občutki pa pri mladih ljudeh pogosto vodijo v nenačrtovane nosečnosti, samomore 

in prenehanje obiskovanja šole. Tudi pedagoški delavci potrebujejo občutek 

pripadnosti za dobro samopodobo. Povezanost med sodelavci ima številne prednosti, 

saj tako razvijejo pozitiven odnos do svojega dela, sodelujejo, si delijo ideje, predloge, 

s tem pa krepijo pozitivne občutke do drugih in do sebe, kar ugodno vpliva na našo 

samopodobo. V današnjem času pa vedno več učiteljev ne čuti povezanosti s 

sodelavci, šolo in svojim poklicem, saj jih delo samo in vse večja pričakovanja silijo k 

izolaciji in odtujenosti (prav tam). 

 

1.2.5 Kompetentnost 

Občutek kompetentnosti je razvit, ko se zavedamo svojih močnih in prav tako šibkih 

področij, smo vztrajni in premagujemo vsakodnevne ovire ter sprejemamo 

odgovornost. Je občutek, da zmoremo, se čutimo sposobne, imamo moč in energijo, 

da premagujemo vsakodnevne napore, težave in ovire, kar vodi k uspehu.  

Ljudje z dobro samopodobo neuspehe doživljajo kot nekaj življenjskega, njihova 

samopodoba zaradi njih ne oslabi, ampak se iz njih nekaj naučijo. Ljudje, ki imajo slabo 

samopodobo, pa neuspehe doživljajo kot osebne neuspehe, počutijo se žrtve, ki 

svojega življenja ne morejo nadzorovati, dvomijo vase, v svoje sposobnosti, kar pa še 

dodatno oslabi samopodobo. Mnogi ljudje se vdajo v usodo, ne zmorejo prevzeti 

odgovornosti za neuspehe, se pobrati, spremeniti načina življenja in to lahko privede 

celo do tega, da zapustijo delo, partnerja, družino, poslabša se jim zdravstveno stanje 

ali se zatečejo k drogam in alkoholu. Ključ do uspeha pa je naša naravnanost in 

razmišljanje. Če verjamemo vase, smo pozitivno naravnani, se tudi trudimo za cilje, ki 

smo si jih zadali, in imamo veliko možnosti, da jih bomo tudi dosegli. Ljudje, ki pa vidijo 

in poudarjajo le svoje slabosti in pomanjkljivosti, že vnaprej svoje delo obsodijo na 

neuspeh, se posledično niti ne trudijo ali že ob prvi oviri odnehajo. Ne počutijo se 

sposobne, ne zmorejo sprejeti tveganja, bojijo se neuspeha. Kompetentnost in 

samopodoba sta vzajemni, bolj kot se čutimo kompetentne, večja je naša samopodoba 

in obratno. Pedagoški delavci s svojim odnosom do sebe sami vplivajo na to, kako jih 

doživljajo učenci, sodelavci in ostali ljudje. Učitelj mora biti sposoben človek, poznati 
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svoje učence, njihovo počutje, potrebe, strahove, stile učenja. Zavedati se mora, da 

njegova osebnost vpliva na učno situacijo (prav tam).   

 

1.2.6 Poslanstvo 

Občutek poslanstva se zgodi, ko dosegamo zastavljene cilje, iščemo rešitve, 

izžarevamo vedenje in znanje, ko svojega poklica ne dojemamo le kot delo, temveč 

kot življenjsko poslanstvo. Če so izkušnje na teh področjih ugodne, zmoremo 

nadzorovati svoja dejanja, se čutimo sposobne, kompetentne, ljubeče in vredne 

ljubezni, torej imamo dobro samopodobo.  

Pedagoški delavec, ki se počuti koristnega, je živahen, optimističen, zadovoljen, 

izžareva pozitivno energijo in navdušenje in privlači ljudi iz svoje okolice. Občutek 

koristnosti izboljša kvaliteto dela, naše dosežke in viša samopodobo. Ljudje, ki so 

zadovoljni s svojim življenjem, si postavijo več ciljev in jih tudi uresničujejo. Tisti, ki 

vidijo smisel svojega življenja, imajo jasen načrt, sami usmerjajo svoje življenje in imajo 

jasna pričakovanja, so uspešni. Zadovoljstvo z uspehom, ponos in posledično dobra 

samopodoba pa zopet vodijo k postavljanju in uresničevanju novih ciljev, kar pa vodi k 

rasti in ohranjanju samopodobe (prav tam).  

 

  ZNAČILNOSTI OSEBE Z DOBRO SAMOPODOBO 

Človek, ki ima dobro samopodobo, 

 spoštuje, ceni in zaupa samemu sebi, 

 si nenehno postavlja cilje in se jih trudi dosegati, 

 sprejema druge ljudi, z njimi sodeluje in vzpostavlja prijateljstva, 

 pred težavami ne beži, ampak se z njimi sooča in jih rešuje, 

 je samostojen pri odločanju, 

 se zmore prilagajati spremembam, 

 prevzema odgovornost zase in za svoje obnašanje, 

 svoja čustva zna prepoznati, sprejeti, ustrezno izražati in uravnavati, 

 je večino časa dobro razpoložen. 

(Tacol, 2011) 

 

  POGOJI ZA RAZVOJ DOBRE SAMOPODOBE 

Za razvoj dobre samopodobe pri otrocih morajo biti zadovoljeni nekateri pogoji, kot so 

na primer:  

 Zadovoljene biološke potrebe 

Osnova za dobro počutje so vsekakor zadovoljene osnovne potrebe po hrani, pijači, 

spanju, čistem in zdravem življenjskem okolju ter občutek varnosti, tako doma kot v 

šoli ali službi. 
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 Občutek varnosti 

Ljudje, ki živijo v strahu, nimajo pogojev za razvoj dobre samopodobe. Občutek 

ogroženosti se pojavi pri ljudeh, ki živijo v nasilju in si ne znajo ali ne morejo pomagati. 

Do nasilja lahko prihaja tako doma kot v šoli, le da nanj v šoli učitelji lahko vplivamo in 

ga tudi preprečimo.  

 Ljubezen 

Človek, ki se počuti ljubljenega in zaželenega, bo znal poiskati nasvet, bo bolj zaupljiv 

do okolja in ne bo imel težav s sabo in okoljem. Ljudje, ki pa jim tega primanjkuje, pa 

se nenehno borijo za položaj, kar povečuje občutek ogroženosti.  

 Pozornost in podpora 

Ljudje si želimo pozornosti, predvsem otroci. Če je ti ne dobijo doma, si je želijo toliko 

več v šoli. Pogosto jo želijo doseči z agresivnim vedenjem, s katerim pa dosežejo ravno 

nasprotno, saj jih vrstniki ne marajo, jih odklanjajo, učitelji pa jih pogosto grajajo. Ker v 

šoli zahajajo v težave, pa so posledično razburjeni tudi starši. 

 Pripadnost  

Ljudje smo socialna bitja in želimo biti del skupine.  

 Uspešnost 

Otroku moramo pomagati graditi občutek, da lahko premaga vse težave, da je 

sposoben. Mora se znati spopasti s težavami, jih uspešno reševati, saj vsak uspeh 

pozitivno vpliva na samopodobo in jo utrjuje.  

Ljudje, ki imajo dobro samopodobo, lažje premagujejo stresne situacije, ne dvomijo 

vase, so družabni, pripravljeni pomagati drugim, imajo cilje, jih dosegajo in so 

zadovoljni s svojim življenjem (Ribič Hederih, 2004).  

 

  SAMOPODOBA V ODRASLI DOBI 

Samopodoba odrasle osebe je bolj hierarhično urejena in strukturirana kot otrokova. 

Samopodobo v delovnem okolju označujejo individualni uspehi, dosežki na področju 

akademske samopodobe, dela in materialnih uspehov. Je v veliki povezavi s telesno 

samopodobo o lastnih sposobnostih in zunanjem videzu. Zelo pomembni pa sta tudi 

medosebna samopodoba in družinska ter socialna samopodoba, ki predstavljata vse 

družbene in družinske odnose (Kobal, 2000).  

Samopodoba se ne razvija celostno, ampak po posameznih področjih. Z odraščanjem 

in staranjem se vzpostavljajo različna področja in medtem ko je lahko na enem od 

področij samopodoba dobra, je lahko na drugem področju slaba. Razvijemo pa tudi 

različne predstave o sebi, in sicer kakšni ne želimo biti, kakšni se bojimo biti, kakšni bi 

želeli biti in kakšni pričakujemo, da bomo postali. To pa so naši motivatorji, cilji, za 

katere si prizadevamo. Samopodobo sestavljajo področja, ki osebi nekaj pomenijo, 
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tako bo pri odrasli osebi, ki ji je služba zelo pomembna, to področje samopodobe bolj 

izraženo (Adlešič, 2002). 

Fleming in Watkins (2001, v Kobal Grum, 2003) sta ustvarila model strukture 

samopodobe pri odrasli osebi. Samopodobo sta razdelila na neodvisno in soodvisno 

samopodobo. Neodvisno področje sestavljajo materialni dosežki, kognitivni dosežki, 

fizični izgled in sposobnosti. Soodvisno področje pa družina, širše socialno okolje in 

vrednote posameznika.    

 

 

Učiteljski poklic zahteva nenehno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje, s tem 

pa strokovnjaki tudi osebno rastejo in krepijo svojo samopodobo. Eden od 

pomembnejših dejavnikov pri doseganju uspeha, tako v življenju kot na delovnem 

mestu, je dobra samopodoba, ki nam pomaga, da se z vsakdanjimi obremenitvami, 

stresom, prezaposlenostjo in konkurenco lažje spopadamo (Youngs, 2001). 

Dornan (1998) navaja, da so uspešni ljudje pozitivno naravnani – pozitivno razmišljajo 

in verjamejo vase. Poleg tega imajo tudi jasno začrtano vizijo, cilje, znajo razporejati s 

časom, imajo dobre komunikacijske veščine, znajo ravnati s stresom in podobno. 

Neuspeh je del življenja, vendar pa lahko ljudem s slabo samopodobo že manjša ovira 

povzroči dvom vase, v svoje sposobnosti in pogosto se vdajo in odnehajo. Pogosto se 

tako marsičesa sploh ne lotijo, saj se oklepajo strahu, zaradi pričakovanja neuspeha. 

Strah pred neuspehom pa vodi v izgorelost na delovnem mestu. Brez osnovnega 

sprejemanja sebe človek nima možnosti za uspeh. Turner (1998) pravi, da se uspeh 

SPLOŠNA 
SAMOPODOBA

NEODVISNA 

zaznana 
kompetentnost

sposobnosti 
in počutje

dosežki

samopredstavitev

telesna 
samopodoba

zaznave 
drugih

SOODVISNA

medosebna 
samopodoba

bližnji drugi
oddaljeni 

drugi

Slika 2, Struktura samopodobe odrasle osebe (Fleming in Watkins, 2001, v Kobal 

Grum, 2003, str. 57) 
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začne, ko sprejmemo sebe in nas tuja mnenja o nas samih več ne zanimajo. 

Sprememba samopodobe ne pomeni, da se spremenimo, ampak da spremenimo 

vrednotenje, pojmovanje in uresničevanje samega sebe.   

Osebnostne lastnosti, med katere spada tudi samopodoba, vplivajo na izgorelost, ki 

se v današnjem času, sploh v učiteljskem poklicu in pri delu z osebami s posebnimi 

potrebami, pogosto pojavlja. Dobra samopodoba, pozitivno razmišljanje, samozavest, 

zaupanje vase, pozitivno samospoštovanje so zelo pomembni faktorji v boju proti 

izgorelosti in stresu. Najprej moramo poskrbeti zase, da lahko pomagamo drugim. Delo 

lahko opravljamo kvalitetno le, če zaupamo vase, v to kar delamo in se tega lotevamo 

brez strahu. Dobro samopodobo lahko gradimo, ko sprejmemo sebe in šele takrat 

lahko vse svoje talente, sposobnosti učinkovito uporabimo in pokažemo (Youngs, 

2001). 

 

  SAMOPODOBA IN DELOVNA DOBA 

Delovna doba se povezuje s profesionalnim razvojem, slednjega pa pri pedagoških 

delavcih delimo na tri obdobja:  

 obdobje preživetja, 

 obdobje izkušenosti in usposobljenosti, 

 obdobje vpliva na učence. 

(Valenčič Zuljan, 2012) 

V obdobju preživetja učitelj novinec spozna realnost poklica in se sprašuje o svoji 

usposobljenosti, primernosti za to delo. Trudi se vzpostaviti dobre odnose s sodelavci, 

ravnateljem, učenci in starši. Obdobje izkušenosti in usposobljenosti se razvija 

postopoma, ko se ojačajo samozaupanje, sprejemanje in upoštevanje nasvetov 

kolegov, večja pripravljenost na poučevanje, zmožnost predvidevanja težav, 

izoblikovanje načinov poučevanja, rutine, upoštevanje interesov, sposobnosti, želja in 

potreb tako sebe, kot tudi učencev. Izkazuje manj navdušenja za novosti in inovacije 

ter ima manj potreb po medsebojnih stikih s kolegi. Potem pa sledi obdobje vpliva na 

učence, ko učitelj razmišlja o sebi, svojih učencih, njihovemu razvoju, začne iskati nove 

metode in oblike dela, je samo refleksiven, se izobražuje, je inovativen in se želi 

strokovno izpopolnjevati (Valenčič Zuljan, 2012). 

Na kakovostno poučevanje in znanje, ki ga učenci usvojijo, v veliki meri vplivajo 

učiteljeve strokovne kompetence, ki se kažejo skozi učiteljevo aktivnost med 

poučevanjem in skozi učiteljeva prepričanja o lastnih sposobnostih, učinkovitosti in 

svojem vplivu na učence. Znanje o različnih fazah profesionalnega razvoja in njihovih 

značilnostih pa učitelju olajša razumevanje sebe, svojih notranjih procesov. 

Prepričanja, ki jih ima učitelj o sebi in o svoji učinkovitosti, vplivajo na njegovo 

rezilientnost in posledično tudi na samopodobo, saj večja učinkovitost pomeni manj 

izčrpanosti, več zadovoljstva, predanost svojemu delu, izboljša se organizacija dela. 

Vse to pa vpliva na boljše dosežke učencev, motivacijo za šolsko delo in boljši odnos 

do šole, kar so potrdile tudi raziskave (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015, v Dulc, 

2016). 
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Učiteljev razvoj kariere po faznem slovenskem modelu razvoja kariere (P. Javrh, 2011) 

poteka v osmih fazah:  

 preživetje/odkrivanje, 

 stabilizacija, 

 poklicna aktivnost/eksperimentiranje, 

 negotovost, 

 kritična odgovornost, 

 sproščenost, 

 nemoč, 

 izpreganje.   

V fazi preživetja je učitelj novinec, ki se še v večji meri ukvarja sam s sabo, je postavljen 

pred številne izzive v razredu, kot sta disciplina in obvladovanje učencev, išče 

ravnotežje med vsemi obveznostmi. V fazi stabilizacije se veča samozaupanje učitelja, 

razvijajo se njegove kompetence, poglobi se v stroko in sodeluje v večih strokovnih 

timih. Faza eksperimentiranja za učitelja pomeni preizkušanje novih, različnih učnih 

metod in oblik, v poučevanje uvaja novosti, pomembni so mu odnosi s sodelavci, prav 

tako pa se strokovno izpopolnjuje. Sledi faza negotovosti, ko se učitelj ozre v preteklo 

kariero, pogosto se zgodi, da je zaradi negativne izkušnje ali poraza nezadovoljen, 

nesrečen, izgorel in razmišlja o menjavi poklica. Faza kritične odgovornosti se zgodi 

zrelemu učitelju, ki je predan svojemu poklicu, ga doživlja kot poslanstvo, se 

izobražuje, je pripravljen na spremembe in nove izzive. V fazi sproščenosti učitelj 

eksperimentira, je suveren, počuti se vitalno, želi si mentorstva, skrbi za korektne 

medsebojne odnose. Faza nemoči je, ko se učitelj približuje upokojitvi, počuti se 

izgorelega, starega, ima zdravstvene težave, nima več ambicij, je nezadovoljen, 

kritizira in ima slabše odnose z učenci. V fazi izpreganja pa se učitelj že pripravlja na 

upokojitev, ampak je še vedno aktiven, ambiciozen, ima načrte za upokojitev, je 

kvaliteten mentor, ki pozna napake sistema in jih jasno izrazi. Na drugi strani pa je v 

fazi izpreganja učitelj lahko tudi utrujen, zagrenjen, težko pričakuje odhod v pokoj, 

negativno razmišlja o šoli in sebi in ne želi biti več dejaven (Javrh, 2011). 

 

  SAMOPODOBA PEDAGOŠKEGA DELAVCA 

Samopodoba učitelja je pomembna, saj prispeva h kvaliteti poklicnega življenja, prav 

tako pa je učitelj sooblikovalec samopodobe učencev. Učitelj je učencu model in dober 

model je tisti, ki poučuje s svojo osebnostjo in spoštuje tudi osebnost učencev 

(Juriševič, 1999).  

Pedagoški delavci, ki znajo uživati v svojem poklicu, so uspešni, znajo vzpostaviti v 

razredu avtoriteto, imajo zdravo samopodobo in težave, s katerimi se soočajo, jemljejo 

kot izzive. Svoje delo opravljajo vztrajno, dosledno, s pozitivno naravnanostjo, 

uporabljajo raznolike terapevtske in pedagoške tehnike, se svojemu poklicu primerno 

obnašajo in oblačijo. Vedo, da si je avtoriteto moč ustvariti le s spoštovanjem sebe in 

drugih ter priznajo, da so zmotljivi. Tako pridobijo spoštovanje sodelavcev, učencev in 

njihovih staršev (Gabrovec, 2013). 
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Ključ do uspeha na vseh življenjskih področjih sta dobra samopodoba in 

samozaupanje. Če si učitelj zaupa in verjame svojim sposobnostim in zmožnostim, se 

je bolj pripravljen spoprijeti z zahtevnimi situacijami, jih obvladovati in razreševati. 

Uspeh rodi uspeh. Osebe s pozitivnim samovrednotenjem imajo uspešno in 

zadovoljivo socialno življenjsko pot ter so tudi pri drugih priljubljeni in sprejeti 

(MacGrath in Francey, 1996). 

Kyriacou (1997) meni, da učitelj, ki svojim učencem sporoča, da je prepričan vase, je 

sproščen in samozavesten, pozitivno vpliva na učence. Pomembno pa je, da je učitelj 

tudi zares prepričan vase. To je najbolj vidno na obrazu, po tonu glasu, načinu govora, 

gledanju v oči, kretnjah in drži. Če obvladamo govorico telesa, je tudi naš videz bolj 

samozavesten.  

Lawrence (2006) pravi, da učitelj s dobro samopodobo veliko pripomore k dobri 

samopodobi učencev. Učitelji, ki si vzamejo čas, da se povežejo z učenci, z njimi 

komunicirajo, sproščeno poučujejo, največkrat tudi imajo dobro samopodobo in so 

hkrati pozitiven zgled učencem. Pomembno je, da se zavedajo svojih prednosti, hkrati 

pa tudi šibkosti, in jih zmorejo učencem tudi pokazati. S tem jim pokažejo, da imamo 

vsi dobre in slabe lastnosti in da ni nič narobe, če jih tudi pokažemo.  

Učitelji, ki sami niso samozavestni in nimajo dobre samopodobe, ne bodo zmožni 

spodbujati in izboljšati samopodobe učencev, ki jih poučujejo. Za krepitev svoje 

samopodobe je dobro, da učitelji poznajo teoretično ozadje o samopodobi, da 

verjamejo, da se vsi zmoremo spremeniti, navkljub težkim razmeram ali težavam, da 

so sposobni sprejeti in ceniti samega sebe. Preden lahko spoštujemo druge, moramo 

spoštovati sebe. Biti učitelj je v današnjih časih postala zelo zahtevna služba in 

posledično so učitelji pod vse večjimi pritiski in stresom. Dolgotrajen stres in 

nezadovoljstvo v službi pa prinašata občutke manjvrednosti in slabe samopodobe. 

Zato je potrebno čim prej odstraniti vzroke stresa in nezadovoljstva, preden se slednji 

razvijejo v slabšo samopodobo. Kljub temu pa se učitelji srečujejo s stresorji, na katere 

ne morejo sami vplivati oziroma jih zmanjšati ali odstraniti, kot na primer odnos 

ravnatelja in vodstva šole. Raziskave in klinične študije so dokazale, da ljudje zmorejo 

spremeniti svoje vedenje in občutke, če so za to dovolj motivirani in pripravljeni vložiti 

trud (Lawrence, 2006). 

