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POVZETEK 

 

Vsak posameznik se v svojem življenju sreča s stresom. Nekateri med njimi ga prepoznajo 

pravi čas in lahko s preventivnimi strategijami preprečijo, da bi jih to privedlo do izgorelosti, 

drugi pa spregledajo znake in ne opazijo, da se z njimi nekaj dogaja, dokler ni že prepozno in 

potrebujejo pomoč, da po stopnji izgorelosti zopet zaživijo svoje življenje. 

 

V magistrskem delu je najprej na kratko predstavljen poklic specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga, večji poudarek pa je namenjen sindromu izgorelosti, izgorelosti na delovnem 

mestu, znakom in vzrokom izgorelosti pri posameznikih ter strokovnih delavcih (kamor 

sodijo tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi). Nato je predstavljenih nekaj domačih in 

tujih raziskav ter navedenih konkretnih predlogov za preprečevanje in zdravljenje izgorelosti. 

 

Osrednji namen mojega magistrskega dela je raziskovanje izgorelosti specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov na Koroškem in v Velenju. Na podlagi rezultatov je ugotovljeno, 

da manj kot polovica specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v tem delu Slovenije doživlja 

telesne znake, ki so povezani z izgorelostjo. Rezultati pokažejo tudi, da specialni pedagogi na 

tem delu Slovenije niso izgoreli, res pa je, da je bil vzorec udeležencev (pre)majhen.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: specialni pedagogi, izgorelost, čustvena izčrpanost, depersonalizacija, 

strategije pomoči
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ABSTRACT 

 

Everyone, at some point in their lives, faces with stress. Some individuals recognize it quickly 

enough, so they are able to make use of strategies to avoid suffering from the burnout 

syndrome, while others overlook early stress symptoms and do not notice what is happening 

with them until it is too late. They need help in overcoming the burnout in order to begin to 

live their lives again. 

 

In the beginning of the thesis the work of a special and rehabilitation pedagogue is presented, 

the main focus is, however, on a burnout in general and at a work place, its symptoms and 

causes among individuals and teachers, specifically special and rehabilitation pedagogues. 

Some Slovenian and foreign researches on the topic have also been presented, as well as 

suggestions for preventing and treating the burnout syndromes which could be used by any 

individual.  

 

The main purpose of my work was to identify the rate of the burnout syndrome among special 

and rehabilitation pedagogues in Slovene Carinthia and City Municipality of Velenje. The 

analysis results indicate that less than half of the participants show symptoms of a burnout. 

Despite the low participation rate, the results imply that the special pedagogues in this region 

of Slovenia tend to not be burnt out. 

 

KEYWORDS: special pedagogues, burnout syndrome, emotional exhaustion, 

depersonalization, help strategies 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Nuša Merzdovnik, magistrsko delo 

III 

KAZALO 

 

1 UVOD ..................................................................................................................................... 1 

2 SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG .............................................................. 2 

3 SINDROM IZGORELOSTI ................................................................................................... 4 

3.1 OPREDELITEV IZGORELOSTI .................................................................................... 4 

3.2 IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU ..................................................................... 5 

3.3 ZNAKI IZGORELOSTI NA DELOVNEM MESTU .................................................... 10 

3.4 VZROKI IZGORELOSTI NA DELOVNEM MESTU ................................................. 13 

3.5 VZROKI IZGORELOSTI PRI UČITELJIH .................................................................. 18 

3.6 PREPREČEVANJE IZGOREVANJA ........................................................................... 23 

3.7 PREPREČEVANJE IZGOREVANJA PRI PEDAGOŠKIH DELAVCIH .................... 29 

3.8 INDIVIDUALNI PRISTOP K UKREPANJU PROTI NESKLADJU MED 

DELAVCEM IN DELOM .................................................................................................... 31 

3.9 SUPERVIZIJA KOT POMOČ PRI PREPREČEVANJU IZGORELOSTI ................... 33 

3.10 KOUČING KOT POMOČ PRI PREPREČEVANJU IZGORELOSTI ....................... 37 

3.11 ZDRAVLJENJE IN ODPRAVLJANJE POSLEDIC IZGORELOSTI ........................ 39 

3.12 KJE LAHKO POIŠČEM POMOČ V SLOVENIJI? .................................................... 42 

4 EMPIRIČNI DEL .................................................................................................................. 44 

4.1 PROBLEM ..................................................................................................................... 44 

4.2 CILJI ............................................................................................................................... 44 

4.3 HIPOTEZE ..................................................................................................................... 45 

4.4 METODA ....................................................................................................................... 45 

4.4.1 OPIS VZORCA ....................................................................................................... 45 

4.4.2 MERSKI INŠTRUMENT ........................................................................................ 46 

4.4.3 POSTOPEK ............................................................................................................. 48 

4.4.4 OBDELAVA PODATKOV ..................................................................................... 48 

4.5 REZULTATI .................................................................................................................. 49 

4.5.1 PREVERJANJE HIPOTEZ ..................................................................................... 59 

5 SKLEP ................................................................................................................................... 63 

6 VIRI IN LITERATURA ....................................................................................................... 67 

7 PRILOGA 1 ........................................................................................................................... 72 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Fazni model izgorelosti ................................................................................................. 8 

Slika 2: Grafični prikaz povprečnih vrednosti na postavkah ................................................... 50 

Slika 3: Prikaz prisotnosti pojavov pri SRP ............................................................................. 57 

Slika 4: Razlogi za menjavo delovnega mesta ......................................................................... 58 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Nuša Merzdovnik, magistrsko delo 

1 

1 UVOD  

 

Na začetku se skoraj vsak posameznik na delovnem mestu želi izkazati, si pridobiva nova 

znanja, spretnosti, se oblikuje kot osebnost in ima občutek učinkovitosti. Zaradi vse hitrejšega 

tempa življenja je posameznik izčrpan, pod stresom in z vse manj energije. K temu 

pripomorejo tudi delovne zahteve. Izgorelost pri delu je negativen pojav in prinaša le 

negativne posledice. S poklicno izgorelostjo se veliko posameznikov srečuje vsakodnevno, 

med te vsekakor sodijo tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi in učitelji na sploh. V 

povprečju so izgorelosti najbolj izpostavljeni sposobni, zavzeti, izobraženi, ustvarjalni, 

uspešni in najodgovornejši zaposleni. 

 

Izgorelost na delovnem mestu ima za posameznika čustvene, telesne, psihične, socialne in 

ekonomske posledice. O tem je napisano že ogromno literature, znaki in načini spoprijemanja 

s to tematiko so nazorno navedeni, a če si posameznik zatiska oči, da se to njemu ne dogaja, 

hkrati pa ne vidi več izhoda iz začaranega kroga in vedno hitreje tone v izgorelost, mu nihče 

ne more pomagati. Ko si prizna, da tako ne more več živeti, lahko poišče pomoč, saj obstajajo 

društva in strategije, s katerimi se lahko proti izgorelosti uspešno bori, da bo spet videl svetle, 

pozitivne plati svojega življenja. 
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2 SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG 

 

V 1. členu Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2009) je 

specialni in rehabilitacijski pedagog (v nadaljevanju specialni pedagog) opredeljen kot 

»strokovnjak, ki proučuje, razvija in izvaja edukacijo ter reedukacijsko, kompenzacijsko in 

rehabilitacijsko delo z otroki s posebnimi potrebami ter odraščajočimi in odraslimi s 

primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami /…/ v vseh življenjskih obdobjih.« 

 

3. člen Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2009) navaja, 

da je osnovni cilj specialnega pedagoga »pomagati posamezniku, da razvije svoje potenciale, 

in da se usposobi za čim kvalitetnejše in čim bolj neodvisno poklicno in socialno življenje 

oziroma da čim bolj obvlada in kompenzira primanjkljaje, ovire oziroma motnje.« 

 

Specialni pedagog vsak dan opravlja različne naloge in vloge, ob tem pa se pričakuje, da bodo 

izpolnjena vsa pričakovanja učencev in njihovih staršev, vodstva, različnih strokovnjakov, 

širše družbe, vsekakor pa mora upoštevati tudi zakonske predpise in zahteve (Kalin, 1999, v 

Katič, 2014). 

 

Delo specialnega pedagoga je raznoliko. Če se osredotočimo le na njegovo delo z učenci, nudi 

učencem strokovno pomoč na urah dodatne strokovne pomoči (večkrat kot mobilni specialni 

pedagog), poučuje v posebnem programu ali v programu z nižjim izobrazbenim standardom, 

dela pa lahko tudi v vzgojnem zavodu ali individualno (Center za usposabljanje Elvira 

Vatovec Strunjan, 2016). 

 

Specialni pedagog vsakodnevno sodeluje z drugimi učitelji in strokovnjaki, zato mora delati 

timsko, svoja ravnanja pa mora usklajevati glede na cilje in usmeritve učencev s posebnimi 

potrebami. Pri sodelovanju s starši mora biti še posebej pozoren na to, da jih vključuje, z njimi 

sodeluje pri načrtovanju in izvedbi individualiziranega programa za njihovega otroka ter gradi 

spoštljiv in zaupen odnos  (Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 2009). 