Dober učitelj je odziven, dostopen, snov podaja razumljivo in si pomaga z različnimi 

pripomočki za boljšo razumljivost in privlačnost učne snovi. Išče ustvarjalne rešitve, je 

inovativen in povezuje snov z ostalimi predmeti in učencem poznanimi področji, 

uporablja komunikacijsko tehnologijo. Težavne učence dodatno motivira, zaposli, 

odkrije njihove interese in jih vključi v aktivnosti. Velikokrat pohvali, kritiki pa se izogiba.  

Učenci si o učitelju ustvarijo prvi vtis že v prvih sekundah, nanj pa vplivata splošno 

razpoloženje ter razredna klima, ki jo učitelj ustvari. Dobro je, da je sproščen, dostopen, 

všečen, a vendar mora ohranjati mejo med sabo in razredom. Na prvi vtis najbolj 

vplivajo barve oblačil, slog oblačenja, značilnosti vedenja in govorica telesa. Učiteljeva 

samopodoba vpliva tudi na komunikacijo z učenci, poleg sporočila, ki ga predaja s 

snovjo, je pomembna tudi verbalna in neverbalna komunikacija, ki jo ima z učenci. Vse 
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to pa prispeva h kvalitetnim odnosom in bolj učinkovitemu poučevanju (Kovačev, 

2013).  

Značilnosti pedagoškega delavca z dobro samopodobo: 

 trdnost pri soočanju s težavami, 

 sposobnost sprejeti in dati pohvalo, 

 sprejeti nasvet, ne da bi v njem videl kritiko,  

 zadovoljstvo, navdušenje ob novih izzivih, 

 uspešno vzpostavlja in ohranja medosebne odnose, je skrben, 

 privlači ljudi, ki imajo dobro samopodobo, 

 ob uspehih doživlja več zadovoljstva, 

 lažje in učinkoviteje išče načine sodelovanja z drugimi, 

 razvije empatičen odnos do samega sebe in drugih, 

 je siguren, odločen, pozitivno naravnan, koristen, 

 bolje prepozna svojo vrednost in dosežke, ne da bi potreboval odobravanje 

drugih,  

 zmožnost sprejeti več odgovornosti, 

 pripravljenost na nove izzive. 

Značilnosti pedagoškega delavca s slabo samopodobo: 

 čustven umik, 

 pasivno-agresiven odnos, 

 upiranje izzivom, novim načinom dela, metodam poučevanja, 

 nenehno podcenjevanje samega sebe, 

 se ne trudi, ne tvega in ni pripravljen spremeniti načina dela, je 

nezadovoljen, 

 pretirano kritizira druge, 

 ima pretirano željo po pozornosti in mnenju sodelavcev. 

(Youngs, 2000) 

 

  POMEN SAMOPODOBE PEDAGOŠKEGA DELAVCA ZA POUČEVANJE 

A. Tacol (2011) je zapisala, da lahko učitelj učence s svojim delom in odnosom 

motivira, navdušuje, opogumi, lahko pa jih tudi podcenjuje, spravlja v strah, prizadene 

in povečuje njihovo negotovost. Učitelj, ki ima dobro, a hkrati realno samopodobo, bo 

znal tudi učence spodbujati, da zaupajo vase, so ustvarjalni, vedoželjni, pozitivno 

naravnani do sebe in drugih. Učitelj je učencem model. Največji vpliv ima njegov 

odnos, ki naj bo spoštljiv, sprejemajoč, tudi ko je vedenje ali znanje učencev 

pomanjkljivo ali neustrezno, hkrati pa mora znati postaviti tudi zahteve in ustrezne 

omejitve. Tako lahko učencem pomaga, da lažje sprejemajo sebe in realno presojajo 

svoje šibkosti oziroma pomanjkljivosti.  

Ena izmed najpomembnejših nalog vseh učiteljev je skrb za svojo samopodobo. S 

svojo dobro samopodobo spodbujajo in vplivajo na dobro samopodobo učencev. Kljub 
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temu pa ni nič manj pomembna skrb za svojo samopodobo, saj ta vpliva na našo 

strokovnost in kompetentnost. Tako učenci kot učitelji se lažje in uspešneje soočajo z 

izzivi in zahtevami, če do sebe gojijo pozitivna čustva. Tako bo učitelj kljub 

vsakodnevnim težavam in oviram zaupal vase, začutil bo pomembnost in smisel 

svojega poklica ter našel zadovoljstvo (Youngs, 2000). 

Mnogi otroci žal nimajo urejenih življenjskih okoliščin, zato sta šola in učitelj edina 

spodbuda, tolažba in edini kraj, kjer lahko dobijo občutek vrednosti. Z ustreznim in 

zavzetim delom lahko učitelji spremenijo življenja svojih učencev. Spodbujanje in 

razvijanje otrokovih potencialov je pomembna naloga in odgovornost učitelja. Učitelj je 

tisti, ki krepi dobro samopodobo, pomaga učencem verjeti vase, spoznati, da so 

pomembni. Vendar za to potrebuje tudi sam učitelj dobro samopodobo, kajti damo in 

učimo lahko le to, kar smo (prav tam). 

Komunikacija med učiteljem in učencem je pomembna priložnost za oblikovanje 

celotne samopodobe otroka, ki se odraža z vrednotenjem učenca kot učenca in kot 

človeka. Burns (1979) pravi, da učiteljeva dobra samopodoba povečuje tako njegove 

kot učenčeve storitve in s tem zvišuje učenčevo samopodobo (Burns, 1979, v Adlešič, 

2000). Throwbridge (1973, v Adlešič, 2000) je skozi proučevanje zveze med učiteljevo 

samopodobo in stilom poučevanja ugotovil, da so učitelji z dobro samopodobo porabili 

manj časa za ne-miselne, rutinske aktivnosti, pri tem pa so uporabljali konvergentno 

mišljenje in spomin ter le to spodbujali tudi pri učencih. Učitelji s slabo samopodobo pa 

so uporabljali divergentno mišljenje in spomin. Učiteljeva samopodoba vpliva na 

sposobnost ustvarjanja medsebojnih odnosov, stil poučevanja, zaznave in 

pričakovanja učitelja in otrok ter na njegovo lastno vedenje in vedenje učencev. Za 

dobro samopodobo je pomembno ustrezno razredno okolje, v katerem učitelji s dobro 

samopodobo vzgajajo učence v vzdušju, ki razvija ugodno samopodobo. Mnogo študij 

dokazuje, da učenci vrednotijo poučevanje glede na kakovost medsebojnih odnosov 

med učiteljem in njimi. Ozadje medsebojnih odnosov pa je ključnega pomena pri 

poučevanju, saj učitelji in učenci potrebujejo sprejemanje, spoštovanje in zaupanje, da 

so lahko učinkoviti (Burns, 1982, v Adlešič, 2000). Učitelji  z dobro samopodobo so 

tisti, ki imajo pozitivno samospoštovanje, sprejemajo samega sebe, ne dvomijo  vase, 

niso anksiozni in posledično pozitivno vplivajo tudi na učenčevo samopodobo in 

njegove učne dosežke. Zato pa je potrebno ustrezno izobraževanje. Učitelje je 

potrebno opominjati o njihovem vplivu na učence, o ustreznih vzorcih komunikacije, 

tako besedne kot tudi nebesedne (Adlešič, 2000).   

Učitelj brez pozitivnega samovrednotenja ne more spodbujati in vzgajati dobro 

samopodobo pri  učencih, čeprav ima naštudirane teoretične pojme in strategije glede 

dobre samopodobe. Učiteljevo vrednotenje samega sebe vpliva na vrednotenje 

učencev, ki jih poučuje, kajti učitelj, ki ne ceni sebe, prav tako ne ceni učenca. Način, 

kako vstopa v odnose z učenci in kako z njimi komunicira, ima prav tako vpliv na 

njihovo samopodobo. Učenci zaznajo učiteljevo vedenje in vrednotenje in posledično 

prilagodijo podobo samega sebe učiteljevemu vrednotenju in pričakovanjem. Seveda 

pa učitelj nima vsemogočnega vpliva na učenčevo samopodobo, saj ta ni samo 

pasiven izraz učiteljevih mnenj in predstav. Ima pa učitelj večji vpliv na učence s slabšo 
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samopodobo, saj bo učenec s pozitivnim samovrednotenjem kritiko ali grajo učitelja 

vzel kot možnost učenja iz napak, tisti s slabšim pa isto situacijo lahko doživi, kot da je 

sramota delati napake, to pa lahko prizadene njegovo samovrednotenje in znižuje 

samopodobo. Pomembno je ločiti med globalno samopodobo in njenimi posameznimi 

področji. Če učitelj graja učenca z dobro samopodobo na posameznem področju, na 

primer na področju likovne vzgoje, to ne bo porušilo njegove splošne samopodobe, 

ampak se bo počutil manj sposobnega samo na področju akademske samopodobe – 

na likovnem področju, splošna samopodoba pa ostaja enaka. Učencu s slabo 

samopodobo pa lahka ta ista kritika na posameznem področju poruši celotno globalno 

samopodobo, zato ti učenci potrebujejo več pohval, spodbud, pozitivnih reakcij in 

nežnih nasvetov. Kajti, če bo v šoli slišal, da zmore, da je sposoben, cenjen, vreden, 

bo tudi sebe začel zaznavati kot takega. Tako so učitelji v vlogi »zrcala« učenčeve 

samopodobe (Starbek Potočan, 2005).  

Študije in raziskave (Schunk, 1990) so dokazale, da učitelji prispevajo k 

samopodobi učencev:  

 z nalogami, ki ustrezajo njihovim dejanskim sposobnostim, 

 z realno pozitivno povratno informacijo, 

 s poučevanjem učenja – meta kognitivnih strategij, 

 s pomočjo pri postavljanju ciljev, 

 z delom v manjših skupinah.  

(Schunk, 1990, v Juriševič, 1999) 

Samopodoba učitelja vpliva na to, kako opravlja svoje delo, kakšne ima medosebne 

odnose in koliko stresa doživlja pri delu. Narava učiteljskega poklica od učitelja zahteva 

strokovno izpopolnjevanje, osebno rast in profesionalen razvoj. Dober učitelj verjame 

v učenčev uspeh, v primerih nemira v razredu je zelo pomemben njegov nebeseden 

odziv, da zna umiriti sebe in deluje umirjeno, da zaposli nemirne učence. Dogajanje 

mora znati pogledati z različnih zornih kotov, da ga lažje razume in se znajde v situaciji. 

In vendar se lahko tudi učitelj zmoti, takrat se učitelj z dobro samopodobo s tem ne bo 

obremenjeval, napako bo mirno popravil, se opravičil ali pošalil na svoj račun (Kotnik, 

2013).   

 

  DEJAVNIKI, KI OGROŽAJO SAMOPODOBO PEDAGOŠKEGA DELAVCA 

Pedagoški delavci se pri svojem delu soočajo z mnogimi situacijami, ki ogrožajo 

njihovo samopodobo, od odnosov z učenci in sodelavci do stresa, ki je povezan z 

visokimi pričakovanji nadrejenih in staršev. Nekateri dejavniki, ki jih je izpostavil 

Lawrence (1999) in ogrožajo samopodobo učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, so:  

 Iskanje pravega ravnotežja na delovnem mestu. Pomembno je, da je slednje 

ravno prav zahtevno za osebo, ki ga opravlja. Enako delovno mesto lahko 

nekaterim učiteljem pomeni, da ne morejo doseči vseh potencialov, drugim 
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pa je ta ista zadolžitev lahko prezahtevna. Zato bi naj vsakdo opravljal delo 

z dovolj odgovornosti in izzivi, a hkrati ne prezahtevno glede na svoje 

sposobnosti. 

 Dvom v svoje sposobnosti. Mnogi učitelji se v neugodnih situacijah vprašajo 

o svoji primernosti in usposobljenost za poklic učitelja, kar ogroža 

samopodobo in povečuje možnosti za opustitev poklica.  

 Sodelovanje s starši je lahko zelo stresno, sploh kadar imajo ti previsoka in 

nerealna pričakovanja do svojih otrok in so kritični do učiteljevega dela in 

šole.  

 Nesigurnost vase pri učiteljih začetnikih. Mnoge učitelje, ki začenjajo svojo 

kariero, je na začetku strah nastopati pred skupino otrok, počutijo se 

neprijetno in neusposobljeno. 

 Obvladovanje vedenjsko problematičnih otrok. V času študija se študentje 

ne naučijo tehnik discipliniranja in strategij, kako se soočiti z vedenjskimi 

težavami učencev, zato so za učitelje začetnike te situacije lahko zelo 

stresne in povzročijo dvom v svoje sposobnosti. Pomembno je, da imajo 

priložnost izobraževanja in podporo ter strokovne nasvete s strani 

izkušenejših sodelavcev.  

 Občutek izoliranosti in osamljenosti je pogost predvsem pri učiteljih, ki se 

pridružijo kolektivu in se lahko tisti, ki so že prej bili tam, počutijo ogrožene 

in nezadostne.  

 Šolska inšpekcija predstavlja velik stres za učitelje in hkrati ni ustrezen in 

realen pokazatelj dobrih in slabih učiteljev. 

 Skrb za dobrobit in varnost učencev. Učitelji morajo prepoznati znake zlorab 

otroka in jih javiti ustreznim organom, ki pa žal pogosto ne ravnajo ustrezno 

in učinkovito ter otroku ne pomagajo. 

 Osebne težave, ki jih učitelji ne morejo vedno pustiti pred vrati šole. Če so 

te dolgotrajne in se ne rešijo, lahko povzročajo dolgotrajni stres, izgorelost 

in slabo samopodobo.   

Ti dejavniki so ogrožajoči predvsem za mlade učitelje, ki so šele na začetku svoje 

poklicne poti in nanje niso ustrezno pripravljeni. Če pedagoški delavci poznajo 

dejavnike tveganja in jih pravočasno prepoznajo, lahko razvijejo strategije za 

spopadanje z njimi oziroma jih pravočasno preprečijo (Lawrence, 1999). 

 

 VPLIV PEDAGOŠKEGA DELAVCA NA SAMOPODOBO OTROK 

Poleg notranjih dejavnikov posameznika imajo velik vpliv tudi zunanji dejavniki. Učitelji 

so pomemben člen zunanjih dejavnikov, ki oblikujejo samopodobo otrok, ki jih 

poučujejo. Poleg družine, prijateljev, »pomembnih drugih«, soseske je tudi šola eden 

izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na posameznika in njegovo samopodobo, 

saj otroci v šoli preživijo velik del dneva, v šoli imajo priložnosti za utrjevanje 

samopodobe in spoznavanje sebe na novih področjih udejstvovanja, vpliva pa tudi na 

otrokove razvojne značilnosti. Otrokova samopodoba je pomembna tudi za samo šolo, 
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saj je pokazatelj duševnega zdravja otroka, motivacija za učenje in vpliva na učno 

uspešnost (Juriševič, 1999). 

V šoli so za samopodobo odgovorni učitelji in učenci – vrstniki. Omejila se bom 

predvsem na vlogo učitelja, saj je to tudi tema te naloge. Učitelj lahko s svojim 

odnosom in delom veliko pripomore k oblikovanju tako dobre kot slabe samopodobe. 

Učitelj otroka usmerja, mu zagotavlja pogoje za učenje in pomaga do spoznanja, kaj 

vse zmore. Prav tako daje pohvale in kritike, nebesedna sporočila, ocene, s katerimi 

vrednoti otrokove izdelke, vedenje. Otrok pa preko tega vrednoti sebe. Že ob samem 

začetku šolanja je pomembno, da otroci pridobijo zaupanje vase in oblikujejo pozitiven 

odnos do učenja in šole. Zato je posebej pomembno, da v prvem razredu poučujejo 

učiteljice, ki rade poučujejo, učence spoštujejo, znajo navezati stik z otroki, jih ne 

ustrahujejo, ampak jih prijazno nagovorijo, znajo spodbujati in razvijati prijateljstvo med 

otroki, da opazijo, če je kdo izločen iz skupine in ga na nevpadljiv način vključijo v igro. 

Dobri učitelji se z učenci pogovarjajo, pogajajo, razpravljajo, utemeljujejo zahteve in 

pravila ter spodbujajo razvoj kritičnega mišljenja. Podpirajo neodvisnost in upoštevajo 

njihovo voljo, s tem pa vplivajo na pozitivno samovrednotenje (Juriševič, 1997).  

Raziskave potrjujejo pomen odnosov z drugimi za razvoj posameznikove osebnosti in 

samopodobe. Učitelji, starši in vrstniki so najpomembnejši v otrokovem življenju in 

posledično se njihova samopodoba razvija v skladu z interpretacijo njihovih povratnih 

informacij, kajti na osnovi odnosov z drugimi si ustvarimo svojo identiteto. Otroci 

opazujejo, kako se na njih odzivamo, dobivajo povratne informacije o tem, kako jih 

zaznavamo, se naučijo, da na podoben način zaznavajo tudi sami sebe. Če jih mi 

doživljamo kot vredne, se bodo tudi sami počutili vredne. V odnosih z drugimi 

odkrivamo, kdo smo (Lamovec, 1994). 

Učenci, ki imajo dobro samopodobo, se bodo prilagodili, učitelji jih bodo zaznali kot 

uspešne, to pa pozitivno vpliva na učenčevo samospoštovanje. Tako bo učenec v šoli 

uspešen. Pri otroku s slabo samopodobo pa je situacija obratna. Otrok, ki ga ves čas 

opozarjajo na napake, kritizirajo, pridobi slabo samopodobo, v skladu z mnenjem 

učitelja pa izkazuje svoje dosežke, učitelj ga zopet kritizira in učenec še poglablja nizko 

samospoštovanje. Tako se vrti v začaranem krogu (Adlešič, 2000). Učenčeva 

uspešnost ali neuspešnost ni odvisna od nadarjenosti ali družinskih pogojev, ampak 

predvsem od tega, kako ga učitelji obravnavajo – kot uspešnega ali neuspešnega, od 

etikete, ki mu jo nadenejo (Kobal, 2000). 
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Dr. Robert Rosenthal, iz Univerze Harvard, kasneje Univerze v Kaliforniji, je leta 1979 

izvedel raziskavo o vplivu samopodobe na učence, poznano kot Pigmalionov oziroma 

Rosenthalov efekt. Na začetku šolskega leta so otroci iz osemnajstih razredov opravili 

IQ test, nato pa je izmed vseh naključno izbral 20 % otrok in njihovim učiteljem povedal, 

da imajo izjemne intelektualne sposobnosti. Ti učenci so v tekočem šolskem letu brez 

dodatne pomoči izboljšali svoje ocene in vedenje, prav tako pa se jim je zvišal IQ in to 

samo zato, ker so učitelji verjeli vanje in posledično so tudi sami verjeli vase, kar je 

vplivalo na njihovo samopodobo. Samo zato, ker so spremenili mnenje o samem sebi 

in svojih sposobnostih, so bili rezultati boljši. Če otroke spodbujamo, pohvalimo, jim 

pripišemo zasluge za njihov uspeh, okrepimo njihov pogled nase, bo njihova 

samopodoba in učinkovitost precej boljša. Ne moremo pa jih spodbujati, če ne 

zmoremo spodbujati sami sebe. Zato je potrebno, da imajo tudi učitelji vero vase, v 

svoje sposobnosti, dobro samopodobo, da lahko to spodbujajo tudi pri svojih učencih 

(Kadič, 2013). 

Znaki dobre samopodobe pri učencih:  

 pripravljenost sodelovati, 

 pripravljenost deliti z drugimi, 

 sposobnost sprejeti nasvet, 

 zadovoljstvo s sabo,  

 želja po uspehu. 

 

učenčeva dojemanja 
vrednotenj in pričakovanj 

pomembnih ostalih

učenčeva lastna vrednotenja in 
pričakovanja

učenčevo pojmovanje 
lastne sposobnosti

učenčevo vedenje 
in uspeh v razredu

vrednotenje učenca s 
strani učitelja in staršev

pričakovanja učiteljev in 
staršev od otrok

učiteljeva in starševska 
verbalna in neverbalna 

komunikacija z učencem

Slika 3, Krožni proces samopodobe (Burns, 1979, v Adlešič, 2000, str. 13) 
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Znaki slabe samopodobe pri učencih:  

 neprimerno vedenje, 

 samo podcenjevanje,  

 občudovanje brez tekmovanja, 

 slabo prizadevanje za učiteljevo pozornost, 

 pretirano kritiziranje, 

 pretirana zaskrbljenost glede mnenja vrstnikov. 