 

Specialni pedagog poleg poučevanja, izdelave individualiziranih programov, izvajanj 

diagnostičnih postopkov, sodelovanja s strokovnjaki in s starši (Katič, 2014), sodeluje ali vodi 

tudi šolske ekskurzije, delavnice, pripravlja različne didaktične pripomočke in popravlja ter 

ocenjuje učenčeve izdelke. Lahko je tudi mentor, organizira različna tekmovanja in prireditve. 

Zaradi tako širokega spektra dela so prezaposleni (Lorger, 2009), in ker morajo opravljati 
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toliko nalog ter biti tako uslužbenec kot strokovnjak in nenazadnje tudi učitelj kot oseba 

(Resman, 1990), je stres neizbežen (Lorger, 2009). 
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3 SINDROM IZGORELOSTI 

 

3.1 OPREDELITEV IZGORELOSTI 

 

Izgorelost je resnična bolezen, spada v Mednarodno klasifikacijo bolezni z oznako Z-730. Ta 

bolezen ima dolgotrajne posledice. Z zgodnjim prepoznavanjem znakov in s pravilnimi načini 

ukrepanja lahko posameznik prepreči, da pride do zadnje stopnje – adrenalne izgorelosti 

(Pšeničny in Perat, 2005). 

 

Freudenberg, klinični psiholog (1974, v Pšeničny, 2009) opisuje izgorelost kot »kronično 

stanje, ki je posledica izčrpanosti zaradi prevelike zavzetosti.« (Pšeničny, 2009, str. 23) 

Predvsem idealističen posameznik si tako želi doseči cilj, da je mentalno izčrpan, ne sprejme 

omejitev in ponavadi preveč zahteva od sebe, to pa traja daljše časovno obdobje. 

 

Izgorelost je negativna reakcija na stres (Bilban in Pšeničny, 2007). 

 

»Izgorelost je hkrati čustvena in nevrološka kriza, je kriza vrednot, v kateri nam močna čustva 

razkrijejo, kaj nam je resnično pomembno in vredno ter kaj bomo morali spremeniti.« 

(Findeisen, 2005, str. 40) 

 

Posameznik, ki se nenehno trudi za priznanje drugih, za zunanjo potrditev svojega dela, čigar 

samopodoba je odvisna od storilnostno pogojenega samovrednotenja, tako psihično kot 

telesno izgori. Izgorelost je zadnja faza tega procesa, saj se posameznik ne zmore več truditi 

in zato se zlomi (Inštitut za razvoj človeških virov, 2006). Na Inštitutu poudarijo, da sta 

glavna simptoma izgorevanja deloholizem in pretirano angažiranje. 
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3.2 IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU 

 

Bradely je leta 1969 prvi uvedel pojem »burnout«, s katerim je označil poseben stres, ki izhaja 

iz posameznikovega dela. Leta 1974 Herbert Freudenberger povzame pojem »burnout« ter z 

njim poimenuje pojav izgorelosti na delovnem mestu oz. poklicne izgorelosti, dve leti za njim 

to naredi tudi Christina Maslach (Findeisen, 2005). 

 

»Poklicno izgorelost (angl. burnout) opredeljujemo kot psihološki sindrom, ki je kumulativni 

odgovor na dolgotrajne neustrezne psihološke okoliščine dela.« (Pšeničny in Findeisen, 2005, 

str. 53) Posameznik, ki se spopada s poklicno izgorelostjo, zgubi tako psihično kot telesno 

moč.  

 

Poklicna izgorelost je zelo oseben pojav, zato se mora posameznika obravnavati osebno, ko se 

znajde v zadnji fazi procesa izgorevanja (Pšeničny in Findeisen, 2005). 

 

Izgorelost se lahko pojavi pri vsakem posamezniku, ne glede na spol, starost, delovno dobo, 

stopnjo izobrazbe in delovno mesto. Res pa je, da je mogoče malo bolj prisotna pri 

posameznikih, ki so starejši od 40 let, sploh po 50. letu, saj se posameznik začne spraševati, 

če je dobro opravil svoje delo, če je dosegel vse cilje, ki si jih je zastavil (Sweeney in 

McFarlin, 2002). Čeprav ni pravilo, je izgorelost pogostejša pri posameznikih, ki delajo z 

ljudmi (izobraževalci, odvetniki, svetovalci, zaposleni v uslužnostnih službah, menedžerji) 

(Findeisen, 2005).  Bolj izgoreli naj bi bili samski, neporočeni zaposleni posamezniki in tisti, 

ki imajo višjo stopnjo izobrazbe (Boštjančič, 2012). 

 

Posameznik izgori zaradi različnih vzrokov. Vzroki so vedno v povezavi s posameznikovim 

vztrajnim prizadevanjem, lastnim odrekanjem in pričakovanji, s psiho-socialnimi odnosi, ki 

jih spremljajo, prav tako pa s posameznikovim subjektivnim načinom doživljanja (Findeisen, 

2005). 

 

Da sploh pride pri posamezniku do izgorelosti, je odvisno tudi od načina vodenja in izvajanja 

oblasti nad njim v delovnem okolju. V vsaki delovni organizaciji je potrebno v vseh odnosih 

(med sodelavci, z vodstvom, s strankami) doseči in vzdrževati ravnotežje in pravičnost 

(Findeisen, 2005). 
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Posameznik kljub stresu povečini vztraja na delovnem mestu, saj je danes veliko 

brezposelnosti in službe ne želi izgubiti, saj bo težko našel novo, a vseeno upa in čaka na 

napredovanje, na boljše čase, za priznanje vlaga še več napora, ta posameznikova napetost in 

negativna čustva pa se prenašajo tudi na druge zaposlene (sodelavci poklicno izčrpanega 

posameznika si njegovo stanje pripišejo) in zato lahko pride do kolektivne poklicne 

izčrpanosti (Findeisen, 2005). 

 

C. Maslach in Leiter (2002) sta raziskovala, če je za izgorelost na delovnem mestu res »kriv« 

posameznik sam in bi se lahko to spremenilo, če bi spremenil svoj značaj, vedenje in 

produktivnost. Ugotovila sta, da k izgorelosti pripomore v prvi vrsti delovno okolje, v 

katerem posameznik dela, šele nato posameznik preide na stopnjo izgorelosti, posledice tega 

pa občutijo posameznik, delovno in domače okolje. Najpogosteje se pri posamezniku pojavijo 

telesne težave (glavobol, želodčne in trebušne bolezni, visok krvni tlak, napetost v mišicah in 

kronična utrujenost) in psihične motnje (občutek tesnobe, potrtost in šibek spanec). Prijatelji, 

družina in sodelavci se začnejo od posameznika oddaljevati in zaradi tega težave še težje 

rešuje, saj nima zadostne podpore. Na delovnem mestu začne pešati opravljeno delo, naredi 

samo tisto, kar je nujno potrebno in še to manj kakovostno, količinsko minimalno, kljub temu 

pa za to potrebuje veliko časa, saj je v mislih odsoten, pogosteje si jemlje proste dni. Delovna 

organizacija to seveda občuti, saj posameznik ni predan svojemu delu, s tem pa se slabša 

produktivnost in doseganje zastavljenih ciljev organizacije. Ko posameznik pride do tega, da 

si prizna, da ne zmore več, pogosto da odpoved, čeprav je v tem delu prej blestel in dosegal 

odlične rezultate. 

 

Posamezniku in drugim se zdi izgorevanje osebni problem, ker so osredotočeni samo na 

človeka, vsebina pa je pogosto spregledana. »Izgorevanje ni posledica prirojene nagnjenosti k 

čemerkoli, depresivne osebnosti ali splošne slabosti. Ne povzroča ga napaka v značaju ali 

pomanjkanje ambicioznosti. Prav tako izgorevanje ni osebnostna okvara ali klinični sindrom. 

Izgorevanje je poklicni problem (bolezen).« (Maslach in Leiter, 2002, str. 34) 

 

C. Maslach in Leiter (2002) trdita, da se pri premagovanju izgorevanja ne smemo osredotočiti 

le na zmanjševanje samega izgorevanja, večji poudarek moramo dati na povečanje 

odgovornosti do dela. Zavzemata se za »model zdrave organizacije, ki vključuje večjo 

pozornost do človeških vrednot na delovnem mestu, in ne le do ekonomskih.« (Maslach in 

Leiter, 2002, str. 21) 
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Negativna čustvena znamenja izgorevanja, ki lahko uničijo družbene odnose in poslabšajo 

kakovost dela s strankami, so: 

 

‒ frustracije: posameznik ima občutek, da ne more doseči svojih ciljev (zaradi premalo virov 

ali premalo nadzora), ne prejme pričakovane nagrade, se počuti neučinkovitega in izčrpanega; 

 

‒ jeza: posameznik se zaradi jeze agresivno in kaznovalno odziva na ljudi okoli sebe, nanje 

vali krivdo za svoje probleme; 

 

‒ sovražnost: posameznik jo občuti, če sprevidi, da se mu ne zaupa, do njega niso pošteni, 

njegovo delo se ne ceni; 

 

‒ strah in tesnoba: posameznik nima nadzora nad svojim delom, počuti se negotovega, v delo 

vloži manj energije, pozornosti in predanosti (Maslach in Leiter, 2002). 