(Youngs, 2000) 

A. Tacol (2011) je predlagala nekaj načinov za spodbujanje dobre samopodobe pri 

učencih: 

 učitelj naj skrbi za svojo samopodobo, osebnostno rast in kakovost življenja, 

 z učenci naj ustvari sprejemajoč in spoštljiv odnos, z ustreznimi omejitvami, 

 učencem naj pomaga postavljati cilje in jih usmerja pri njihovem 

uresničevanju, 

 učitelj otrokom pomaga, da bodo sami sebe sprejeli in spoštovali, 

 učence spodbuja k sodelovanju, sprejemanju različnosti in prijateljstvu, 

 učence spodbuja k soočanju s težavami in ovirami ter ustreznem reševanju, 

 učence uči soočanja s stresom, 

 učencem pomaga razviti pozitiven, realen pogled na življenjske situacije, 

 učencem pomaga prevzeti odgovornost za svoje vedenje, 

 učencem pomaga, da prepoznajo, sprejemajo in ustrezno izrazijo svoja 

čustva.  

Učitelj lahko med poukom prispeva k oblikovanju dobre samopodobe na več načinov:  

 naloge ustrezajo učenčevim sposobnostim, 

 učencem daje realne in pozitivne povratne informacije, 

 učence nauči, kako se naj učijo, 

 učencem pomaga pri zastavljanju svojih ciljev, 

 ima pristne, odkrite odnose in sprejema vse učence.  

(Juriševič, 1996) 

Delo z učenci s slabo samopodobo je možno, če sodelujejo učitelj, celoten kolektiv in 

starši celo šolsko leto, saj se slaba samopodoba ne more spremeniti čez noč in z enim 

samim uspehom. Učenec mora spoznati, da je sposoben in vreden zaupanja, mora 

začeti verjeti sam vase, v svoje sposobnosti. To pa lahko spozna le, če ima ob sebi 

učitelja, ki tako misli in deluje (Youngs, 2000).  

Smernice za razvoj zdrave samopodobe otrok (Brown, 1992): 

 zapomnite si imena otrok, 

 namenite otroku pozornost, ko želi nekaj povedati, 

 sprejmite različna čustva otrok,  

 praznujte rojstne dneve otrok, 
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 poiščite učenčeva močna področja,  

 pri razvijanju šibkih področij izhajajte iz tistega, kar zna, 

 pokažite jim, da jim zaupate, 

 predstavite se jim, 

 izdelke učencev postavite na vidno mesto, 

 dovolite jim, da sodelujejo pri oblikovanju razrednih pravil, 

 smejte se smešnim pripetljajem,  

 dovolite, da prinesejo v šolo stvari od doma, 

 učni pripomočki naj bodo na dosegu rok, 

 občasno spremenite ureditev razreda, 

 zadolžitve delimo po metodi kroženja, 

 izogibajte se opravljanju del namesto otroka, če to zmore sam, 

 ne popravljajte ga prehitro, 

 pohvala spodbuja učenje, graja pa prizadene in vodi k neuspehu, 

 učenca pohvalite, ko je prizadeven in uspešen, 

 vsak učenec v razredu je poseben – enkraten otrok! 

(Brown, 1992, v Juriševič, 1999) 

Lastnosti učinkovitega učitelja:  

 nikoli ne obupa nad nobenim učencem (zaveda se, da so se vsi učenci 

sposobni učiti in ima do njih visoka pričakovanja, saj so učenci uspešni, če 

okolica od njih to pričakuje), 

 pohvalo uporablja kot motivacijski dejavnik (uspeha in primernega vedenja 

ne jemlje kot samoumevna, omogoča, da so vsi učenci uspešni), 

 spodbuja pozitivno vzdušje za učinkovito učenje in življenje (teme obravnava 

življenjsko in aktualno, učence ceni), 

 izkoristi čas v razredu (uporablja različne metode in načine poučevanja in 

alternativne poti za učence, ki se težje učijo), 

 postavi jasne meje sprejemljivega vedenja (postavi pravila, ki zagotavljajo 

fizično in čustveno varnost otrok), 

 izkoristi učne priložnosti (spodbuja vse učence, preizkuša nove metode 

poučevanja), 

 ima jasno filozofijo (pomaga pri iskanju smisla pri vseh dejavnostih).  

(Youngs, 2000) 

 

 VPLIV SAMOPODOBE NA UČENJE  

Samopodoba je ključen dejavnik, ki vpliva na to, kaj naredimo iz svojega življenja in 

kaj dosežemo. Nič nima večjega vpliva na zdravje, energijo, notranji mir, doseganje 

ciljev, srečo, kvaliteto odnosov, sposobnosti in produktivnost kot zdrava samopodoba. 

Ravno zaradi te pomembnosti samopodobe morajo učitelji vedeti, kako pomagati in 

spodbujati otroke k njenemu razvijanju (Youngs, 2000). Oblikovanje samopodobe je 
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rezultat učenja o sebi, ki poteka na različne neformalne oziroma spontane načine. 

Roberts (1995, v Juriševič, 1999) loči štiri oblike »učenja o sebi«: raziskovanje, 

postavljanje vprašanj, eksperimentiranje, učenje iz napak. Prav tako pa so pri 

oblikovanju otrokove samopodobe pomembne osebe, ki so otroku blizu, to so v prvi 

vrsti starši, učitelji, vrstniki in ostali (Juriševič, 1999). Učitelji so pomembni, saj lahko 

spreminjajo svoje učence, s svojimi dejanji in besedami gradijo temelje za otrokov 

nadaljnji razvoj. Njihova temeljna naloga je učencem pokazati, kako pomembno je 

pozitivno zaznavanje samega sebe in vera vase (Youngs, 2000). 

Samopodoba je eden izmed mnogih dejavnikov, ki vplivajo na otrokovo učno 

uspešnost. Študije so dokazale, da obstaja povezava med otrokovo samopodobo in 

njegovo učno uspešnostjo. Potrebno pa je ločiti posamezne sestavine samopodobe, 

med katerimi le učne sestavine vplivajo na učno uspešnost na določenih področjih, kot 

sta na primer branje in matematika. Potrebno je upoštevati tudi razvojne značilnosti in 

subjektivno naravo samopodobe otroka (Juriševič, 1999). 

 

 UČITELJI RAZREDNEGA POUKA 

  Učitelj 

Kakovostno šolstvo in izobraževanje je v veliki meri odvisno od dobrih in kakovostnih 

učiteljev. Raziskave, ki so jih izvedli v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja, 

so pokazale, da imajo uspešni učitelji značilnosti dobrih učiteljev. Te lastnosti pa so 

zrelost, dobra splošna razgledanost, nadpovprečna intelektualnost, zadovoljstvo z 

izbranim poklicem, visoki dosežki in uspešnost, pozitivna naravnanost do učencev in 

dela, izkušnje, urejenost, dobre organizacijske sposobnosti, ustvarjalno mišljenje, 

smisel za humor, vseživljenjsko učenje, sistematičnost, ustvarjanje spodbudnega 

učnega okolja in spodbujanje učencev (Vialle, 1998, v Kukanja Gabrijelčič, 2014). V 

sodobnem času pa so učitelji dobili še številne druge vloge, ki zahtevajo nov nabor 

sposobnosti. Novodobni učitelj bi naj bil refleksiven, usposobljen za delo z učenci s 

posebnimi potrebami, iz drugih kulturnih okolij, z različnimi sposobnostmi, nadarjenimi 

učenci, pripravljen na spremembe, mentorstvo in timsko delo, učitelj, ki vključuje v delo 

tehnologijo, spodbuja učenje, skrbi za svoj osebni in profesionalni razvoj in je mobilen 

(Day, 1999). 

Štiri glavna načela dobrih učiteljev so:  

 za delo učitelja se zahteva visoka usposobljenost,  

 delo učitelja zahteva vseživljenjsko izobraževanje, 

 delo učitelja je mobilen poklic, 

 delo učitelja temelji na partnerstvu.  

Komisija evropske skupnosti je določila znanja, ki bi jih moral imeti vsak učitelj: 

 je zmožen opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje z ustreznimi 

strategijami poučevanja odzvati, 

 podpira in omogoča učencem razvoj v samostojne učence, 
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 pomaga pridobivati kompetence, 

 zmore delati v večkulturnih okoljih, razume vrednost različnosti, spoštuje 

razlike, 

 sodeluje s sodelavci, kolegi, starši in skupnostjo.  

(Peklaj idr., 2009) 

Med najpogostejše stresorje učiteljskega poklica, glede na povprečne ocene učiteljev, 

spadajo:  

 pretepanje in agresivnost med učenci,  

 nespoštljivo in predrzno vedenje učencev,  

 neukrotljiv razred, 

 nedisciplina v razredu, 

 vedenjsko bolj težavni učenci, 

 nemotivirani učenci, 

 nizko družbeno vrednotenje učiteljskega poklica, 

 težavni starši,  

 prevelike količine administrativnega dela,  

 premajhno priznavanje učiteljeve avtoritete.  

 (Demšar, 2003) 

  Vrste in obseg dela učiteljev razrednega pouka 

Delovna obveznost učitelja zajema samo izvajanje pouka in drugih organiziranih oblik  

dela z učenci, kot tudi pripravo na pouk in popravljanje oziroma ocenjevanje izdelkov. 

Priprava na pouk pomeni sprotno vsebinsko in metodično pripravo in pripravljanje 

različnih didaktičnih pripomočkov. Drugo delo učitelja pa je še sodelovanje s starši, v 

strokovnih organih šole, opravljanje nalog razrednika, redno strokovno izobraževanje 

in izpopolnjevanje, zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z vzgojno-izobraževalnim 

delom, mentorstvo učencem in pripravnikom, sodelovanje z drugimi  šolami, 

organiziranje kulturnih, športnih in drugih akcij, v katerih sodelujejo učenci, priprava in 

vodenje ekskurzij, tekmovanj, šole v naravi, ki jih organizira šola, in opravljanje drugih 

nalog, določenih z letnim delovnim načrtom posamezne šole (Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996). 

Delo učitelja zahteva nenehno refleksijo svojega dela, profesionalni razvoj, 

izobraževanje o novih metodah, oblikah dela, tehnologiji, prilagoditvah in pomoči za 

učence z različnimi posebni potrebami, ki jih je v osnovnih šolah vse več, prav tako pa 

mora znati sodelovati s starši, jim svetovati in  pomagati. Day (1999) je predvidel, da 

bo učitelj v 21. stoletju vse spodaj našteto: 

 spodbujevalec znanja, idej, spretnosti, razumevanja in vrednot, 

 ekspert za področje učinkovitega učenja, 

 poznavalec spektra metod poučevanja, 

 kritik in moderator izobraževalnih programov in ciljev, 

 motivator učencev, 
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 ocenjevalec napredka in izobraževanja v najširšem smislu. 

Resman (1990) pa je naloge oziroma vloge učitelja razdelil v tri kategorije, ki se med 

sabo prepletajo:  

 učitelj – uslužbenec, ki upošteva zakonodajo in vodstvo, 

 učitelj – strokovnjak, ki upošteva stroko, 

 učitelj – človek, ki komunicira, vpliva, razume in podpira posameznike in ni 

nad drugimi. 

 

  Kompetence učitelja razrednega pouka 

V raziskavi, ki so jo opravljali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ob prenovi študijskih 

programov, so ugotavljali in analizirali pridobljene in zaželene kompetence Oddelka za 

razredni pouk. V raziskavi so sodelovali učitelji in profesorji razrednega pouka. 

Vprašalnik je zajemal kompetence, ki bi jih naj imeli učitelji razrednega pouka po koncu 

študija. To so:  

 poznavanje in razumevanje vsebinskih in didaktičnih posebnosti razrednega 

pouka, 

 poznavanje, razumevanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma na razredni 

stopnji v osnovnih šolah, 

 ustrezno preoblikovanje vsebin za dosego ciljev, 

 izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja, dosežkov učencev ter dajanje 

povratnih informacij, 

 prepoznavanje težav, potreb in razlik med učenci,  

 motivacija, spodbuda učencev in skrb za oblikovanje dobre samopodobe, 

 prilagajanje uporabe različnih didaktičnih sredstev, oblik in metod dela, 

 sodelovanje v timu strokovnih delavcev, 

 sodelovanje s starši, 

 ustrezno prilagajanje učnih pristopov glede na razlike med učenci, 

 prilagajanje pouka značilnostim šolskega okolja, 

 specialno-pedagoška znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami, 

 usposabljanje učencev za aktivno, samostojno in učinkovito učenje, 

 izgradnja spodbudnega učnega okolja, medsebojnih odnosov, učinkovito 

reševanje problemov, 

 povezovanje vsebin predmetov z drugimi predmetnimi področji, 

 sporazumevanje v slovenskem knjižnem jeziku, ki naj bo učinkovito, 

ustrezno in razumljivo, 

 spodbujanje in razvijanje učenčeve sposobnosti ustnega in pisnega 

sporazumevanja v slovenskem jeziku,  

 vključevanje umetniških vsebin, 

 uporaba različnih medijev vizualne kulture,  
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 skrb za psihofizično zdravje, zmanjševanje stresa v pedagoškem procesu in 

izven njega, 

 delovanje v razširjenem programu osnovne šole, 

 avtonomija pri izbiri metod, oblik dela, didaktičnih sredstev in učnega 

gradiva, 

 refleksija in izboljšanje kakovosti lastnega dela. 

(Skribe Dimec, 2006) 

 

 SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOGI 

  Vrste in obseg dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga  

Specialni in rehabilitacijski pedagogi so uveljavljeni, nepogrešljivi strokovnjaki in člani 

timov pri vzgoji in izobraževanju oseb s posebnimi potrebami. Združujejo znanja 

različnih disciplin za celostno pristopanje k učenju otroka. Poleg vzgojno-

izobraževalnih ustanov pa prav tako uspešno in aktivno delujejo tudi v zdravstvenih 

domovih, bolnišnicah, zavodih, svetovalnih centrih in podobno, kjer izvajajo 

terapevtsko in klinično delo. Vloga specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je 

pomembna že od zgodnjega otroštva pa vse do odrasle dobe. V zgodnjem otroštvu 

lahko delujejo kot izvajalci dodatne strokovne pomoči v vrtcih, kot specialni in 

rehabilitacijski pedagogi v razvojnih oddelkih vrtca, v obdobju osnovne šole kot 

izvajalci dodatne strokovne pomoči, učitelji v prilagojenih ali posebnih programih 

vzgoje in izobraževanja, v odrasli dobi pa imajo pomembno vlogo pri rehabilitaciji 

odraslih oseb s posebnimi potrebami oziroma pri učenju, ohranjanju osnovnih 

življenjskih veščin, kot so skrb za osebno higieno, samozagovorništvo, gospodinjska 

opravila in podobno. Specialni in rehabilitacijski pedagogi niso le učitelji, ki bi učili, 

vzgajali, izobraževali, temveč so tudi strokovnjaki, ki reeducirajo, kompenzirajo in 

rehabilitirajo osebe s posebnimi potrebami. So člani številnih timov in s svojim 

celostnim pristopom sodelujejo pri vključevanju oseb s posebnimi potrebami v socialno 

okolje in pri gradnji njihove osebnosti (Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije, 2003). 

 

  Specialni in rehabilitacijski pedagog v šolstvu 

Specialni in rehabilitacijski pedagog, ki je zaposlen v šolstvu, lahko prevzema različne 

vloge, ki jih je navedel Galeša (1995), to so: specialni pedagog kot svetovalec, mobilni 

specialni pedagog, ki opravlja dodatno strokovno pomoč na različnih osnovnih šolah, 

stalni specialni pedagog, ki delo opravlja na eni šoli, specialni pedagog kot učitelj v 

oddelku prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom ali v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja in specialni pedagog kot vzgojitelj v domovih.   

Specialni in rehabilitacijski pedagog je strokovnjak, ki preučuje, razvija in izvaja 

izobraževanje ter kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroci s posebnimi 

potrebami, odraščajočimi in odraslimi osebami s primanjkljaji, ovirami, v vseh 



Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka  Anja Dovečar 

28 

življenjskih obdobjih. Glavni in osnovni cilj dela specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga je pomagati posamezniku, da razvije in doseže vse svoje potenciale, 

kompenzira svoje primanjkljaje in se pripravi ter usposobi za kvalitetno in čim bolj 

neodvisno življenje, tako poklicno kot tudi socialno. Pomembno vodilo specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga pri svojem delu je varovanje dostojanstva, zasebnosti, 

avtonomije vseh udeležencev obravnave. Vso delo in odnos težita k uresničevanju 

tistega, kar osebam s posebnimi potrebami predstavlja korist in dobrobit (Etični kodeks 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 2009). 

E. Novljan (1992) je delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga razdelila na pet 

nalog, ki so:  

 svetovanje ljudem, ki delajo ali imajo kakršenkoli stik z otrokom s posebnimi 

potrebami, kot so na primer starši, učitelji, ravnatelji, svetovalni delavci in 

podobno, 

 diagnosticiranje otrokovih težav, izdelava diagnostične ocene in 

individualiziranega programa, ki vsebuje cilje in strategije za izboljšanje 

otrokovih šibkih področij oziroma primanjkljajev ter za spodbujanje močnih 

področij, 

 spremljanje napredka otroka, 

 zbiranje podatkov o otroku in njihova analiza, 

 spremljanje izobraževanja otroka s posebnimi potrebami. 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi imajo kot izvajalci dodatne strokovne pomoči 

številne vloge in naloge. Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči spoznavajo raven in 

način otrokovega funkcioniranja, ugotavljajo otrokove potrebe s specialno 

pedagoškega vidika, spodbujajo razvoj vseh njegovih potencialov, ga učijo in z njim 

urijo različne strategije in veščine, ki jih potrebuje pri učenju in šolskem delu. 

Pomembno vplivajo na to, kako se bodo razvili otrokovi potenciali, kako se bo 

vključeval v socialno okolje, svetujejo in pomagajo učiteljem ustrezno in pravilno 

izvajati prilagoditve, svetujejo glede posebnih metod in oblik dela z otroci s specifičnimi 

motnjami ali težavami (kot so na primer motnje avtističnega spektra, slepota, gluhota, 

čustvene in vedenjske motnje,…), nudijo oporo in povratne informacije staršem, 

izobražujejo strokovne delavce o posebnih potrebah in tako dalje (Društvo specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 2003). 

Kot pravi M. Kavkler (1998), je naloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, da 

povezuje različne člane tima, to so učenci, starši, učitelji, svetovalna služba, ravnatelji 

in drugi strokovni delavci, koordinira in usklajuje njihovo delo.  

Specialni in rehabilitacijski pedagog pa je poleg vseh teh vlog tudi izvajalec 

diagnostike, ki oceni posebne potrebe otroka, lahko je tudi član komisije za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami, član različnih multidisciplinarnih timov in delavec v praksi, 

ki spremlja napredek in razvoj otroka (Pierangelo, 1994). 

Otroka s posebnimi potrebami mora vedno najprej dobro spoznati, vzpostaviti odnos, 

odkriti njegova močna področja in interese, kako funkcionira v razredu, kakšni so 
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njegovi mentalni procesi, kje ima težave in kako te vplivajo na sledenje pouka in 

pridobivanje znanja, v kakšnih pogojih najbolje deluje in mu nato pomagati premagati 

težave, doseči vse potenciale, spodbujati njegova zanimanja in prednosti, krepiti 

samopodobo. Sproti je potrebno spremljati in evalvirati otrokov napredek, dosežke in 

svoje delo, vedno znova iskati ustrezne strategije, prilagoditve in načine dela za 

premagovanje primanjkljajev. Njegovo delo je dinamično, potrebno se je individualno 

prilagajati vsakemu posamezniku in upoštevati njegovo edinstvenost (Etični kodeks 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 2009). 

Da bo specialni in rehabilitacijski pedagog pri svojem delu uspešen, mora imeti številne 

karakteristike dobrega učitelja, kot so na primer: empatičnost, razumevanje, 

iznajdljivost, fleksibilnost, ustvarjalnost, pozitivna naravnanost, spoštljivost, 

profesionalnost, sodelovalnost (Kampuš, 2016).  