 

Zaradi teh negativnih čustev se posameznik odmika od ostalih ljudi in tudi oni od njega, to pa 

zadevo še poslabša, posameznik je še bolj »na tleh«, saj ne dobi dovolj ljubezni in podpore od 

sodelavcev, prijateljev in družine. Avtorja ugotavljata, da daje posameznik premalo poudarka 

na to, kako pomembno vlogo imajo čustva. »Čustva so sredstva za prevajanje zunanjih 

dogodkov v osebne izraze /…/  Naša čustva pogosto vodijo naše odzive na dogodek.« 

(Maslach in Leiter, 2002, str. 31) Na krivico in nepravičnost se posameznik odziva z 

intenzivnimi čustvi, kar lahko privede do nemoralnih dejanj. Čustva so »kot ključ do 

razumevanja, da izgorevanje izvira iz stanja neusklajenosti med delavcem in njegovim 

delovnim mestom«. (Maslach in Leiter, 2002, str. 31) 

 

Christina Maslach (1982, po McGee, 1989, v Lamovec, 1994) opredeli sindrom izgorelosti 

kot »sindrom čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in znižane osebne izpolnitve, ki se 

pojavi pri osebah, ki delajo z ljudmi, kombinacija teh sestavin sindroma pa vključuje 

posameznikove čustvene in spoznavne odzive na kronični stres«. (Lamovec, 1994, str. 324) 

 

Čustveno izčrpanost posameznik občuti na delovnem mestu ob pretiranih čustvenih zahtevah, 

počuti se preobremenjenega in izčrpanega, tega pa ne zmore in ne zna spremeniti. Ko se 

posameznikove emocionalne rezerve izčrpajo, ne zmore več dajati drugim. Izčrpanost je prva 

reakcija na stres (Lamovec, 1994). 
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Depersonalizacija je stanje, ko se posameznik cinično, hladno obnaša do ljudi okoli sebe, z 

njimi ravna neosebno, namesto da bi do njih gojil simpatijo ter spoštovanje. Posameznik dela 

minimalno, odreče se idealom (Lamovec, 1994). 

 

Znižano osebno izpolnitev posameznik doživlja, kot da je neuspešen in neučinkovit, saj za 

delo ni motiviran, izgublja zaupanje v svoje zmožnosti – ob tem pa tudi drugi izgubijo 

zaupanje vanj (Lamovec, 1994). 

 

C. Maslach (Golembiewski, 1992 v Lamovec, 1994) pravi, da je čustvena izčrpanost nujen 

pogoj, da se pojavi sindrom izgorevanja. Tej sestavini izgorelosti sledi depersonalizacija. 

»Visoke stopnje depersonalizacije vodijo do znižanega občutka osebne izpolnitve samo pri 

osebah z visoko stopnjo čustvene izčrpanosti.« (Lamovec, 1994, str. 324) 

 

Slika 1: Fazni model izgorelosti 

 

Faze izgorelosti 

 

   I II III IV V VI VII VIII 

 

Depersonalizacija N V N V N V N V 

 

Osebna izpolnitev N N V V N N V V 

(obrnjeno) 

 

Čustvena izčrpanost N N N N V V V V 
Slika 1: Fazni model izgorelosti 

N=nizka; V=visoka 

(Golembiewski, 1992, str. 121 v Lamovec, 1994, str. 325) 

 

Fazni model predvideva, da posameznik bolj izgoreva na vsaki naslednji višji stopnji. Skozi 

faze posameznik ne prehaja postopno, ampak je ta prehod lahko kroničen (I-II-IV-VIII; 

posameznika lahko visoka stopnja depersonalizacije prikrajša za tiste pomembne informacije, 

ki jih potrebuje za uspešno izvajanje nalog) ali akuten (I-V; I-V-VI; I-V-VII; I-V-VI-VII-

VIII; II-VI; III-VII). 
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Brajša (2005) navede avtorje, ki različno opredelijo faze izgorelosti. Lauredale kot faze 

izgorelosti navaja zbeganost, frustracijo in obup, Edelwich označi pod to navdušenje, 

stagnacijo, frustracijo, apatijo in zdravljenje. Po Pinesu čuti posameznik čustveno, duševno 

utrujenost in izčrpanost, saj pomaga drugim in jim dela usluge, ob tem pa sam goji negativna 

stališča do sebe, dela, drugih. 

 

Pšeničny (2009) predstavi rezultate raziskave, ki je bila izvedena med 1480 udeleženci, med 

katerimi je bilo 587 zaposlenih v različnih podjetjih (udeleženih izobraževanj in delavnic o 

izgorelosti) in občanov, 37 je bilo dijakov in študentov (udeleženih izobraževanj in delavnic o 

izgorelosti), 846 udeležencev pa je na lastno željo izpolnjevalo vprašalnik, ki je bil objavljen 

na spletni strani inštituta. Ne glede na starost, spol, stopnjo izobrazbe in zaposlitveni status, 

polovica udeležencev kaže znake izgorelosti, kar 8% udeležencev pa je resno izgorelih. 

 

Rezultati so pokazali naslednje ugotovitve: 

 

 celotni vzorec: srednja stopnja izgorelosti; 

 pri ženskah je bila višja stopnja izgorelosti kot pri moških, a razlike med spoloma niso 

statistično pomembne; 

 udeleženci, stari med 20 in 30 let, so dosegli najvišjo srednjo stopnjo izgorelosti, a 

razlike v starostnih skupinah niso statistično pomembne; 

 najvišjo srednjo stopnjo izgorelosti so dosegli udeleženci z več kot sedmo stopnjo 

izobrazbe, sledili so udeleženci s šesto stopnjo izobrazbe, a razlike v izobrazbi niso 

statistično pomembne; 

 menedžerji so dosegli najvišjo srednjo stopnjo izgorelosti glede na zaposlitveni status, 

statistično pomembne razlike so med zaposlenimi in menedžerji ter med 

brezposelnimi in menedžerji; 

 ženske, ki so na vodilnih položajih ali imajo svoje samostojno podjetje, so bolj 

izgorele, kot moški na enakih mestih; 

 učitelji se uvrščajo na spodnjo mejo povprečno ogroženih poklicev glede izgorelosti; 

 potrjeno je, da je izgorelost pozitivno povezana s storilnostno pogojeno samopodobo 

in negativno z oceno zadovoljenosti potreb. 
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3.3 ZNAKI IZGORELOSTI NA DELOVNEM MESTU 

 

Znaki, da posameznik izgoreva, se razvijajo počasi, zato se jih na začetku težko prepozna. Če 

bi posameznik sam pri sebi pravi čas opazil znake izgorelosti in si priznal, da ga bo takšen 

način življenja pripeljal do popolnega zloma, bi bila pomoč uspešnejša in bi v spremembe 

vložil manj truda kot potem, ko se je že povsem zlomil (Boštjančič, 2012). 

 

Posameznik se ves čas izgorevanja trudi, da je učinkovit, izpolnjuje obveznosti in je 

samodiscipliniran. Ko pride do točke, da njegovo telo in um ne zmoreta več, se zlomi in mu 

postane vseeno (Vistorovski, 2006). 

 

Vsak posameznik lahko ima različne znake izgorelosti (Bilban in Pšeničny, 2007). Iz 

raziskave, ki jo je opravila Andreja Pšeničny na vzorcu 600 posameznikov, je razvidno, da 

manj kot 40% posameznikov ne kaže nobenih znakov izgorelosti, kar 10% posameznikov pa 

izgori (Vistorovski, 2006). 

 

Posameznik je preveč utrujen, da bi občutil ugodje in veselje, ničesar več si ne želi, njegova 

življenjska energija upada. Čeprav se težko in dolgo odloča o odločitvah, pa le-te niso 

razsodne. Njegov spomin slabi. Odnos med ljudmi postane škodljiv za tiste, s katerimi ga 

trpeči posameznik doživlja. Nekateri lahko postanejo razdražljivi in nasilni, drugi pa 

neprizadeti, ker drugače ne zmorejo. »Zdi se, kot da s skrajnimi močmi lovijo ravnotežje.« 

(Findeisen, 2005, str. 42) Če posameznik in delodajalec pravi čas spoznata, da za 

posameznika ni dobro, da se mu nalaga preveč dela brez razmisleka, in če posameznik 

upošteva svojo potrebo po razvoju, se lahko v veliki meri izogne poklicni izgorelosti 

(Findeisen, 2005). 

 

Psihosomatske motnje, ki jih posameznik občuti, so znaki, da se posameznikovo telo sooča z 

zahtevami okolja (Pennerbaker, 1982, v Boštjančič, 2012). S srčno-žilnimi boleznimi se 

povezuje čustvena izčrpanost posameznika, s prebavnimi boleznimi pa cinizem (Toppinen-

Tanner, Ojajärvi, Väänänen, Kalimo in Jäppinen, 2005, v Boštjančič, 2012). Misleč, da mu bo 

to olajšalo težave, se posameznik poslužuje alkohola in drog, to pa kvečjemu njegovo stanje 

samo še poslabša (Maslach, 1982, v Boštjančič, 2012). 
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A. Pšeničny (2007) je proces izgorevanja na delovnem mestu razdelila na 1. in 2. zgodnejšo 

stopnjo izgorevanja ter v 3. stopnjo zajela adrenalno izgorelost pred zlomom, adrenalni zlom 

in adrenalno izgorelost po zlomu. 