 

  Kompetence specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

V raziskavi, ki so jo opravljali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ob prenovi študijskih 

programov, so ugotavljali in analizirali pridobljene in zaželene kompetence študijskega 

programa specialne in rehabilitacijske pedagogike. V raziskavi so sodelovali člani 

Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, ki so zaposleni na različnih 

delovnih mestih in visokošolski učitelji ter sodelavci Oddelka za specialno in 

rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani. Vprašalnik je vseboval 

spodnje kompetence, ki bi jih naj specialni in rehabilitacijski pedagog po koncu študija 

imel:  

 znanje teoretičnih osnov specialne in rehabilitacijske pedagogike ter njihova 

uporaba v praksi, 

 sposobnost diagnosticiranja posebnih potreb z uporabo diagnostičnih 

postopkov, metod, tehnik in na podlagi tega načrtovanje individualiziranih 

programov, 

 spodbujanje in razvijanje inkluzije, 

 informiranje, izobraževanje, svetovanje staršem, skrbnikom in družini, 

nudenje emocionalne opore, 

 vedenje o socialnih sistemih, prostovoljnem delu, zagovorništvu, nevladnih 

organizacijah, društvih za osebe s posebnimi potrebami, 

 sposobnost uporabe različnih metod raziskovanja in razvoja prakse (študije 

primera, akcijske raziskave,…), 

 delovanje in dopolnjevanje delovanja organizacije, interdisciplinarnih timov, 

 reševanje odnosnih in strokovnih konfliktov, 

 delovanje v skladu s poklicno etiko in kodeksi, poznavanje in ustrezno 

reševanje etičnih dilem, problemov, zaščita osnovnih pravic, integritete in 

dostojanstva posameznika, 

 prevzemanje odgovornosti za profesionalni razvoj, evalvacijo in refleksijo 

lastnega dela.             (Tancig, 2006) 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 Raziskovalni problem, raziskovalna vprašanja, spremenljivke  

  Raziskovalni problem in namen raziskave 

Učitelji, ki niso samozavestni in nimajo dobre samopodobe, ne bodo zmogli spodbujati 

in izboljšati samopodobe učencev, ki jih poučujejo. Za krepitev svoje samopodobe je 

dobro, da učitelji poznajo teoretično ozadje o samopodobi, da verjamejo, da se vsi 

zmoremo spremeniti, navkljub težkim razmeram ali težavam, da so sposobni sprejeti 

in ceniti samega sebe. Preden lahko spoštujemo druge, moramo spoštovati sebe 

(Lawrence, 2006). Kotnik (2013) je zapisal, da samopodoba učitelja vpliva na to, kako 

opravlja svoje delo, kakšne ima medosebne odnose in koliko stresa doživlja pri delu.  

V svoji magistrski nalogi sem se odločila raziskovati, kakšno samopodobo imajo učitelji 

razrednega pouka in specialni in rehabilitacijski pedagogi v Sloveniji ter ali se 

samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov razlikuje od samopodobe 

učiteljev razrednega pouka.  

To temo sem izbrala zaradi osebnega zanimanja za samopodobo in ker me zanima, 

ali delo z različno populacijo učencev vpliva na učiteljevo samopodobo. Torej, ali imajo 

učitelji, ki delajo z učenci na osnovnih šolah, boljšo ali slabšo samopodobo kot 

specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami. Prav 

tako me zanima, na katerih področjih samopodobe je njihova samopodoba boljša in 

na katerih področjih slabša.  

V Sloveniji je področje samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, kot tudi 

samopodobe učiteljev na osnovnih šolah, precej neraziskano, mene pa zanima tudi, 

ali je med njimi kakšna razlika. 

 

  Raziskovalni cilji 

Postavila sem si naslednje raziskovalne cilje: 

 Ugotoviti, ali imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji 

razrednega pouka dobro ali slabo samopodobo.  

 Ugotoviti, ali se samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

razlikuje od samopodobe učiteljev razrednega pouka. 

 Ugotoviti, ali sta delovna doba in samopodoba povezani. 

 Ugotoviti, na katerih področjih samopodobe imajo specialni in rehabilitacijski 

pedagogi slabšo in na katerih boljšo samopodobo.  

 Ugotoviti, na katerih področjih samopodobe imajo učitelji razrednega pouka 

slabšo in na katerih boljšo samopodobo.  
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  Raziskovalna vprašanja 

Moja raziskovalna vprašanja so: 

 Ali imajo učitelji razrednega pouka in specialni in rehabilitacijski pedagogi 

dobro ali slabo samopodobo? 

 Ali obstaja povezava med delovno dobo in samopodobo pri učiteljih in 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogih?  

 Ali se samopodoba učiteljev razrednega pouka razlikuje od samopodobe 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov? 

 Na katerih področjih imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi boljšo in na 

katerih področjih slabšo samopodobo? 

 Na katerih področjih imajo učitelji razrednega pouka boljšo in na katerih 

področjih slabšo samopodobo? 

 Katera so tista področja, na katerih se samopodoba specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov razlikuje od učiteljev razrednega pouka? 

 

  Spremenljivke 

Odvisne spremenljivke 

 vprašanja za preverjanje samopodobe. 

 

Neodvisne spremenljivke 

 spol, 

 izobrazba,  

 dosežena stopnja izobrazbe, 

 delovna doba. 

 

 Raziskovalna metoda in pristop 

  Metoda in pristop raziskave  

Metoda raziskave je deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna. Raziskovalni pristop 

je kvantitativen. 

 

  Opis vzorca  

Vzorec sestavlja 25 učiteljev razrednega pouka in 60 specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov. Zaradi poklicev, ki ju opravljajo predvsem ženske, v vzorcu prevladuje 

ženski spol (98,80 %). Največ sodelujočih ima univerzitetno stopnjo izobrazbe (77,60 

%), sledijo učitelji (pojem učitelji zajema tako učitelje razrednega pouka kot specialne 

in rehabilitacijske pedagoge) z višjo ali visokošolsko izobrazbo (14,10 %), nato učitelji 
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z magisterijem ali doktoratom (7,10 %) ter nazadnje s srednješolsko izobrazbo (1,20 

%). 

 

Tabela 1 
Spol, poklic in izobrazba vključenih v raziskavo 

 Spol Poklic Izobrazba 

 Moški Ženski Prof. raz. 

pouka 

Prof. spec. 

in reh. ped. 

V. VI. VII. VII./2 

N 1 84 25 60 1 12 66 6 

% 1,20 98,80 29,40 70,60 1,20 14,10 77,60 7,10 

Opomba. Prof. raz. pouka = Profesor/ica razrednega pouka, Prof. spec. in reh. ped. = Profesor/ica 

specialne in rehabilitacijske pedagogike; V. = Srednješolska izobrazba, VI. = Višja ali visokošolska 

izobrazba, VII. = Univerzitetna izobrazba, VII./2 = Specializacija, magisterij ali doktorat. 

 

Tabela 2 

Delovna doba vključenih v raziskavo 

 Delovna doba učiteljev in specialnih pedagogov 

 Do 10 let Od 11 do 20 

let 

Od 21 do 30 

let 

31 let in več 

N 37 27 14 7 

% 43,60 32,00 16,00 8,40 

 

Tabela 2 prikazuje delovno dobo učiteljev razrednega pouka in specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, iz katere je razvidno, da ima največ sodelujočih v raziskavi 

do 10 let delovne dobe (43,60 %). Sledijo jim učitelji , ki imajo od 11 do 20 let delovne 

dobe (32,00 %), učitelji z 21 do 30 let delovne dobe (16,00 %), najmanj pa je 

posameznikov z 31 let in več delovne dobe (8,40 %). Povprečna delovna doba znaša 

14,64 let (SD = 10,03), pri čemer je minimalna delovna doba 1 leto, maksimalna pa 41 

let. 

 

  Merski instrumenti 

Pri raziskovanju sem uporabila dva merska pripomočka, in sicer Lestvico učiteljeve 

samopodobe, v izvirniku Teacher Confidence Scale (TECON), avtorja Lawrenca 

(1999), in Vprašalnik za ugotavljanje samopodobe vzgojiteljev in učiteljev dr. Bettie B. 

Youngs (2000). 

Lestvica učiteljeve samopodobe temelji na Lawrencevi lestvici samopodobe, vendar je 

bila posebej prilagojena za učitelje. Lestvico sem prevedla v slovenščino. Sestavljena 

je iz 20 trditev (Veliko stvari pri svojem poučevanju mi ni všeč. itd.), na katere so učitelji 

odgovarjali z DA, NE ali NE VEM. Za odgovor NE so dobili 2 točki, za odgovor NE VEM 

1 točko in za odgovor DA 0 točk. Rezultati te lestvice nam povedo, če ima učitelj dobro 
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samopodobo. Rezultati med 25 in 35 točk so povprečni rezultati za učitelje  (Lawrence, 

1999).  

Vprašalnik TECON se je na slovenskem vzorcu izkazal kot ustrezno zanesljiv, saj je 

cronbach α znašal 0,76. 

Vprašalnik za ugotavljanje samopodobe vzgojiteljev in učiteljev dr. Bettie B. Youngs 

nam prikaže, kateri dejavniki krepijo oziroma slabšajo našo samopodobo. Vsebuje 30 

trditev (Ne bojim se nobenega otroka, učenca ali sodelavca. itd.), ki so razporejene na 

6 ključnih področij samopodobe: fizična varnost, čustvena varnost, identiteta, 

pripadnost/povezanost, kompetentnost in poslanstvo/namen. Učitelji so nanje 

odgovarjali z VELJA ali NE VELJA. Rezultati nam povedo, katera področja so tista, 

kjer je naša samopodoba dobra in katera so tista, kjer je šibkejša. Za vsako področje 

se seštevajo odgovori VELJA in NE VELJA in pri področju, kjer sta vsaj 2 odgovora 

NE VELJA, se smatra, da ima oseba slabšo samopodobo (Youngs, 2000).  

 

  Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala na osnovnih šolah pri učiteljih razrednega pouka in na šolah s 

prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom in 

posebnim programom vzgoje in izobraževanja pri specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogih. Kontaktirala sem ravnatelje šol in jih prosila za sodelovanje, na elektronske 

naslove sem poslala elektronsko sporočilo, v katerem sem predstavila namen svoje 

raziskave in prosila učitelje razrednega pouka oziroma specialne in rehabilitacijske 

pedagoge za sodelovanje – izpolnitev spletne ankete. Postopek pridobivanja podatkov 

je trajal en mesec. Spletene ankete sem poslala 54 osnovnim šolam, za učitelje 

razrednega pouka, in 33 šolam s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja, za 

specialne in rehabilitacijske pedagoge. V anketi je sodelovalo 25 učiteljev razrednega 

pouka in 60 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, kar nakazuje na zelo slabo 

odzivnost učiteljev razrednega pouka in zelo dobro pri specialnih in rehabilitacijskih  

pedagogih. 

 

  Postopki obdelave podatkov 

Rezultate vprašalnika sem vnesla v program za statistično obdelavo podatkov IBM 

SPSS. Za opisne spremenljivke (spol, izobrazba, stopnja izobrazbe, delovna doba) 

sem izračunala absolutno in relativno frekvenco. Za numerične spremenljivke 

(samopodoba) pa aritmetično sredino in standardno deviacijo.  

Za normalnost porazdelitve sem uporabila Kolmogorov-Smirnov test, s katerim sem 

preverila, ali podatki ustrezajo normalni porazdeljenosti. Končna analiza je razkrila, da 

se podatki v mojem vzorcu ne porazdeljujejo normalno, saj je bil p<0,050. Dodaten 

dokaz v prid nenormalne porazdelitve podatkov pa lahko vidimo tudi iz histograma in 
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koeficientov asimetrije in sploščenosti, pri čemer se slednji niso gibali med -1 in 1, kar 

kaže na to, da podatki odstopajo od normalne porazdelitve. 

Pri analizi raziskovalnih vprašanj sem najprej preverila povezavo med spremenljivkami 

s Spearmanovim ρ koeficientom. Nato sem za primerjavo razlik med skupinami najprej 

uporabila Mann-Whitney test, za tem pa še hi kvadrat test. 

Rezultati so predstavljeni opisno in prikazani v tabelah ter grafu.  

 

 Rezultati  

Rezultate anketnih vprašalnikov bom predstavila ločeno, najprej Lestvico učiteljeve 

samopodobe (TECON), nato pa Vprašalnik za ugotavljanje samopodobe vzgojiteljev 

in učiteljev.  

Pri prvem vprašalniku se bom osredotočila na to, ali imajo učitelji razrednega pouka in 

specialni in rehabilitacijski pedagogi na splošno dobro ali slabo samopodobo, nato bom 

rezultate obeh primerjala. Zanima pa me tudi, ali obstaja korelacija med delovno dobo 

in samopodobo obeh skupin.  

Pri Vprašalniku za ugotavljanje samopodobe vzgojiteljev in učiteljev bom obdelala 

vsako področje posebej in ugotavljala, ali imajo učitelji in specialni pedagogi na 

posameznem področju dobro ali slabo samopodobo, izpostavila področja, kjer imajo 

slabo in kjer dobro ter področja, kjer so statistično pomembne razlike. 

 

  Lestvica učiteljeve samopodobe (TECON)  

 

Tabela 3 

Opisna statistika Lestvice učiteljeve samopodobe 

 N Min Maks M SD 

Učitelji razrednega pouka 25 17 40 33,80 5,37 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagogi 

60 7 40 31,23 7,38 

 

V Tabeli 3 lahko vidimo, da so učitelji razrednega pouka na lestvici učiteljeve 

samopodobe (TECON) v povprečju dosegali nekoliko višje vrednosti (M = 33,80) kakor 

specialni in rehabilitacijski pedagogi (M = 31,23). Tudi pri minimalni vrednosti lahko 

opazimo, da so specialni in rehabilitacijski pedagogi, v primerjavi z učitelji razrednega 

pouka, imeli nižje število točk.   
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Tabela 4 

Korelacija (Spearman ρ) med oceno učiteljeve samopodobe in delovno dobo 

 Ocena učiteljeve samopodobe Delovna doba 

Ocena učiteljeve samopodobe -  

Delovna doba 0,373 - 

Opomba. Ocena učiteljeve samopodobe = Končni rezultat na Lestvici učiteljeve samopodobe 

(TECON). 

 

V Tabeli 4 je prikazana korelacija med oceno učiteljeve samopodobe in delovno dobo. 

Slednja izraža šibko do srednje močno povezanost in znaša 0,373 ter je statistično 

pomembna na stopnji tveganja p<0,001. 

 

Tabela 5 

Korelacija (Spearman ρ) med oceno samopodobe učiteljev razrednega pouka in 

delovno dobo 

 Ocena samopodobe učit. raz. pouka Delovna doba 

Ocena samopodobe  

učit. raz. pouka 

-  

Delovna doba 0,165 - 

Opomba. Ocena samopodobe učit. raz. pouka = Končni rezultat učiteljev razrednega pouka na 

Lestvici učiteljeve samopodobe (TECON). 

 

Tabela 6 

Korelacija (Spearman ρ) med oceno samopodobe specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov in delovno dobo 

 Ocena samopodobe spec. in reh. ped. Delovna doba 

Ocena samopodobe 

spec. in reh. ped. 

-  

Delovna doba 0,436 - 

Opomba. Ocena samopodobe spec. in reh. ped. = Končni rezultat specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov na Lestvici učiteljeve samopodobe (TECON). 

 

Tabela 5 in Tabela 6 prikazujeta Spearmanov ρ korelacijski koeficient med oceno 

samopodobe učiteljev razrednega pouka in oceno samopodobe specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov ter delovno dobo. Korelacija v Tabeli 5 se je izkazala za 

statistično nepomembno, medtem ko se je povezava v Tabeli 6 izkazala za statistično 

pomembno (r = 0,436).  
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Tabela 7 

Mann-Whitney U-test ocene učiteljeve samopodobe glede na poklic 

 Učitelji razrednega 

pouka 

 Specialni in rehabilitacijski 

pedagogi 

  

 M SD  M SD U p 

Ocena 

učiteljeve 

samopodobe 

33,80 5,37  31,23 7,38 601,50 0,150 

Opomba. U = Mann-Whitney testna statistika, p = statistična pomembnost.  

 

Ker se podatki ne porazdeljujejo normalno, sem za primerjavo neodvisnih vzorcev, 

namesto t-testa, uporabila Mann-Whitney preizkus. Z njim sem želela preveriti razlike 

v oceni učiteljeve samopodobe med učitelji razrednega pouka in specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi. Ugotovitve so pokazale, da med obema primerjanima 

skupinama ni statistično pomembnih razlik.  

 

  Vprašalnik za ugotavljanje samopodobe vzgojiteljev in učiteljev 

Za preverjanje odnosa med dvema kategoričnima spremenljivkama (učitelji 

razrednega pouka ter specialni in rehabilitacijski pedagogi) sem uporabila hi kvadrat 

test. 

 

Tabela 8 

Hi kvadrat test za področje fizične varnosti med učitelji razrednega pouka in 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

  Slaba 

samopodoba 

Dobra 

samopodoba 

Skupaj χ² p 

Učitelji 

razrednega 

pouka 

f 11 14 25 0,42 0,519 

 f (%) 44,00 56,00 100   

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagogi 

f 31 29 60   

 f (%) 51,70 48,30 100   

 

Rezultati iz Tabele 8 kažejo, da ima 44,00 % učiteljev razrednega pouka slabo 

samopodobo na področju fizične varnosti, pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih 

pa je ta odstotek nekoliko višji (51,70 %). Na drugi strani ima 56,00 % učiteljev 

razrednega pouka dobro samopodobo, nekoliko manjši pa je odstotek pri specialnih in 
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rehabilitacijskih pedagogih (48,30 %). Hi kvadrat test razkriva, da med 

spremenljivkama ni statistično pomembnih razlik. 

 

Tabela 9 

Hi kvadrat test za področje čustvene varnosti med učitelji razrednega pouka in 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

  Slaba 

samopodoba 

Dobra 

samopodoba 

Skupaj χ² p 

Učitelji 

razrednega 

pouka 

f 6 19 25 0,94 0,332 

 f (%) 24,00 76,00 100   

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagogi 

f 9 51 60   

 f (%) 15,00 85,00 100   

 

Tabela 9 prikazuje, da ima na področju čustvene varnosti slabo samopodobo manjši 

odstotek učiteljev. Med učitelji razrednega pouka ta odstotek znaša 24,00 %, pri 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogih pa 15,00 %. 76,00 % učiteljev in 85,00 % 

specialnih pedagogov pa ima dobro samopodobo. Končna analiza hi kvadrat testa 

kaže, da med učitelji razrednega pouka in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ne 

obstajajo statistično pomembne razlike glede samopodobe.   

 

Tabela 10 

Hi kvadrat test za področje identitete med učitelji razrednega pouka in specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi 

  Slaba 

samopodoba 

Dobra 

samopodoba 

Skupaj χ² p 

Učitelji 

razrednega 

pouka 

f 1 24 25 4,94 0,026 

 f (%) 4,00 96,00 100   

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagogi 

f 13 47 60   

 f (%) 21,70 78,30 100   

Opomba. p = statistična pomembnost, p*<0,050. 

 

V Tabeli 10 lahko vidimo, da imajo na področju identitete tako učitelji kot specialni 

pedagogi v povprečju dobro samopodobo. Takšnih učiteljev je 96,00 %, specialnih 
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pedagogov pa 78,30 %. Slabo samopodobo na področju identitete pa ima 4,00 % 

učiteljev in 21,70 % specialnih pedagogov. Analiza hi kvadrat testa kaže na statistično 

pomembne razlike med učitelji razrednega pouka ter specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi (p<0,050). 

 

Tabela 11 

Hi kvadrat test za področje pripadnosti med učitelji razrednega pouka in specialnimi 

in rehabilitacijskimi pedagogi 

  Slaba 

samopodoba 

Dobra 

samopodoba 

Skupaj χ² p 

Učitelji 

razrednega 

pouka 

f 2 23 25 0,78 0,376 

 f (%) 8,00 92,00 100   

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagogi 

f 2 58 60   

 f (%) 3,30 96,70 100   

 

V Tabeli 11 so prikazani rezultati iz področja pripadnosti, kjer ima večina učiteljev 

razrednega pouka (92,00 %) in prav tako specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

(96,70 %) dobro samopodobo. Slabo samopodobo ima 8,00 % učiteljev razrednega 

pouka in 3,30 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Hi kvadrat test kaže, da med 

učitelji in specialnimi pedagogi ni statistično pomembnih razlik. 