 

Bistvene značilnosti vsake stopnje: 

 

1. V prvi, zgodnejši stopnji izgorelosti (izčrpanost) je znakov manj, zato se posamezniku 

zdi, da je to le začasno stanje in meni, da bo z nekaj dopusta izboljšal stanje ter svoje 

počutje (Bilban in Pšeničny, 2007). Zanika kronično utrujenost, ves trud vlaga v 

izpolnjevanje nalog in išče svoje sposobnosti, ki jih še ni izkoristil (Boštjančič, 2012). 

Posameznik ima občutek, da ni nadomestljiv, da je za vse odgovoren, po njegovem so 

vsi odvisni od njega, pretirano je storilnostno naravnan. Ker se to dogaja iz dneva v 

dan, iz leta v leto (Bilban in Pšeničny, 2007), tudi do 20 let (Nidorfer, 2008), se 

posameznik na telesnem področju počuti izčrpanega, kljub počitku se ne odpočije, saj 

je kronično utrujen, ima motnje spanja, bolečine ter panične napade (Pšeničny, 2007), 

postane manj odporen na stres (Boštjančič, 2012). Na psihičnem področju posameznik 

občuti žalost, je razdražljiv, razočaran nad ljudmi, psihično utrujen, potrebe drugih 

ljudi postavlja pred svoje (Pšeničny, 2007), je brez smisla za humor in postane 

asocialen (Bilban in Pšeničny, 2007). 

 

2. Na drugi stopnji izgorelosti (ujetost), ki traja leto ali dve, se poleg znakov na prvi 

stopnji pojavijo še močni občutki krivde, jeze, nemoči, ujetosti, posameznik ima slabši 

imunski sistem in s tem več prehladov ter okužb, alergije, neprestane glavobole 

(Pšeničny, 2007), bolečine v križu, težave na ožilju in srcu, težave s prebavo, splošno 

slabše počutje (Bilban in Pšeničny, 2007), niha mu telesna teža, ženske imajo večje 

predmenstrualne težave (Demšar in Zamukovec, 2009). Posameznik se počuti ujetega 

v svoj način dela, življenje in odnose (Boštjančič, 2012). Z njegove strani se začne 

izogibanje delovnim nalogam in delovnemu mestu, pojavljajo se prepiri na delovnem 

mestu in doma, pri delu je posameznik neučinkovit, sovražen, ima odpor do dela 

(Bilban in Pšeničny, 2007), postane grob in okruten, ne zmore nadzirati čustvenih 

odzivov, njegova storilnostno pogojena samopodoba upada (Pšeničny, 2007). Na 

področju mišljenja se kaže slabša sposobnost koncentracije, odpor do sodelovanja, 

pogovorov, timskega dela, izguba motivacije, zmanjšano samospoštovanje (Bilban in 

Pšeničny, 2007). Posameznik ima samomorilne misli (Nidorfer, 2008). 
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3.  Adrenalno izgorelost pred zlomom, ki traja nekaj mesecev, je avtorica A. Pšeničny 

(2007) uvrstila na začetek tretje stopnje. Znaki iz prejšnjih stopenj se stopnjujejo, 

posameznik ima močne motnje spanja (nespečnost), izgubi občutek za čas, izgubi 

nadzor, pogosto ima napade joka in besa, ne zmore odločati in načrtovati, razmišlja o 

bilančnem samomoru. Posameznik se trudi, da bi ostal aktiven in uspešen, a mu to 

vedno manj uspeva, simptomi izgorelosti so na višku (Boštjančič, 2012). 

 

b) Adrenalni zlom traja od nekaj tednov do štirih mesecev, še nekaj let pa ga 

posameznik občuti ob obremenitvah. V obdobju adrenalnega zloma posamezniku vsak 

gib pomeni napor, večino dneva bi prespal (tudi do 18 ur spanja), četudi miruje, ima 

bolečine v mišicah in sklepih (Pšeničny, 2007), hujše oblike pa so infarkt, možganska 

kap ter akutne gastroenterološke motnje (Pšeničny, 2007). Posameznik ni zmožen 

skoncentrirano brati, ne razume prebranega, ima šibek kratkoročni spomin in motnje 

priklica spomina, njegovo mišljenje je kljub temu jasno. Občuti ranljivost, jezo in 

cinizem. Poskuša narediti samomor (navadno bilančnega tipa) (Pšeničny, 2007). 