 

Tabela 12 

Hi kvadrat test za področje kompetentnosti med učitelji razrednega pouka in 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

  Slaba 

samopodoba 

Dobra 

samopodoba 

Skupaj χ² p 

Učitelji 

razrednega 

pouka 

f 1 24 25 1,41 0,235 

 f (%) 4,00 96,00 100   

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagogi 

f 7 53 60   

 f (%) 11,70 88,30 100   
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V Tabeli 12 so prikazani rezultati s področja kompetentnosti, kjer ima 96,00 % učiteljev 

razrednega pouka dobro samopodobo in 4,00 % slabo samopodobo. Pri specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogih pa ima dobro samopodobo 88,30 % anketirancev, slabo 

samopodobo pa večji odstotek sodelujočih (11,70 %). Analiza hi kvadrat testa 

prikazuje, da ni statistično pomembnih razlik med učitelji in specialnimi pedagogi. 

 

Tabela 13 

Hi kvadrat test za področje poslanstva med učitelji razrednega pouka in specialnimi 

in rehabilitacijskimi pedagogi 

  Slaba 

samopodoba 

Dobra 

samopodoba 

Skupaj χ² p 

Učitelji 

razrednega 

pouka 

f 2 23 25 0,05 0,829 

 f (%) 8,00 92,00 100   

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagogi 

f 4 56 60   

 f (%) 6,70 93,30 100   

 

Na področju poslanstva so v Tabeli 13 prikazani rezultati, ki kažejo, da ima velik 

odstotek (92,00 %) učiteljev razrednega pouka na tem področju dobro samopodobo, 

8,00 % pa slabšo. Na drugi strani ima dobro samopodobo približno enak odstotek 

(93,30 %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in le 6,70 % slabo. Analiza hi 

kvadrat testa kaže, da med učitelji razrednega pouka ter specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi ni statistično pomembnih razlik.  
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Graf 1, Primerjava šestih področij samopodobe med učitelji razrednega pouka in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 
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 Interpretacija rezultatov  

  Lestvica učiteljeve samopodobe (TECON) 

4.1.1 Dobra ali slaba samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

in učiteljev razrednega pouka 

Samopodoba učiteljev je izjemno pomembna, saj lahko le učitelji z dobro samopodobo 

spodbujajo in gradijo zdravo samopodobo pri svojih učencih, da se bodo lahko ti lažje 

in uspešneje spopadali z ovirami in pritiski, s katerimi se srečujejo (Youngs, 2000). 

Tudi sama sem želela preveriti samopodobo pri učiteljih razrednega pouka in 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, zato sem si zastavila naslednje raziskovalno 

vprašanje: Ali imajo učitelji razrednega pouka in specialni in rehabilitacijski pedagogi 

dobro ali slabo samopodobo? 

Kot je prikazano v Tabeli 3, dosegajo učitelji razrednega pouka v povprečju 33,80 točk, 

kar glede na kriterije, ki jih je postavil Lawrence (1999), sodi med povprečne rezultate 

za učitelje. Specialni in rehabilitacijski pedagogi pa so dosegli povprečno 31,23 točk, 

kar se prav tako uvršča v povprečen interval. Če dobljene rezultate primerjam s 

povprečnimi vrednostmi Lawrencea (1999), lahko sklepam, da imajo učitelji 

razrednega pouka, kakor tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi, dobro 

samopodobo. Dobra samopodoba učiteljev in specialnih pedagogov je izjemno 

pomembna v šolskem okolju, saj lahko le tako zagotavljajo ustrezne pogoje 

izobraževanja za učence in tudi pri njih spodbujajo razvoj zdrave in dobre 

samopodobe, ki je ključnega pomena tako na področju učenja kot tudi na vseh ostalih 

področjih življenja.  

Učitelji se pogosto ne zavedajo, kako velik vpliv imajo na življenja otrok, ki jih 

poučujejo. Z ustreznim, predanim in zavzetim delom imajo možnost spremeniti 

življenje marsikateremu učencu. Njihova naloga je spodbujati in razvijati vse učenčeve 

potenciale. Samopodoba in uresničevanje potencialov pa sta v tesnem odnosu. Zato 

morajo učencem pomagati, da verjamejo vase, da sami sebe zaznavajo kot 

pomembne, vredne, sposobne, da bodo znali odkriti in razviti vse svoje zmožnosti in 

preizkušali svoje meje. Da to zmorejo, pa tudi učitelji potrebujejo dobro samopodobo. 

Če želijo biti čustveno zdravi, zadovoljni na delovnem mestu, polni energije in 

delovnega elana in preprečiti dolgotrajen stres ter nezadovoljstvo, ki vodita v 

izgorelost, morajo skrbeti za svojo samopodobo in jo bogatiti. Damo in učimo lahko le 

to, kar sami tudi smo (Youngs, 2000).  

Učitelji z zdravo samopodobo so zadovoljni sami s sabo, uživajo v svojem poklicu, 

uspešno delajo in znajo  vzpostaviti avtoriteto. Ko naletijo na težave, jih doživljajo kot 

izzive in ne kot poraze. Pri delu so natančni, dosledni, uporabljajo različne metode, 

oblike dela, raznolike pedagoške tehnike in pristope (Gabrovec, 2013). V povezavi z 

magistrsko raziskavo bi lahko torej rekla, da so učitelji v našem vzorcu samokritični, 

vlagajo v profesionalni in osebni razvoj, verjamejo v svoje sposobnosti ter s tem skrbijo 

za svojo samopodobo. Kot pravi Gabrovec (2013), je eden izmed ključev uspešnega 

in učinkovitega delovanja v šolskem okolju spoštovanje samega sebe in drugih.  
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Učitelji se mnogokrat znajdejo v neugodnem položaju, doživljajo pritiske zaradi 

vedenjsko problematičnih učencev, posebnih potreb učencev, zahtevnih staršev, 

birokracije, urejanja dokumentacije in podobno. Poleg poklicnega pa ima vsak človek 

tudi zasebno življenje, svojo družino, kjer se tudi lahko pojavljajo težave, ki povzročajo 

dodaten stres. Čeprav je potrebno ločevati zasebno življenje od šole, dogodki doma 

zagotovo slabo vplivajo na razpoloženje, delovno zadovoljstvo in samopodobo učitelja. 

V prihodnje bi bilo smiselno še podrobneje preučiti samopodobo učiteljev razrednega 

pouka in specialnih pedagogov ter jo še naprej spodbujati v šolskem okolju, saj bomo 

s tem ustvarjali nove generacije učiteljev z zdravo samopodobo, ki bodo verjeli vase, 

v svoje delo, bodo avtonomni in odgovorni ter se bodo uspešno spoprijemali z vsemi 

pritiski in ovirami v vsakodnevnem življenju. 

Obenem bi rada na tem mestu izpostavila, da je zaupanje vase in v svoje sposobnosti 

na delovnem mestu danes zelo pomemben dejavnik, saj nas opogumlja, nam daje 

zagon, izhaja pa iz mišljenja o svojih sposobnostih in vrednotah (Goleman, 2001). 

Ravno te osebnostne lastnosti pa hkrati preprečujejo izgorelost, ki postaja v sodobnem 

času v učiteljskem poklicu vse bolj pogosta. Osebe z boljšo samopodobo niso odvisne 

od mnenja drugih in okolice, samostojno in aktivno iščejo rešitve, ko naletijo na težave 

in tudi niso tako izpostavljene izgorelosti (Zdovc, 1998). B. Youngs (2001) opozarja, 

da je dobra samopodoba najboljši obrambni mehanizem pred stresom, tako v 

vsakdanjem življenju kot na delovnem mestu. Če verjamemo vase, se spoštujemo in 

cenimo, tudi lažje premagamo ovire, razočaranja in neuspehe. Pomaga nam, da 

izkoristimo vse svoje potenciale in stremimo ter delujemo po poti uspeha. Tudi Peterlin 

(2009) je v svoji raziskavi ugotovil, da kažejo osebe s slabo samopodobo več znakov 

stresa in izgorelosti kot osebe z dobro samopodobo ter da je samopodoba tesno 

povezana s stresom in izgorelostjo na delovnem mestu. V povezavi z mojo raziskavo 

bi lahko na podlagi omenjene študije predpostavljala, da se slovenski učitelji dobro 

spoprijemajo z izgorelostjo in, vsaj zaenkrat, ne kažejo znakov slabe samopodobe.  

Na koncu bi še enkrat poudarila, da je pri učiteljih bistveno to, da verjamemo, da se 

lahko vsi spreminjamo, rastemo, izboljšujemo in sprejemamo sami sebe. Pomembno 

je, da mislimo pozitivno, načrtujemo, se organiziramo in vsak dan razmišljajmo o svoji 

vlogi kot učitelji. Učitelji smo v svojem poklicu pogosto v stresnih situacijah, zato je 

pomembno, da se z njimi znamo soočati, sicer lahko negativno vplivajo na našo 

samopodobo (Lawrence, 2006). Lawrence (1999) je sestavil 7-dnevni program za 

krepitev samopodobe, ki zajema vse koncepte samopodobe. Uporabili bi ga naj učitelji, 

ko začutijo, da jim poklic postaja breme ali pa kot skupinski projekt v kolektivu med 

šolskim letom. Program je sestavljen iz vsakodnevnih dejavnosti:  

 1. dan: Ustvari seznam vseh svojih dosežkov, četudi so majhni. 

 2. dan: Napiši seznam vseh svojih dobrih lastnosti in značilnosti. 

 3. dan: Dokončaj stavke:  

 Pri sebi mi je najbolj všeč… 

 Ponosen/na sem na… 

 Srečen/na sem, ko… 
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 Zadovoljen/na sem, ko… 

 4. dan: Spomni se situacije, ko si rekel/la ali naredil/la nekaj, kar danes 

obžaluješ. O sebi razmišljaj pozitivno, razmisli, kako bi v taki situaciji lahko 

ravnal/a drugače, odloči se, da boš naslednjič v takem primeru ravnal/a 

pravilno.  

 5. dan: Načrtuj prihodnost, lahko tudi kaj preprostega kot na primer dopust, 

ogled filma, branje knjige, obisk prijatelja,… 

 6. dan: Prepusti se sebi, izberi si priljubljeno aktivnost (sprehod, 

nakupovanje, branje, druženje s prijatelji,…). 

 7. dan: Sprosti se in si povej: 

 Preteklost je za mano, pred mano je lepa prihodnost. 

 Sposoben/na sem odločati o svoji prihodnosti. 

 Sem srečen/na. 

 Moje nezavedno in zavestno mišljenje sta v harmoniji. 

 Moja samopodoba ni odvisna od drugih ljudi. 

 Sem všečen/na in všeč sem si.  

(Lawrence, 1999) 

Pri odraslih je zelo pomembno, da smo samoiniciativni, saj nihče ne kontrolira in 

spodbuja naše samopodobe, kot to počnemo pri učencih. Dobro je, da se zavedamo 

pomena samopodobe, ne le zaradi boljše kakovosti življenja, temveč tudi zaradi 

kakovostnega opravljanja svoje službe. Svojo samopodobo je potrebno poznati in jo 

negovati. Zanjo lahko vsakodnevno skrbimo z zdravo in uravnoteženo prehrano, 

rednim gibanjem, urejenostjo, strokovnim izobraževanjem in profesionalnim razvojem. 

D. Kobal (2000) je na svojih delavnicah za spodbujanje dobre samopodobe učiteljev 

ugotovila, da se učitelji čedalje bolj zavedajo, da je za uspešno in kakovostno delo 

potrebno sprotno izobraževanje, učenje, osebnostni in profesionalni razvoj, dobri 

medosebni odnosi na delovnem mestu ter delo na sebi – skrb za dobro in stabilno 

samopodobo.  

 

4.1.2 Razlike v samopodobi učiteljev razrednega pouka in specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov 

Ob pregledu literature s področja samopodobe med učitelji razrednega pouka in 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi sem sicer odkrila, da obstaja manjše število 

raziskav o samopodobi za posamezne skupine učiteljev, vendar pa študij, ki bi 

preučevale razlike med različnimi skupinami učiteljev na področju samopodobe, nisem 

uspela zaslediti. Ker imam izkušnje tako z delom učitelja razrednega pouka kot 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, me je zanimalo vprašanje, ali med obema 

omenjenima skupinama učiteljev obstajajo razlike v samopodobi.  

V tabeli 7 lahko vidimo, da med učitelji ter specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ni 

prišlo do statistično pomembnih razlik v samopodobi. Na to nakazujejo tudi povprečni 

rezultati obeh skupin, saj so imeli specialni pedagogi zgolj za dobri 2 točki slabši celotni 
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rezultat na lestvici samopodobe kakor učitelji razrednega pouka. Če dobljene 

povprečne vrednosti primerjam še z ugotovitvami Lawrencea (1999), ki je odkril, da se 

samopodoba učiteljev giblje med 25 in 35 točkami, pa opažam, da sta se obe skupini 

učiteljev v moji raziskavi nagibali proti višjemu rangu omenjenega intervala. Razlog, 

da nisem odkrila razlik med skupinama, bi lahko pripisala temu, da je v obeh profesijah 

način dela precej podoben. Gre za podobne razmere, enak način šolanja in 

izobraževanja, prav tako pa je ista sama organizacija pouka. 

Ob  podrobnejši analizi samopodobe med skupinama pa bi vseeno želela izpostaviti, 

da je bilo minimalno število skupno doseženih točk pri učiteljih razrednega pouka 17, 

maksimalno pa 40. Na drugi strani pa je bilo najmanjše doseženo število točk pri 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogih zgolj 7 točk, najboljši rezultat pa 40 točk. 

Glede na to, da je med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi individualno več 

posameznikov, ki so imeli majhno število točk, obstaja verjetnost, da imajo nekoliko 

slabšo samopodobo kot učitelji razrednega pouka. To bi lahko povezali s tem, da 

slednji delajo z zahtevnejšo populacijo otrok s posebnimi potrebami, ki pogosto ne 

napredujejo, kljub dolgoletnemu trudu. Prav tako se pogosteje soočajo z učenci, ki 

prihajajo iz socialno ogroženih družin, otroci so pogosto fizično in psihično zlorabljeni, 

iz neurejenih družinskih razmer, otroci staršev s posebnimi potrebami in te situacije se 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov vsekakor dotaknejo. Dodaten argument za 

manjša odstopanja v samopodobi pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih pa vidim 

v tem, da je poučevanje otrok s posebnimi potrebami zahtevnejše, saj potrebujejo 

znanje o posebnih strategijah, metodah in oblikah dela s specifično skupino posebnih 

potreb, delo pa prav tako zahteva dodatno usposabljanje, timsko delo in 

interdisciplinarnost (Beattie, Jordan in Algozzine, 2006, v Košir, Licardo, Tement in 

Habe, 2014). Specialni pedagogi se morajo prilagoditi vsakemu učencu posebej in mu 

zagotoviti pogoje, da je lahko uspešen. Pogosto imajo učenci s posebnimi potrebami 

pridruženih več motenj, predvsem čustvene in vedenjske motnje.  

V tesni povezavi s samopodobo pa je delovno zadovoljstvo, ki so ga preiskovali 

nekateri avtorji in ugotovili, da delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov znižujejo naslednji dejavniki: odnos učencev, delovni pogoji, premalo 

materialnih virov, avdio in vizualni pripomočki, zahtevnost dela, stres, prenizka plača, 

dodatne zadolžitve, veliko dokumentacije, ki jo je potrebno urediti (Ari in Sipal, 2009, 

Billingsley, 2004). Schmidt (1999) pa ugotavlja, da specialni pedagogi, ki so v 

vsakodnevnem stiku z osebami z motnjami v duševnem razvoju, ocenjujejo dejavnike, 

kot so pomanjkanje pripomočkov za delo, majhen in počasen napredek učencev in 

posledično težje uresničevanje izobraževalnih potreb učencev, premalo povratnih 

informacij, veliko administrativnega dela, nizka plača, premalo priznanj za delo in 

priložnosti za osebno rast, pomanjkanje časa za supervizijo ter dejstvo, da ne dobijo 

socialnega priznanja za svoje delo, kot najbolj stresne pri svojem delu. Dokazano je, 

da stres slabo vpliva na samopodobo in ti isti dejavniki, ki sta jih omenjala avtorja, so 

lahko prav tako razlog za slabšo samopodobo specialnih pedagogov v primerjavi z 

učitelji razrednega pouka v moji raziskavi.  
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K. Depolli (1999) je v raziskavi med slovenskimi učitelji ugotovila, da doživljajo več 

stresa na delovnem mestu kot učitelji iz ostalih evropskih držav. Kar 60 % učiteljev je 

svoje delo označilo kot zmerno stresno, ena tretjina kot zelo stresno, manj kot 5 % pa 

kot nestresno (Depolli Steiner, 2011).  

Podobno je pokazala tudi Slivarjeva raziskava iz leta 2004, da več kot polovica 

slovenskih učiteljev svoj poklic doživlja kot močno stresen, 32 % kot zmerno stresen 

in 16 % kot izjemno stresen (Slivar, 2013).  

 

4.1.3 Povezava med samopodobo in delovno dobo  

Današnje hitre spremembe v svetu se kažejo tudi na področju šolstva. Od učiteljev se 

pričakuje vseživljenjsko učenje, nenehno strokovno izobraževanje, profesionalni in 

osebni razvoj, refleksija svojega dela in prilagajanje spremembam družbe (Peklaj idr., 

2009). Ravno zaradi tega dejstva sem v svoji raziskavi preverjala, ali obstaja povezava 

med delovno dobo in samopodobo pri učiteljih in specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogih. V Tabelah 4, 5 in 6 sem prikazala, da obstaja statistično pomembna 

povezanost med delovno dobo in samopodobo tako pri učiteljih kot pri specialnih 

pedagogih. To pomeni, da se samopodoba izboljšuje z delovno dobo in z delovnimi 

izkušnjami. 

Tudi v moji raziskavi je bilo največ udeležencev s krajšo delovno dobo, to je do 10 let 

(43,60 %), sledili so tisti, ki delajo od 11 do 20 let (32,00 %), 16,00 % je bilo učiteljev, 

ki so zaposleni od 21 do 30 let ter nazadnje še tisti, ki imajo 31 let in več (7,00 %) 

delovne dobe. Največ udeležencev moje raziskave je glede na teoretične pojme 

faznega modela razvoja kariere (P. Javrh, 2011) v prvih treh fazah, ki so: preživetje in 

odkrivanje (1-3 let delovne dobe), stabilizacija (4-6 let delovne dobe), 

eksperimentiranje ter kasneje negotovost (7-18 let delovne dobe). To pomeni, da je 

največ učiteljev in specialnih pedagogov v fazi, ko še odkrivajo značilnosti učiteljskega 

poklica, spoznavajo realno stanje, pridobivajo praktične izkušnje, se učijo, spoznavajo 

in utrjujejo sami sebe, se ukvarjajo z lastnimi notranjimi procesi, iščejo osebne stike s 

sodelavci in so še precej negotovi vase in negotovi pri samem delu in svojih odločitvah, 

zato tudi toliko slabši rezultati na področju samopodobe v začetnih letih poučevanja. V 

fazi stabilizacije se razvijajo kompetence pri poučevanju, kariera učitelja se stabilizira, 

v tej fazi tudi najpogosteje pride do formalne zaposlitve. Učitelj v tej fazi ni več tako 

nadzorovan in postaja vse bolj samostojen, posledično se začne tudi samopodoba 

postopoma izboljševati. Tretja faza se razdeli na eksperimentiranje in negotovost. V 

tem obdobju se lahko izboljša učiteljeva sigurnost, fleksibilnost, izkušenost in 

avtonomnost. Preizkuša različne pristope, materiale, oblike in metode dela, uvaja 

spremembe, išče nove izzive (Valenčič Zuljan, 2012), prav tako pa je samopodoba 

čedalje boljša. Glede na potek faz profesionalnega razvoja učitelja in rezultate, ki sem 

jih dobila z raziskavo, ugotavljam, da obstaja pozitiven odnos med delovno dobo in 

samopodobo učiteljev. 
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Moje ugotovitve potrjujejo tudi nekatere ostale študije. M. Godec (2016) je v svojem 

magistrskem delu ugotovila, da je pri mlajših specialnih pedagogih, s krajšo delovno 

dobo, opaziti več delovnega nezadovoljstva in višjo stopnjo izgorelosti kot pri starejši 

populaciji anketirancev. Kot najslabša se je izkazala telesna odpornost. Maslach in 

Jackson (v Maslach, 2002) sta prav tako dokazala, da je starost povezana z 

izgorelostjo, kajti višja stopnja izgorelosti se kaže pri zaposlenih na začetku kariere, 

saj imajo manj delovnih izkušenj kot starejši, ki so posledično bolj umirjeni, zreli in 

uravnoteženi. Najbolj kritično obdobje izgorevanja je v prvih letih delovne dobe, ko tudi 

največ ljudi zapusti delovno mesto oziroma poklic. Osebe s krajšo delovno dobo naj bi 

torej imele manj delovnih izkušenj, naj bi bile bolj izgorele in zato tudi manj zadovoljne 

na delovnem mestu (Žnidaršič, 2010). Ker je delovno zadovoljstvo po mnenju avtorjev 

Ari in Sipal (2009) v tesnem odnosu s samopodobo, vse predstavljene študije potrjujejo 

mojo ugotovitev, da obstaja statistično pomemben pozitiven odnos med delovno dobo 

in samopodobo učiteljev. 

Glede na dobljene rezultate bi bilo potrebno nameniti večjo pozornost ravno učiteljem 

začetnikom, jim skušati čim bolj pomagati, da razvijejo dobro samopodobo že na 

začetku kariere, in tako preprečiti opuščanje poklica. Učitelji se na začetku kariere 

soočajo z realnimi razmerami, ki so lahko za marsikoga precejšen šok, zato bi bilo 

dobro, da bi bili deležni podpore, usmerjanja, nasvetov, pohval in spodbud s strani 

nadrejenih, imeti pa bi morali tudi možnost, da hospitirajo pri starejših sodelavcih. 

V raziskavi sem se odločila preveriti tudi odnos med delovno dobo in samopodobo 

ločeno, in sicer med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in med učitelji 

razrednega pouka. Če se je pri prvih pokazal statistično pomemben odnos med 

delovno dobo in samopodobo, pa se pri učiteljih razrednega pouka ta povezava ni 

izkazala za pomembno. Slednja ugotovitev je izjemno zanimiva, saj to nakazuje na to, 

da se samopodoba ne izboljšuje z dolžino delovne dobe v tolikšni meri kot pri 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogih. Obrazložitev za to vidim v  tem, da specialni 

pedagogi delajo več individualno, se posvečajo posameznemu otroku, ga dobro 

spoznajo in mu znajo učinkovito pomagati. Na drugi strani pa učitelji razrednega pouka 

ves čas delujejo s celotno skupino otrok, kjer se bolj pogosto srečujejo z vedenjsko 

problematičnimi skupinami učencev, obenem pa so v neposrednem stiku s starši, ki 

lahko včasih s pretirano zaščitniškim odnosom do svojih otrok otežijo strokovno delo 

učitelja. Vse to je na dolgi rok lahko izjemno izčrpavajoče.  

V prihodnje bi morali ta odnos po mojem mnenju še bolj preučiti. Nizka samopodoba 

in doživljanje stresa med učitelji namreč vplivata na predčasno zapuščanje delovnega 

mesta, saj naj bi v ZDA okrog 40 odstotkov učiteljev zapustilo delovno mesto do 5. leta 

svoje delovne dobe, torej na začetku kariere (Chang, 2009, Smith in Ingersoll, 2004, v 

Košir idr., 2014). Prav tako pa v nekaterih evropskih državah učiteljski poklic zapusti 

tudi do polovica učiteljev začetnikov (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof in Bizjak, 2006, 

v Dulc, 2016). Prva leta zaposlitve so učitelji najbolj ranljivi, saj se soočajo z novimi 

izkušnjami in so pod stresom (Price, Mansfield, McConney, 2012, v Dulc, 2016). 

Podobno je ugotovila tudi T. Dulc (2016) v svoji raziskavi, da stres na delovnem mestu 
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najbolj občutijo učiteljice na začetku kariere, starejše učiteljice pa stresa ne doživljajo 

tako pogosto.  

 

  Vprašalnik za ugotavljanje samopodobe vzgojiteljev in učiteljev 

Izkazalo se je, da imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi dobro samopodobo na 

področju čustvene varnosti (85,00 %), identitete (78,30 %), pripadnosti (96,70 %), 

kompetentnosti (88,30 %) in poslanstva (93,30 %). Na področju fizične varnosti pa ima 

51,70 % anketirancev slabo samopodobo.  

Učitelji razrednega pouka imajo na vseh področjih dobro samopodobo. Najnižji 

odstotek učiteljev z dobro samopodobo je na področju fizične varnosti (56,00 %), sledi 

področje čustvene varnosti,  76,00 %, na področjih identitete in kompetentnosti ima 

dobro samopodobo 96,00 % udeležencev raziskave in na področjih pripadnosti in 

poslanstva 92,00 %.  

Področje, na katerem se samopodoba med specialnim in rehabilitacijskimi pedagogi 

ter učitelji razrednega pouka najbolj razlikuje, je identiteta. S hi kvadrat testom sem 

ugotovila, da med stopnjo samopodobe in poklicem učitelja obstaja statistično 

pomemben odnos, ki kaže na razlike med primerjanimi kategorijami. Pri identiteti ima 

slabo samopodobo 21,70 % specialnih pedagogov in le 4,00 % učiteljev. Pomembna 

odstopanja so se pokazala še pri fizični varnosti. Pri tem področju je bilo zabeleženih 

največ učiteljev s slabo samopodobo, pri specialnih pedagogih je bilo takšnih 51,70 %, 

pri učiteljih pa 44,00 %. 

 

4.2.1 Fizična varnost  

Področje fizične varnosti zajema občutek, da smo varni, zdravi, se dobro počutimo, 

smo svobodni, brez strahu in da sami odločamo o sebi in svojem življenju. Fizična 

varnost je temeljna človekova potreba, brez nje ne moremo razviti trdne in dobre 

samopodobe. Skrb za varnost bi morala biti glavna naloga vsake šole oziroma vzgojno-

izobraževalne inštitucije in prav tako vsakega učitelja, ki skrbi za otroke (Youngs, 

2000). Tako specialni in rehabilitacijski pedagogi kot učitelji razrednega pouka imajo 

najslabšo samopodobo na področju fizične varnosti. Specialnih pedagogov, ki imajo 

slabo samopodobo na tem področju, je 51,70 %, učiteljev pa 44,00 %. Dobro 

samopodobo pa ima 48,30 % specialnih pedagogov in 56,00 % učiteljev. 

V današnjem času je zagotavljanje varnosti čedalje težja naloga, vse šole in učitelji je 

ne morejo več zagotavljati, zato učitelji in učenci izgubljajo občutek varnosti. Nasilje v 

šolah narašča. V Združenih državah Amerike je vsak mesec v povprečju 280 000 otrok 

žrtev fizičnega napada, 800 000 otrok je strah priti v šolo in 1 000 učiteljev išče 

zdravniško pomoč. V Sloveniji stanje ni tako kritično, vendar kljub temu nasilje v šolah 

narašča, v zadnjem času smo priča tudi nasilju učencev nad učitelji. Če je učence strah 

in se počutijo ogrožene, pa se ne morejo zbrati za šolsko delo in učenje. Tudi učitelji 

ne morejo učencev vedno zaščititi, predvsem so nemočni, kadar so priča nasilju v 
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družini,  občutek nemoči pa lahko znižuje tudi učiteljevo samopodobo. Včasih pa se 

tudi učitelji sami počutijo ogrožene (Youngs, 2000).  

Za občutek fizične varnosti ni dovolj le dobro počutje v šolah, ampak tudi v svojem 

telesu, ki je naš temelj in dom. Občutek, da smo zdravi, imamo kondicijo, energijo, 

dviguje našo samopodobo. Zato je za svoje telo in zdravje potrebno skrbeti z zdravo 

in uravnoteženo prehrano in zadostno fizično aktivnostjo. Če je telo prikrajšano za 

hranilne snovi, smo bolj ranljivi za različne bolezni, prav tako pa je okrnjeno delovanje 

možganov (prav tam). 

Da se specialni pedagogi in učitelji razrednega pouka, ki so sodelovali v raziskavi, ne 

počutijo fizično varne, je pokazala tudi moja raziskava. Glede na to, da so naše šole 

precej varne in se z vsakršnim, tako psihičnim kot fizičnim, nasiljem v šolah resno 

ukvarjamo, ga ne toleriramo, ga skušamo preprečevati, vzgajamo v mirnem duhu 

reševanja prepirov in težav, sklepam, da so rezultati odraz učiteljeve nemoči zaradi 

nasilja, ki so ga učenci deležni v domačih situacijah. Slednjega je na žalost v Sloveniji, 

glede na raziskave, kar nekaj. Morda tudi zaradi revščine, ki v današnjem času pesti 

že marsikatero slovensko družino. Učiteljski poklic je psihično naporen, stresen, terja 

veliko priprav za delo, roditeljskih sestankov, govorilnih ur, seminarjev in izobraževanj, 

ki potekajo v popoldanskem času. Večina učiteljev ima tudi svoje družine ali 

obveznosti, ki prav tako zahtevajo napor in čas, zato pogosto zmanjka časa za zdravo 

in uravnoteženo prehranjevanje ter gibanje, kar je lahko razlog za slabo počutje, 

neugodno telesno samopodobo, pomanjkanje energije in izgorelost. Glede na rezultate 

lahko potrdimo, da je učiteljski poklic res stresen in lahko vodi v izgorelost. 

Fizična aktivnost nas sprošča, zmanjša utrujenost, okrepi mišice, krepi srce, naši 

možgani dobijo več kisika in imamo lepšo postavo. Poleg skrbi za ustrezno prehrano 

in dovolj gibanja pa ne smemo zanemariti tudi notranjega zadovoljstva. Vzeti si 

moramo čas za ljudi in stvari, ki nas osrečujejo, sproščajo, pomirjajo, dajejo voljo in 

energijo do življenja. Za nekoga je to morda klepet s prijatelji, branje dobre knjige, 

ogled filma, obisk koncerta, za drugega pa likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, 

vrtnarjenje ali karkoli drugega (Youngs, 2000). 

Na naše fizično počutje in občutek varnosti vplivata tudi na mentalno in emocionalno 

počutje. Učitelj učencem predstavlja zgled glede telesne kondicije. Če bodo videli, da 

učitelj skrbi za svoje zdravje in telo, bodo tudi sami bolj motivirani za gibanje in zdravo 

prehranjevanje. Slaba telesna kondicija, nezdravo prehranjevanje, pomanjkanje 

počitka in stres so razlogi za slabo samopodobo na področju fizične varnosti, kar vpliva 

na delo v razredu, ki ni tako kvalitetno in uspešno (prav tam). 

 

4.2.2 Čustvena varnost 

Čustvena varnost pomeni razumevanje, nadziranje svojih strahov, negotovosti in 

občutek, da jih zmoremo premagati (Youngs, 2000). Čustvena varnost je področje 

samopodobe, kjer imajo učitelji razrednega pouka dobro samopodobo (76,00 %), le 

24,00 % udeležencev raziskave pa slabo. Od specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
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ima dobro samopodobo 85,00 %, 15,00 % pa slabo. B. Youngs (2000) je ugotovila, da 

imajo učitelji največkrat občutke negotovosti in nemoči zaradi: dvoma vase, 

neizpolnjenih pričakovanj, spopadanja s slabo samopodobo učencev, skrbi, da za 

otroke ni ustrezno poskrbljeno, premalo znanja, občutka, da nimamo vpliva, vse večjih 

zahtev pouka, zanemarjanja zasebnega življenja in nizkega samovrednotenja.  

Učitelji učence pogosto spodbujajo, jim govorijo, da so vredni, pomembni, sposobni, 

pogosto pa pozabijo nase. Danes v družbi učiteljski poklic pogosto omalovažujejo in 

podcenjujejo, učitelji v družbi niso spoštovani in cenjeni, redko prejmejo pohvalo za 

svoje delo. Zato se pogosto tudi sami sprašujejo o svoji učinkovitosti, ali imajo res vpliv 

na spremembe v življenju otrok, in se bojijo, da učencev niso dobro pripravili na 

nadaljnje življenje (Youngs, 2000).  

Kritike, negativne izjave in strahovi slabo vplivajo na samopodobo. Lahko pa se jih 

naučimo spremeniti v pozitivne s tako imenovanim ustavljanjem negativnih misli 

oziroma prestrukturiranjem. Pozitivni notranji govor namreč našo samopodobo krepi in 

ojačuje. To lahko dosežemo s pozitivnimi besedami in stavki, ki opogumljajo in 

spodbujajo, z izražanjem pohval in komplimentov, s spodbujanjem pozitivnega govora 

pri drugih ljudeh, s pozitivnimi trditvami o učencih, sodelavcih, sebi, z izražanjem 

zahval (prav tam).  

Na tem področju so učitelji razrednega pouka imeli malo slabše rezultate. Razlog vidim 

v dejstvu, da v Sloveniji učiteljski poklic ni cenjen, mnogi so mnenja, da učitelji skoraj 

nič ne delajo, da so v službi samo 4 ure na dan, imajo veliko dopusta in počitnic, poleg 

tega pa še visoko plačo. Dandanes že vsakdo lahko komentira učiteljevo delo in mu 

svetuje, kaj in kako bi moral narediti in česa ne bi smel delati. Učiteljski poklic ni 

ugleden in spoštovan. Zaradi takšnega vsesplošnega prepričanja in ne tako rožnatih 

razmer na delovnem mestu, kot mnogi mislijo da so, ima zagotovo veliko učiteljev slabo 

samopodobo in ne ceni svojega dela in poklica, kot bi bilo potrebno. Gerard Conley je 

rekel: »Med vsemi poklici je najpomembnejši učiteljski – brez njega ne bi bilo drugih 

poklicev!« Tega bi se morali zavedati vsi učitelji in ceniti pomembnost svojega dela. 

Šele, ko bomo vsi učitelji cenili in spoštovali sebe in svoje delo, ter delo drugih učiteljev, 

nas bodo lahko spoštovali tudi ostali ljudje.   

Največja motivacija ljudi, ki so se odločili za učiteljski poklic, je želja po pozitivnem 

vplivanju na življenja otrok. Vendar pa v praksi ne morejo vplivati in spremeniti 

neprimernega vedenja vseh otrok, zato se učitelji velikokrat sprašujejo o svoji 

učinkovitosti in sposobnostih, kar jim jemlje pogum in znižuje samopodobo. 

Spoštovanje in  položaj učitelja pa se lahko izboljša tako, da učitelji delujejo strokovno 

in svoje delo opravljajo kvalitetno, spremljajo strokovno literaturo, se izobražujejo, so 

kompetentni in zanimivi učitelji, razmišljajo o sebi kot o strokovnjaku. Spoštovan si 

namreč toliko, kot se spoštuješ sam (Youngs, 2000). 

Stres je danes prisoten vsepovsod ,ključ do uspešnega spopadanja s stresom pa je 

zavedanje in razumevanje sebe. Stres zmanjšujejo realna pričakovanja, močna volja 

in kritična ocena slabe situacije (prav tam). 
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4.2.3 Identiteta 

Identiteta pomeni poznavanje in razumevanje samega sebe, svojih potreb, čustev in 

želj. Realna identiteta sovpada z zdravo samopodobo (Youngs, 2000). V moji raziskavi 

ima na področju identitete slabo samopodobo več specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov (21,70 %) kot učiteljev razrednega pouka (4,00 %). Dobro samopodobo na 

tem področju ima 78,30 % specialnih pedagogov in kar 96,00 % učiteljev razrednega 

pouka. Odnos med samopodobo in poklicem učitelja se je, glede na hi kvadrat test, na 

področju identitete, izkazal za statistično pomembnega, kar pomeni, da se je število 

učiteljev z dobro samopodobo, v primerjavi s številom učiteljev s slabo samopodobo, 

med učitelji razrednega pouka in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi statistično 

pomembno razlikovalo.  

Svojo identiteto zatremo, če postanemo in delamo, kot želijo in narekujejo drugi, 

namesto tako kot čutimo in želimo sami. Kdor ne prepozna in ne razume sebe in svojih 

potreb, ne more razumeti drugih, niti jim ne more pomagati. Zato mora vsakdo spoznati 

svoje želje, potrebe, pričakovanja, prevzeti odgovornost za svoje življenje, zavedati se 

mora svojih vlog, sprejeti samega sebe z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi, stati 

za svojimi vrednotami in prepričanji ter živeti, kot želi sam (Youngs, 2000). 

Učitelji pogosto nase gledajo zgolj in samo kot na učitelje, ne vidijo pa svoje dejanske 

vrednosti, da so strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje otrok, ki otroke pripravljajo na 

življenje in prihodnost. Videnje samega sebe vpliva na naše ravnanje. Učitelj, ki sebe 

vidi in doživlja pozitivno, tako tudi deluje, govori in ravna, prav tako pa tudi tisti, ki se 

vidi le kot učitelj. Naša samopodoba je osnova za to, kar bomo v življenju dosegli in 

učitelji jo nenehno prenašamo na učence. Tiste ljudi, ki sami sebe ne cenijo in 

spoštujejo, tako obravnavajo tudi ostali. Tisti, ki pa do sebe gojijo spoštljiv in pozitiven 

odnos, to dobijo tudi od ostalih ljudi. Drugi te bodo spoštovali toliko, kot se boš ti sam 

(prav tam).  

Specialni in rehabilitacijski pedagogi so na področju identitete dosegali slabše rezultate 

morda zato, ker se zaradi narave dela počutijo nepomembne, odrinjene in 

»neugledne«. V Sloveniji zaradi pomanjkanja specialnih pedagogov tisti, ki so 

zaposleni v prilagojenih izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim standardom 

ali posebnih programih vzgoje in izobraževanja, zelo pogosto nekaj ur na teden nudijo 

tudi dodatno strokovno pomoč na osnovnih šolah. Tako delujejo na več šolah, kjer 

večkrat nimajo stalnega in primernega prostora za delo, počutijo se nesprejete s strani 

učiteljev, primanjkuje pa tudi komunikacije in časa, saj ves čas hitijo. Učitelji pogosto 

ne upoštevajo predlogov in prilagoditev za učence, način dela pa večkrat poteka po 

željah in pričakovanjih učiteljev, namesto po presoji specialnih pedagogov. Večkrat žal 

ni viden uspeh in napredek učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. 

M. Brumen (2016) je v svojem magistrskem delu raziskovala delovno zadovoljstvo 

specialnih pedagogov in ugotovila, da ravno mobilni specialni pedagogi oziroma 

specialni pedagogi, ki poučujejo v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, dosegajo najnižje povprečje delovnega zadovoljstva. Dejavniki, ki 

znižujejo njihovo delovno zadovoljstvo, so neupoštevanje s strani nadrejenega in 



Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka     Anja Dovečar 

51 

sodelavcev, delovni pogoji in razmere za delo, delovni dosežki in ugled dela. Vse to 

neugodno vpliva na osebno, strokovno integriteto specialnih pedagogov ter na njihovo 

samopodobo. Ogrožena je njihova identiteta, saj sami sebe doživljajo kot »samo 

učitelje«, katerih delo ni vredno in nima smisla.  

Dobro poučevanje izvira iz identitete učitelja. Če delo učitelja ni del njegove identitete, 

bodo trpeli vsi vpleteni, to so učitelj, učenci in prav tako delo, ki ga opravlja (Palmer, 

2001). Vsak človek ima možnost spremeniti sebe in svojo identiteto. Zelo pomemben 

del identitete je naš videz, zunanjost, k čimer spadata obleka in urejenost. Urejeni 

učitelji so pri učencih, starših in sodelavcih spoštovani. Naš videz vpliva na odnose, ki 

jih ustvarjamo z učenci in njihovimi starši. Značilno je, da so učitelji, ki nosijo več kot 

10 let stare obleke, tudi pri poučevanju, metodah, oblikah dela, uporabi materialov, 

učnih pripomočkov, načinih poučevanja, prilagajanju in razlagi za časom. To ne 

pomeni, da bi se morali učitelji oblačiti po zadnjih modnih trendih, ampak da vsak dan 

v službo prihajajo čisti, urejeni in zadovoljni sami s sabo. Zdrava identiteta omogoča, 

da se postavimo zase, smo kar smo, se cenimo in se borimo za tisto, kar potrebujemo 

in želimo (Youngs, 2000). 

K osebnemu razvoju in zadovoljstvu spadajo osebnostna rast, občutek vpliva na 

pomembne dogodke, priložnost za uresničevanje svojih sposobnosti, zato mora biti 

delo, ki ga opravljamo, ravno prav zahtevno in mora omogočati, da posameznik pokaže 

in razvije vse svoje sposobnosti, znanja, spretnosti in potenciale. Zato mora šola 

omogočati različna izobraževanja in usposabljanja. Šola na tak način dobi 

strokovnjake, zaposleni pa osebni in profesionalni razvoj (Možina, b. d.).  

Jakopec (2007) je dognal, da v Sloveniji učitelji od nadrejenih ne dobijo sprotnih 

povratnih informacij o njihovi delovni uspešnosti. To slabo vpliva na delovno 

zadovoljstvo, učinkovitost in motivacijo za nadaljnje delo. Dosežki na delovnem mestu 

so v tesni povezavi z delovno uspešnostjo, ki je lahko lastna ocena znanja ali občutenje 

svojega uspeha. Lasten občutek uspeha je posledica lastnega vrednotenja dela. Pri 

samovrednotenju človek spoznava in odkriva svoje lastnosti, sposobnosti, dejanja, 

odvisno pa je od dejanskih uspehov v primerjavi s svojimi pričakovanji in v primerjavi 

z uspešnostjo drugih ljudi okrog nas (Musek, 2010). 

 

4.2.4 Pripadnost 

Pripadnost pomeni povezanost, sprejetost, pripadnost svojemu delovnemu okolju, 

predvsem pa tistim, ki so nam posebej pomembni (Youngs, 2000). Na področju 

pripadnosti ima 96,70 % specialnih pedagogov in 92,00 % učiteljev dobro samopodobo 

ter 3,30 % specialnih pedagogov in 8,00 % učiteljev slabo samopodobo.  

Medosebni odnosi po Maslow-ovi piramidi potreb spadajo k potrebi po varnosti in 

pripadnosti. Občutek, da smo sprejeti, da nas ljudje okrog nas, ki so za nas pomembni, 

spoštujejo, cenijo, upoštevajo in imajo radi, izboljšuje samopodobo in nam omogoča, 

da tudi mi sprejemamo in spoštujemo druge. Pripadnost pomeni, da zmoreš pridobivati 

in ohranjati prijateljstva, si rahločuten, sodelovalen, sprejet, cenjen, srečen in odličen 
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pri svojem delu. Učitelji, ki imajo dobre odnose s sodelavci, prijatelji, imajo močne 

družinske vezi in dobro samopodobo. Dobri odnosi s sodelavci vplivajo tako na 

delovno zadovoljstvo zaposlenih kot na splošno dobro počutje učiteljev. Pogosto 

odtehtajo tudi morebitne slabe pogoje za delo (Mihalič, 2008, v Brumen, 2016). Počutje 

na delovnem mestu je odvisno od osebnostnih lastnosti sodelavcev in tudi od 

ravnateljev, ki v kolektivu spodbujajo iskrenost, odkritost, prijaznost in dobre odnose. 

Če se učitelji na delovnem mestu dobro počutijo in so pozitivno naravnani se to odraža 

tudi na njihovi empatiji do otrok in ostalih oseb (Možina, b. d.). 

Bi pa na tem mestu opozorila, da v današnjih časih mnogi učitelji zaradi delovnih 

razmer, urnika in narave dela pogosto ne preživijo veliko časa s sodelavci, so izolirani, 

večinoma hitijo od ene ure k drugi, se zadržujejo v svojih kabinetih, kjer na hitro pojedo 

malico, zato na delovnem mestu ne čutijo povezanosti (Youngs, 2000). Po mojem 

mnenju ima ravno povezanost s sodelavci veliko prednosti, saj imajo učitelji, ki se čutijo 

povezane s sodelavci, boljši odnos do dela, z njimi strokovno sodelujejo, se zanimajo  

za ideje drugih, so zanje odprti ter upoštevajo potrebe učencev. To pa krepi pozitivne 

občutke do sebe, je osnova za dobre medosebne odnose, kar izboljšuje samopodobo.  

Glede na dobljene rezultate bi lahko rekli, da se tako slovenski učitelji kot tudi specialni 

in rehabilitacijski pedagogi počutijo povezane s svojimi sodelavci, sprejete v kolektiv, 

spoštovane in med svojimi sodelavci tudi sklepajo prijateljstva. Glede na svoje izkušnje 

na delovnem mestu specialne in rehabilitacijske pedagoginje lahko to potrdim, saj tako 

na matični šoli kot na ostalih šolah, kjer delam kot mobilna specialna pedagoginja, 

deluje povezan kolektiv učiteljev. Vsi se med sabo poznamo, se spoštujemo, si 

prisluhnemo tudi ob osebnih težav, si priskočimo na pomoč, izmenjujemo ideje, 

materiale, didaktične pripomočke, delovne liste, skupaj uspešno izvajamo projekte in 

drug pri drugem tudi hospitiramo. Zdi se mi, da je delo učiteljev v povezanem kolektivu 

veliko bolj kvalitetno, spoštljivo, manj stresno in veliko bolj učinkovito. Učitelji v 

nepovezanem, tekmovalnem, zahrbtnem in nesodelovalnem učiteljskem zboru 

zagotovo niso srečni, pozitivno naravnani, zadovoljni, so pod nenehnim stresom, imajo 

slabo samopodobo in njihovo delo ne more biti tako kakovostno kot sicer. Mislim, da 

se odnosi in spoštovanje med učitelji odraža tudi med učenci, saj smo jim učitelji zgled. 

Če bodo videli, da smo učitelji med sabo spoštljivi, prijazni, si priskočimo na pomoč, in 

v kolegialnih odnosih, se bodo tudi sami obnašali tako do nas in svojih sošolcev.  

Za izboljšanje pripadnosti lahko tudi sami marsikaj storimo s tem, da sprejemamo ljudi, 

ki so okrog nas, jim damo priznanje, smo empatični in jim prisluhnemo, izkazujemo 

skupinsko pripadnost z »mi sporočili«, razširimo podporno mrežo, si nudimo 

medsebojno podporo v kolektivu in z drugimi ljudmi, smo proaktivni pri izgradnji 

odnosov in gradimo občutek skupnosti (Youngs, 2000). 

 

4.2.5 Kompetentnost 

Kompetentna oseba je tista, ki ima občutek, da zmore, je sposobna, ima spretnosti. 

Občutek kompetentnosti nas opogumlja, krepi, dviguje zaupanje vase, vodi k uspehu. 
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Uspeh pa še bolj opogumlja, izboljšuje samopodobo in rojeva nov uspeh. Tako je krog 

sklenjen in se nadaljuje (Youngs, 2000). Dobro samopodobo na področju 

kompetentnosti ima 88,30 % specialnih pedagogov in 96,00 % učiteljev razrednega 

pouka, slabo samopodobo pa ima 11,70 % specialnih pedagogov in 4,00 % učiteljev 

razrednega pouka.  

Kdor sebe vidi kot kompetentnega, nima večjih težav v življenju, ko se znajde pred 

oviro ali problemom, poišče rešitve, tudi ob neuspehu gre naprej in njegova 

samopodoba ne oslabi. Zadovoljni ljudje se učijo iz izkušenj, redko imajo občutek, da 

so prevarani. Osebe s slabo samopodobo krize jemljejo kot osebni neuspeh, dvom v 

svoje sposobnosti, vdanost v usodo. Uspeh je povezan z vero v uspeh in trdim delom. 

Kompetentnost krepi samopodobo, ta pa prispeva k postavljanju in uresničevanju ciljev 

(Youngs, 2000). 

Možina (1994, v Možina, b. d.) je ugotovil, da so zadovoljevanje osebnega razvoja, 

možnosti za dokazovanje svojih sposobnosti, osebnostna rast, občutek vplivanja na 

pomembne dogodke ene izmed najpomembnejših človekovih potreb. Te potrebe se 

namreč tudi na Maslow-ovi lestvici potreb uvrščajo k najvišji kategoriji potreb. Delo zato 

ne sme biti premalo ali preveč zahtevno, ampak primerno za razvijanje sposobnosti, 

znanj in spretnosti vsakega posameznika.  

Na področju kompetentnosti so v mojem vzorcu specialni pedagogi dosegali malo 

slabše rezultate kot učitelji, kar lahko morda pripišemo dejstvu, da delajo s populacijo 

otrok s posebnimi potrebami, pri katerih je napredek počasnejši, pogosto pa ga tudi ni. 

Predvsem z otroki z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, ki 

obiskujejo posebne programe vzgoje in izobraževanja, je delo zahtevnejše, potrebno 

je veliko ponavljanj, ponovitev, včasih ne zmorejo niti najosnovnejših življenjskih veščin 

in kljub vsakodnevnemu urjenju napredek ni viden in jih nikoli ne usvojijo. To lahko pri 

specialnih pedagogih sproži občutke nekompetentnosti, neuspeha, nemoči in dvom v 

svoje sposobnosti. Vendar pa rezultati niso kritično nizki, večina specialnih pedagogov 

se počuti kompetentnih, zaupajo vase in v svoje sposobnosti. 

Učitelj razvija človeške potenciale, otrokom razširja poglede in njihove možnosti. 

Učitelji morajo biti sposobni prepoznati občutke in stile učenja otrok, za kar pa je 

potrebno znanje o psihologiji in značilnostih otrok v posameznih starostnih obdobjih. 

Značilnosti posameznega starostnega obdobja namreč pogojujejo motivacijo in 

vedenje otrok, ki nam tako ne bodo uganka in jim bomo lahko na ustrezen način 

pomagali pri učenju, kjer pa vedno izhajamo iz otrokovih potreb. Če poznamo stresorje 

otrok pri posamezni starosti, jim lahko pomagamo, da se z njimi soočijo. Poznavanje 

otrok nas naredi uspešnejše kot učitelje, bolj kompetentne in učinkovite. Bolj kot se 

počutimo kompetentne, več znanja izžarevamo in poučujemo z zaupanjem, večja je 

naša samopodoba (Youngs, 2000). 

Dobro je, če učitelj ve, zakaj poučuje, ne le kaj. To je naša vzgojno-izobraževalna 

filozofija, ki daje smisel našemu delu. Osebe z jasno filozofijo imajo različne poglede 

na delo, možnost spreminjanja otrokovih vrednot, se zavedajo svojih prednosti in prav 

tako šibkih področij (prav tam). 
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4.2.6 Poslanstvo 

Poslanstvo pomeni občutek koristnosti, da ima življenje smisel in cilj (Youngs, 2000). 

Pri poslanstvu so bili rezultati skoraj izenačeni, 93,30 % specialnih pedagogov in 92,00 

% učiteljev ima na področju poslanstva dobro samopodobo, le 6,70 % specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov ter 8,00 % učiteljev razrednega pouka pa slabo 

samopodobo. 

Vsak učitelj bi se moral zavedati, da biti učitelj ni le služba in poklic, ampak poslanstvo. 

V svojem poklicu bi naj videl smisel, vedel naj bi, zakaj je postal učitelj in imel pozitiven 

odnos do dela. Delo bi mu naj pomenilo izziv, veselje in poslanstvo, ki ga nenehno čuti 

in živi (Anžel, Frangež in Pajnič Kirn, 2012). Vsakdo, ki poučuje in dela z otroki, bi se 

moral vprašati, ali je poučevanje in vzgajanje res njegovo poslanstvo, kakšni so bili 

njegovi motivi, da si je izbral ta poklic, ter kako poklic učitelja vpliva na njegovo življenje 

(Youngs, 2000). 

Sledenje ciljem je vredno, koristno, nas motivira in nam daje energijo. Koristen 

pedagog je živahen, optimističen, karizmatičen, zadovoljen, navdušen in privlači ljudi 

iz okolice. Tudi pri učencih se ob občutku koristnosti dvigne in izboljša kvaliteta dela, 

posledično se izboljšajo dosežki in samopodoba. 

Lastnosti ljudi, ki so v življenju zadovoljni, so:  

 imajo več ciljev, 

 uživajo življenje, 

 vidijo smisel življenja,  

 imajo jasen osebni načrt, 

 delujejo, da bi dosegli zastavljene cilje, so zadovoljni, imajo dobro 

samopodobo, samozaupanje, so optimistično usmerjeni in si postavljajo 

vedno nove cilje. Tako tudi ohranjajo dobro samopodobo. 

(prav tam) 

Na področju poslanstva so učitelji razrednega pouka in specialni in rehabilitacijski 

pedagogi dosegli dobre rezultate, kar pomeni, da več kot 90,00 % učiteljev z veseljem 

opravlja poklic, ki so si ga izbrali. V njem uživajo in vidijo smisel, delo učitelja je zanje 

vrednota, ima globlji pomen in se zato čutijo izpolnjeni. Občutek koristnosti zvišuje 

učinkovitost, daje smisel poučevanju, življenjskim in poklicnim ciljem ter ohranja 

samopodobo kljub porazu. 

Če povzamem celotni sklop samopodobe med učitelji razrednega pouka in specialnimi 

in rehabilitacijskimi pedagogi, lahko zaključim, da ni prihajalo do bistvenih razlik med 

obema skupinama glede na samopodobo. Vsi pedagoški delavci so celostno gledano 

pogosteje poročali o boljši kakor slabši samopodobi. Izpostavila bi le področje 

identitete, pri katerem je hi kvadrat test pokazal statistično pomembne razlike med 

učitelji razrednega pouka in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter dobro in slabo 

samopodobo.   
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SKLEP 

V svojem magistrskem delu sem želela preučiti samopodobo med slovenskimi učitelji 

razrednega pouka in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. V prvi vrsti me je 

zanimalo, ali med obema skupinama obstajajo razlike v splošni samopodobi kot tudi 

na posameznih področjih samopodobe (fizična varnost, čustvena varnost, identiteta, 

pripadnost/povezanost, kompetentnost in poslanstvo). Poleg tega pa me je zanimal 

tudi odnos med delovno dobo učiteljev in njihovo samopodobo. 

Ugotovila sem, da imajo tako učitelji razrednega pouka kot tudi specialni pedagogi v 

povprečju dobro samopodobo in da med njimi ni statistično pomembnih razlik. Do 

podobnih odkritij sem prišla tudi pri raziskovanju posameznih področij samopodobe, ki 

sem jih izmerila z Vprašalnikom za ugotavljanje samopodobe vzgojiteljev in učiteljev. 

Ugotovila sem, da imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi na praktično vseh 

področjih, še posebej pa na področju pripadnosti, dobro samopodobo, medtem ko sem 

nekoliko večji delež specialnih in rehabilitacijskih pedagogov s slabo samopodobo 

opazila le pri področju fizične varnosti. Tudi za učitelje razrednega pouka lahko trdim, 

da imajo v celoti gledano dobro samopodobo, še posebej na področju identitete in 

kompetentnosti, nekoliko slabšo pa, tako kot specialni in rehabilitacijski pedagogi, pri 

področju fizične varnosti. Primerjava med obema skupinama učiteljev je pokazala, da 

do statistično pomembnih razlik prihaja zgolj na področju identitete, kjer ima statistično 

pomembno večje število specialnih pedagogov slabo samopodobo v primerjavi z 

učitelji razrednega pouka. Zanimal me je tudi odnos med delovno dobo učiteljev in 

specialnih pedagogov ter njihovo stopnjo samopodobe. Izkazalo se je, da sta 

samopodoba in delovna doba v statistično pomembni povezavi. To pomeni, da daljša 

kot je delovna doba, več kot ima posameznik izkušenj in znanja, boljša bo 

samopodoba. Raziskala sem še, ali se ta povezanost razlikuje med obema skupinama 

učiteljev, zaradi česar sem jo preverila še ločeno pri učiteljih razrednega pouka in pri 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogih. Prišla sem do zaključka, da je bila pomembna 

povezava med delovno dobo in samopodobo tako med specialnimi pedagogi kakor 

tudi med učitelji razrednega pouka, statistično pomembna povezava pa je bila le pri 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogih.  

Moj vzorec je bil sestavljen iz 25 učiteljev razrednega pouka in 60 specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov. Sprva sem si zadala, da bo vzorec vsake skupine 

predstavljal 50 oseb, vendar je bila s strani učiteljev razrednega pouka zelo slaba 

odzivnost, saj je vprašalnik izpolnila le polovica pričakovanega števila oseb, na anketo 

pa je kliknilo ali je ni dokončalo 81 učiteljev razrednega pouka. Pri specialnih 

pedagogih pa je število izpolnjenih anket preseglo pričakovanja, saj je vprašalnik 

izpolnilo kar 60 specialnih pedagogov, od skupno 84-ih, ki so kliknili na anketo ali pričeli 

z reševanjem. Iz tega bi lahko sklepala, da so specialni pedagogi bolj pripravljeni 

pomagati in prispevati k razvoju stroke, se strokovno izpopolnjevati in izobraževati. Če 

bi želela doseči želeno število učiteljev razrednega pouka, bi morala osebno razdeliti 

vprašalnike, vendar bi za ustrezen vzorec potrebovala bistveno več časa kot z uporabo 

spletne ankete. Pri tem pa je tudi več možnosti, da učitelji vprašalnikov ne bi rešili 
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poglobljeno, ampak bi naključno obkroževali, da bi se čim prej vrnili nazaj k svojemu 

delu.  

Moja raziskava prispeva k razvoju specialno-pedagoškega področja in področja 

razrednega pouka. Gre za eno izmed prvih študij, ki preučuje razlike v samopodobi 

med učitelji razrednega pouka in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagog, zato moje 

ugotovitve lahko pomembno doprinesejo k boljšemu razumevanju samopodobe med 

učitelji v osnovnih šolah ter pripomorejo k razvoju tehnik izboljšanja samopodobe 

zaposlenih v šolah. Izkazalo se je, da je samopodoba učiteljev in specialnih pedagogov 

dobra. Potrebno bi bilo spodbujati učitelje začetnike (s tem pojmom mislim tako učitelje 

razrednega pouka kot tudi specialne in rehabilitacijske pedagoge), saj se je pokazalo, 

da imajo na začetku kariere učitelji slabšo samopodobo kot učitelji z več let delovnih 

izkušenj. Učitelji začetniki potrebujemo več povratnih informacij s strani sodelavcev in 

nadrejenih, potrditve, da delamo pravilno in usmerjanje na področjih, kjer nimamo 

veliko znanja, priložnosti za hospitiranje pri izkušenih sodelavcih, nasvete, kako se 

spopadati z neprimernim vedenjem učencev in kako jih disciplinirati, kako sodelovati s 

starši in predvsem kako se spopasti z urejanjem vse dokumentacije, s katero se 

večinoma prvič srečaš šele na delovnem mestu. Tudi med samim študijem ne bi bilo 

slabo, če bi se študenti spoznali z vsaj delčkom dokumentacije, ki jo mora vsak učitelj 

izpolnjevati in urejati. Tako bi bili učitelji začetniki bolj prepričani vase in samozavestni.   

V prihodnje bi lahko svojo raziskavo nadgradila tako, da bi podrobneje preučila 

povezavo med samopodobo in delovno dobo specialnih pedagogov, saj je bila na tem 

področju statistično pomembna povezava. Lahko bi ugotavljala tudi samopodobo 

specialnih pedagogov na različnih delovnih mestih, na primer med mobilnimi 

specialnimi pedagogi in specialnimi pedagogi, ki delajo v posebnih programih vzgoje 

in izobraževanja. Bilo bi zanimivo raziskati, ali delo z različno zahtevnimi posebnimi 

potrebami vpliva na samopodobo specialnih pedagogov. Smiselno bi bilo preučiti in 

primerjati tudi ostale psihološke poteze učiteljev in specialnih pedagogov, kot na primer 

osebnostne lastnosti. Podatke bi lahko pridobila tudi na kvalitativen način, na primer z 

intervjuji, kjer bi morda dobila boljšo sliko o samopodobi učiteljev in bi lahko med sabo 

primerjala odgovore in opise učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

Med pisanjem magistrskega dela sem spoznala, koliko je zares pomembna 

samopodoba posameznika in kolikšen vpliv ima na vse aspekte življenja, kako se 

povezuje s prepričanji nam pomembnih ljudi o nas in z našimi lastnimi sodbami. 

Predvsem pa sem spoznala, da samopodoba učiteljev pomembno vpliva na kvaliteto 

dela. Učitelji imamo velik vpliv na svoje učence in na oblikovanje njihove samopodobe, 

ne le s poučevanjem, ampak tudi s svojimi osebnostnimi lastnostmi in vedenjem. Po 

mojem mnenju bi se res vsi učitelji morali zavedati tega in razmisliti, kako se bomo 

obnašali v razredu in kaj bomo govorili, saj lahko z neustreznimi besedami, negativno 

naravnanostjo in nizkimi pričakovanji učencem naredimo nepopravljivo škodo in 

bolečino, ki se je bodo spominjali vse življenje. Predvsem pa bi se morali zavedati, da 

smo v največji meri zgled in če želimo pri učencih spodbujati določena znanja in 

osebnostne značilnosti, jih moramo najprej usvojiti in udejanjati sami. Biti učitelj je prav 

zares poslanstvo in ne zgolj služba, ki jo opravljaš. Pri odkrivanju potencialov otrok tudi 
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v sebi najdemo moč za nadaljnje delo. Največje zadovoljstvo učitelja pa je, ko vidiš, da 

je otrok spoznal, da je sposoben, da zmore in zna.  
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št. 54-55 (september/oktober 2000), str. 13-16. 

Adlešič, I. (2002). Model samopodobe Hazel Markusove. Psihološka obzorja, 11 (4), 

str. 149-166. Pridobljeno s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

02K33CTL  

Anžel, V., Frangež, S. in Pajnič Kirn, M. (2012). Spremljanje učiteljevega dela. Vodenje 

1, str. 113-123. Pridobljeno s http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads 

/2012/11/Vladimir-Anzel-in-ostali.pdf  

Ari, M. in Sipal, R. (2009). Factors Affecting Job Satisfaction of Turkish Special 

Education professionals: Predictors of Turnover. European Journal of Social 

Work, 12 (4), str. 447-463. 

Billingsley, B. S. (2004). Special education teacher retention and attrition: a critical 

analysis of the research literature. The Journal of Special education, 38, str. 39-

55. 

Brumen, M. (2016). Delovno  zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

(Magistrsko delo, Pedagoška fakulteta Ljubljana). Pridobljeno s 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3606/  

Day, C. (1999). Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning. London: 

Falmer Press. 

Demšar, I. (2003). Sindrom izgorelosti pri učiteljih (Magistrsko delo). Filozofska 

fakulteta Ljubljana, Oddelek za psihologijo. 

Depolli Steiner, K. (2011). Izgorelost osnovnošolskih učiteljev. Vzgoja in 

izobraževanje, 42 (4), str. 27-32. 

Dolar Borštnar, M. (2015). Samopodoba mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju v povezavi s socialnimi dejavniki (Magistrsko delo, Pedagoška fakulteta 

Ljubljana). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/3286/ 

Dornan, J. M. (1998). Strategije uspeha. Ljubljana: Network TwentyOne.  

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. (2003). Pridobljeno s http:// 

www.drustvo-srp.si/arhiv/21-arhiv/2003/67-mesto-in-vloga-defektologa-2003  

Dulc, T. (2016). Rezilientnost in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka 

(Magistrsko delo, Pedagoška fakulteta Ljubljana). Pridobljeno s http://pefprints. 

pef.uni-lj.si/3591/  

Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. (2009). Pridobljeno s 

http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/dokumenti/kodeks_etike_2009.pdf  

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-02K33CTL
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-02K33CTL
http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads%20/2012/11/Vladimir-Anzel-in-ostali.pdf
http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads%20/2012/11/Vladimir-Anzel-in-ostali.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3606/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3286/
http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/dokumenti/kodeks_etike_2009.pdf


Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka     Anja Dovečar 

59 

Gabrovec, A. (2013). Biti pravi učitelj. Didakta, 22, št. 162 (april 2013), str. 3. 

Galeša, M. (1995). Specialna metodika individualizacije. Radovljica: Didakta. 

Godec, M. (2016). Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in 

varstvo (Magistrsko delo, Pedagoška fakulteta Ljubljana). Pridobljeno s 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4085/  

Goleman, D. (2001). Čustvena inteligenca na delovnem mestu. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

Gomezel, A. in Kobolt, A. (2012). Vpliv družine na mladostnikovo identiteto. Socialna 

pedagogika, 16 (4), str. 323-354.  

Inštitut za razvoj človeških virov. (b. d.). Pridobljeno s http://www.psihoterapija-

ordinacija.si/sl/osebnost-in-odnosi/225-samopodoba-in-samovrednotenje#stru 

ktura 

Jakopec, F. (2007). Vplivi na vodenje in delovno zadovoljstvo zaposlenih v šoli. 

Radovljica: Didakta. 

Javrh, P. (2011). Razvoj učiteljeve poklicne poti. Učno gradivo 2, Poklicanost. 

Ljubljana: Andragoški center Slovenije. 

Juriševič, M. (1996). Učitelj kot »pomemben drugi« pri oblikovanju učenčeve 

samopodobe. Psihološka obzorja, 5, str. 35-44. 

Juriševič, M. (1997). Dejavniki oblikovanja samopodobe šolskega otroka (Magistrsko 

delo, Filozofska fakulteta Ljubljana). Pridobljeno s http://www.dlib.si/details/ 

URN:NBN:SI:doc-R39B01JA/  

Juriševič, M. (1999). Spodbujajmo razvoj zdrave samopodobe v začetku šolanja: 

priročnik za učitelje prvega triletja osnovne šole. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

Kadič, E. (2013). Samopodoba, naš zanesljivi avtopilot. Didakta, 22, št. 162 (april 

2013), str. 23-24. 

Kampuš, N. (2016). Profesionalni razvoj učiteljev specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov na začetku kariere (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta Ljubljana). 

Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/3410/  

Kavkler, M. (1998). Defektolog v osnovni šoli. Naš zbornik, 31 (6), str. 5-6. 

Kobal, D. (2000). Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

Kobal Grum, D. (ur.), (2003). Bivanja samopodobe. Ljubljana: i2 družba za založništvo, 

izobraževanje in raziskovanje d.o.o. 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4085/
http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/osebnost-in-odnosi/225-samopodoba-in-samovrednotenje#stru ktura
http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/osebnost-in-odnosi/225-samopodoba-in-samovrednotenje#stru ktura
http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/osebnost-in-odnosi/225-samopodoba-in-samovrednotenje#stru ktura
http://www.dlib.si/details/%20URN:NBN:SI:doc-R39B01JA/
http://www.dlib.si/details/%20URN:NBN:SI:doc-R39B01JA/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3410/


Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka     Anja Dovečar 

60 

Kotnik, M. (2013). Učiteljeva samopodoba. Didakta, 22, št. 162 (april 2013), str. 18-19. 

Košir, K., Licardo, M., Tement, S. in Habe, K. (2014). Doživljanje stresa in izgorelosti, 

povezanih z delom z učenci s posebnimi potrebami pri učiteljih v osnovni šoli. 

Psihološka obzorja, 23, str. 110-124. Pridobljeno s http://psiholoska-obzorja.si 

/arhiv_clanki/2014/kosir_et_al.pdf  

Kovačev, A. N. (2013). Temeljne komponente samopodobe učiteljev. Didakta, 22, št. 

162 (april 2013), str. 11-12. 

Kukanja Gabrijelčič, M. (2014). Država, učitelj in delo z nadarjenimi učenci: med 

poslanstvom in odgovornostjo. Revija za elementarno izobraževanje, št. 1, str. 

83-97. Pridobljeno s http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2014_letnik7 

%20_stev_1/REI%207%201%20cl%206.pdf  

Kyriacozuu, C. (1997). Vse učiteljeve spretnosti. Radovljica: Regionalni izobraževalni 

center. 

Lamovec, T. (1994). Psihodiagnostika osebnosti 1. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 

Oddelek za psihologijo, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 

Law Nolte, D. in Harris, R. (1998). Children Learn What They Live: Parenting to Inspire 

Values.  New York: Workman Publishing Company. 

Lawrence, D. (1999). Teaching with Confidence: A guide to enhancing teacher self-

esteem. London: Paul Chapman Publishing Ltd.  

Lawrence, D. (2006). Enhancing self-esteem in the classroom (third edition). London: 

Paul Chapman Publishing Ltd.  

MacGrath, H. in Francey, S. (1996). Prijazni učenci, prijazni razredi: učenje socialnih 

veščin in samozaupanja v razredu. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Maslach, C. in Leiter, M. P. (2002). Resnica o izgorevanju na delovnem mestu. Kako 

organizacije povzročajo osebnostni stres in kako ga preprečiti. Ljubljana: Educy. 

Možina, S. (b. d.). Zadovoljstvo zaposlenih in motivacija za poslovno odličnost. 

Pridobljeno s http://www.delavska-participacija.com/priloge/id990205.doc  

Musek, J. (2010). Psihologija življenja. Vnanje Gorice: Inštitut za psihologijo osebnosti. 

Nastran Ule, M. (1994). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično središče.  

Novljan, E. (1992). Kako integrirati, da ne bi segregirali. V F. Žagar (ur.), Kaj hočemo 

in kaj zmoremo: zbornik s posveta o problemih in perspektivah izobraževanja 

učiteljev (str. ). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2014_letnik7%20%20_stev_1/REI%207%201%20cl%206.pdf
http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2014_letnik7%20%20_stev_1/REI%207%201%20cl%206.pdf
http://www.delavska-participacija.com/priloge/id990205.doc


Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka     Anja Dovečar 

61 

Palmer, P. J. (2001). Poučevati s srcem: raziskovanje notranjih pokrajin učiteljevega 

življenja. Ljubljana: Educy. 

Peklaj, C., Kalin, J., Pečjak, S., Puklek Levpušček, M., Valenčič Zuljan, M. in Ajdišek, 

N. (2009). Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v 

šoli. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Peterlin, N. (2009). Povezanost samopodobe s stresom in izgorelostjo zaposlenih v 

socialnem delu (Diplomsko delo, Fakulteta za socialno delo Ljubljana). 

Pridobljeno s https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=42488  

Pierangelo, R. (1994). A Survival Kit for the Special Education Teacher. West Nyack: 

Center for Applied Research in Education.  

Planned Parenthood. (2016). Pridobljeno s https://www.plannedparenthood.org/learn 

/body-image 

Resman, M. (1990). Učitelj – uslužbenec, strokovnjak, oseba in osebnost. V M. 

Velikonja (ur.), Učitelj, vzgojitelj – družbena in strokovna perspektiva (str. 31-

36). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. 

Ribič Hederih, B. (2004). Otrokova samopodoba. Otrok in družina, (januar 2004). 

Pridobljeno s http://www.bambino.si/otrokova_samopodoba 

Schmidt, M. (1999). Dejavniki povezani z izgorevanjem pri defektologih. Defektologica 

Slovenica, 7 (1), str. 35-45. 

Self-esteem – the simple truth. (b. d.). Pridobljeno s http://www.self-esteem-the-

simple-truth.com/families-self-esteem.html0 

Skribe Dimec, D. (2006). Analiza pridobljenih in zaželenih kompetenc študijskega 

programa za učitelje razrednega pouka. V S. Tancig in T. Devjak (ur.), Prispevki 

k posodobitvi pedagoških študijskih programov (str. 103-124). Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. Pridobljeno s http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/ 

monografija_tancig_devjak.pdf  

Slivar, B. (2013). Na poti k dobremu počutju: obvladovanje stresa v šoli – teoretični 

vidik: knjiga za ravnatelje in učitelje o obvladovanju stres na ravni šole in na 

ravni posameznika. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

Starbek Potočan, M. (2005). Vpliv učiteljevega samospoštovanja na njegovo 

komuniciranje z učencem in na učenčevo samopodobo (Magistrsko delo, 

Fakulteta za družbene vede). Pridobljeno s http://dk.fdv.uni-lj.si/delamag/mag_ 

Starbek-Potocan-Marta.PDF 

Štefe, M. (2009). Odnos med stopnjo izobrazbe in samopodobo (Diplomsko delo). 

Visoka poslovna šola Doba, Maribor.  

https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=42488
https://www.plannedparenthood.org/learn%20/body-image
https://www.plannedparenthood.org/learn%20/body-image
http://www.bambino.si/otrokova_samopodoba
http://www.self-esteem-the-simple-truth.com/families-self-esteem.html0
http://www.self-esteem-the-simple-truth.com/families-self-esteem.html0
http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/%20monografija_tancig_devjak.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/%20monografija_tancig_devjak.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/delamag/mag_%20Starbek-Potocan-Marta.PDF
http://dk.fdv.uni-lj.si/delamag/mag_%20Starbek-Potocan-Marta.PDF


Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka     Anja Dovečar 

62 

Tacol, A. (2011). 10 korakov do boljše samopodobe: priročnik za učitelje za 

preventivno delo z razredom. Celje: Zavod za zdravstveno varstvo. 

Tancig, S. (2006). Analiza pridobljenih in zaželenih kompetenc študijskega programa 

specialne in rehabilitacijske pedagogike. V  S. Tancig in T. Devjak (ur.), 

Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov (str. 125-149). 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. Pridobljeno s http://www.pef.uni-lj.si/bologna/ 

dokumenti/monografija_tancig_devjak.pdf  

Turner, C. (1998). Rojeni za uspeh. Kako prebudimo svoje neomejene sposobnosti. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Valenčič Zuljan, M. (2012). Profesionalne poti pedagoških delavcev. Vršac: Visoka 

škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«. 

Youngs, B. (2000). Spodbujanje vzgojiteljeve in učiteljeve samopodobe: priročnik za 

vzgojitelje in učitelje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Educy. 

Youngs, B. (2000). Šest temeljnih prvin samopodobe: Kako jih razvijamo pri otrocih in 

učencih: priročnik za vzgojitelje in učitelje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. 

Ljubljana: Educy. 

Youngs, B. (2001). Obvladanje stresa za ravnatelje in druge vodstvene delavce v 

vzgoji in izobraževanju: priročnik za uspešnejše odzivanje na stres. Ljubljana: 

Educy. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (1996). Uradni list 

RS, št. 12 (13. 12. 1996). Pridobljeno s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa 

?id=ZAKO445 

Zdovc, A. (1998). Izgorelost strokovnjakov na Centrih za socialno delo. Socialno delo 

37, 3-5, str. 319-327. 

Žnidarčič, P. (2010). Psihofizične obremenitve in obremenjenosti pri zaposlenih v 

centrih za usposabljanje, delo in varstvo (Magistrsko delo). Filozofska fakulteta, 

Ljubljana.  

 

 

  

http://www.pef.uni-lj.si/bologna/%20dokumenti/monografija_tancig_devjak.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/bologna/%20dokumenti/monografija_tancig_devjak.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa%20?id=ZAKO445
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa%20?id=ZAKO445


Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka     Anja Dovečar 

63 

PRILOGE  

 Vprašalnik za ugotavljanje samopodobe specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka 



 

 

Vprašalnik za ugotavljanje samopodobe 
 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov  
v primerjavi z učitelji razrednega pouka 

 
 
Pozdravljeni, prosim, če si vzamete nekaj minut časa in izpolnite krajšo anketo s pomočjo 
katere raziskujem Samopodobo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji 
razrednega pouka. Z vašimi odgovori boste pomembno prispevali k moji raziskavi. Hvala.  
 
 
VPRAŠALNIK 1: 
 
 

 Ne velja Velja Ne vem 
Veliko stvari pri svojem poučevanju mi ni 
všeč.    

Pogosto me skrbijo stvari, ki sem jih 
izrekel/la v razredu.    

Ponoči zaradi skrbi glede šole pogosto ne 
morem spati.    

Pogosto si želim, da bi imel/a drugačno 
službo.    

Ne maram prositi sodelavcev za pomoč.    
 
 

 Ne velja Velja Ne vem 
Pogosto imam občutek, da se učenci 
norčujejo iz mene.    

Dolgo časa ne pozabim, če me sodelavci 
obtožijo za krivega nečesa.    

Raje se izognem sestankom, kot da se 
osmešim.    

Občutek imam, da me veliko učencev ne 
mara.      

Velikokrat me skrbi zaradi napak, ki sem jih 
storil/a v preteklosti.      

 
 

 Ne velja Velja Ne vem 
Težavni učenci me hitro obrnejo okrog 
prsta.     

Ne maram svojega glasu v razredu.     
Občutek imam, da je veliko učiteljev boljših 
od mene.      

Ponavadi me je strah, ko se srečam z novim 
razredom.      



 

 

 Ne velja Velja Ne vem 
V organizaciji razreda nisem tako dober/ra 
kot drugi učitelji.     

 
 

 Ne velja Velja Ne vem 
Hitro sem v zadregi, če me v zbornici 
kritizirajo.     

Počutim se ogroženega/o s strani staršev.     
Skrbi me moj zunanji videz.     
Ostali učitelji so bolj popularni kot jaz.     
Težko se odločam.     
 
 
VPRAŠALNIK 2:     
 
 
Fizična varnost  

 Ne velja Velja 
Ne bojim se nobenega otroka, učenca ali 
sodelavca.    

Ne bojim se biti sam na celi šoli.    
Ob koncu dneva me le redko boli glava in 
imam napete mišice.    

Fizično sem v dobri kondiciji in skrbim za 
svoje zdravje.    

Ko pridem v službo, ne občutim tesnobe.    
 
 
Čustvena varnost  

 Ne velja Velja 
Sodelavci, učenci in nadrejeni mi dajo 
vedeti, da dobro opravljam svoje delo.    

Ko govorim o sebi, mi sodelavci 
prisluhnejo.    

V naši organizaciji smo si res blizu. Nismo 
brezbrižni drug do drugega.    

Ko res dobro opravim svoje delo, se 
pohvalim.    

Ne norčujem se iz sodelavcev ali otrok. 
Nikogar ne dražim ali zmerjam.    

 
 
 
 
 
 



 

 

Identiteta  
 Ne velja Velja 

Rad/a opravljam svoje delo.   
Všeč sem si, kakršen/a sem.   
Skrbim za svoj videz in poskušam vsak dan 
izgledati kar najbolje.    

Drugim s ponosom povem, kakšno delo 
opravljam.    

Imam interese tudi zunaj delovnega okolja.    
 
 
Pripadnost  

 Ne velja Velja 
Rad/a se družim s svojimi sodelavci.    
Ko nekaj rečem, otroci in sodelavci vedo, da 
se lahko zanesejo name.    

Rad/a imam svoje otroke in sodelavce, 
skrbim za tople odnose z njimi.    

Moji sodelavci vedo, da lahko računajo na 
mojo podporo in nasvet.    

Rad/a se vključujem v različne dejavnosti, 
če me sodelavci povabijo.    

 
 
Kompetentnost  

 Ne velja Velja 
Postavim si cilje in jih tudi dosežem.    
Svoje otroke oziroma učence dobro 
poznam.    

Sem dober/a pedagog/inja, čutim 
usposobljenost za svoje delo.    

Pri vseh otrocih nimam enakih uspehov, 
vendar vedno dam vse od sebe.    

Redko naletim na problem, ki ga ne bi 
mogel/a rešiti.    

 
 
Poslanstvo 

 Ne velja Velja 
Opravljam poklic, ki sem si ga izbral/a.   
Vzgojno in pedagoško delo ima zame globlji 
pomen.   

Moje življenje ima smisel in jasne cilje.   
Delo z mladimi je zame vrednota.   
Sem izpolnjena oseba.   
 
 



 

 

Spol: 
 

 Ženski  
 Moški  

 
 
Kaj ste po izobrazbi?  
 

 Učitelj razrednega pouka  
 Specialni pedagog oziroma defektolog  
 Drugo:  

 
 
Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 

 Poklicna izobrazba  
 Srednješolska izobrazba  
 Višja ali visokošolska izobrazba  
 Univerzitetna izobrazba  
 Magisterij, doktorat, specializacija  
 Drugo:  

 
 
Kolikšna je vaša delovna doba kot specialni pedagog ali učitelj? Prosim napišite odgovor.  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRA: 

VPRAŠALNIK 1: Lawrence, D. (1999). Teaching with confidence. A guide to enhancing teacher self-
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VPRAŠALNIK 2: Youngs, B. (2000). Spodbujanje vzgojiteljeve in učiteljeve samopodobe: priročnik za 

vzgojitelje in učitelje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Educy 