 

c) Obdobje po adrenalnem zlomu, ki traja od dveh do šestih let, pri posamezniku 

povzroči izdatne spremembe. Nekateri se invalidsko upokojijo, pri večini pa je 

značilen dolgotrajen in močan upad delovnih sposobnosti ter psihofizične energije, 

posameznik ni zmožen vzpostaviti psihofizičnega ravnotežja, odpor ima do prejšnjih 

življenjskih in delovnih situacij, spreminja svojo samopodobo, odloči se za osebnostne 

spremembe. Posameznik še nekaj let po zlomu ob obremenitvi občuti simptome zloma 

(Pšeničny, 2007). 
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3.4 VZROKI IZGORELOSTI NA DELOVNEM MESTU 

 

Po mnenju N. Vistorovski (2006) je vzrok za izgorevanje »neravnovesje med vlaganjem 

energije in zadovoljevanjem potreb ter načini odzivanja oseb na nerecipročne situacije v 

življenjskih in delovnih izkušnjah.« (Vistorovski, 2006, str. 3) 

 

A. Pšeničny (2007) pravi, da je po Recipročnem modelu izgorelosti glavni in osnovni vzrok, 

da pride pri posamezniku do izgorelosti, nesorazmerje med potrebno energijo, ki jo vloži v 

zadovoljitev svojih temeljih potreb in tem, da so te potrebe dejansko zadovoljene. Ovire, 

zaradi katerih ne pride do zadovoljevanja posameznikovih temeljih potreb, so lahko: 

 

‒ notranje ovire: 

 

a) samopodoba: Pri izgorelem posamezniku je njegova samopodoba storilnostno pogojena 

(Hallsten idr., 2005 v Pšeničny, 2007) in je odvisna od zunanje potrditve (Pšeničny, 2007). To 

se začne kazati že v otroštvu – s pogojevano ljubeznijo, npr. otrok opravlja nalogo, da ugodi 

staršem, in če ob tem ni pohvaljen, občuti tesnobo. Ker se temu občutku želi izogniti, se za 

pohvalo zelo napreza, se je razveseli in se ponovno napreza za novo pohvalo (Vistorovski, 

2006). Od sebe tak posameznik pričakuje le popoln uspeh in se ves čas žene preko vseh meja 

(Boštjančič, 2012). Če mu ne uspe, občuti sram (Vistorovski, 2006). Otrok od starša sliši 

besede »Takega te pa ne maram.« in to mu sporoča, da je slab, saj ne počne tistega, kar je 

staršu všeč, in da je dober samo takrat, ko počne tisto, kar starš odobrava (Nidorfer, 2008). 

Seveda tega ne smemo posploševati, ampak dejstvo je, da če otrok že v otroštvu stremi k 

temu, da bi zadovoljil potrebe drugih pred svojimi, saj je drugače kaznovan z odvzemom 

ljubezni, mu kaj hitro postane notranja motivacija zadovoljevanje pričakovanj drugih (Ryan in 

Deci, 2000, v Pšeničny, 2007). Tudi v odrasli dobi posameznik ne bo zmogel reči »ne«, saj si 

bo s tem rušil svojo samopodobo in bo zaradi nezadovoljenih lastnih potreb čutil tesnobo ter 

bo v vse vložil še več truda (Pšeničny, 2007) – zatekel se bo v deloholizem (Nidorfer, 2008), 

vse skupaj pa ga bo privedlo do sindroma adrenalne izgorelosti (Pšeničny, 2007). 

 

b) vrednote: Vrednote so za posameznika velika motivacija (Pšeničny, 2007). Če posameznik 

že iz otroštva živi s tem, da so vrednote pomembne samo za zadovoljevanje potreb drugih 

(kot npr. ubogati in biti priden) in za doseganje izjemnih dosežkov, si zaradi ponotranjenega 

takšnega vzorca ne bo zmogel postavljati lastnih ciljev, venomer bo želel ustreči drugim in le-
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to ga bo notranje motiviralo, s tem pa bo vedno bolj notranje napet (Musek, 2000 v Pšeničny, 

2007). 

 

‒ zunanje ovire: Če je okolje naravnano tako, da podpira posameznikovo storilnostno 

pogojeno samopodobo, bo posameznik kmalu občutil izgorelost (Pšeničny, 2007). 

 

V dveletni longitudinalni raziskavi, v kateri je bilo udeleženih 2089 posameznikov, ki so 

zaposleni v zdravstvu, so želeli ugotoviti, ali začetek zaposlitve, sprememba 

posameznikovega delovnega mesta ali njegovo napredovanje vplivajo na stopnjo izgorelosti 

(Dunford, Shipp, Boss, Angermeier in Boss, 2012, v Boštjančič, 2012). Udeležence v 

raziskavi so razdelili v tri skupine in ugotovili, da: 

 

 v prvo skupino spadajo novinci, ki so v organizaciji šele začeli delati in se srečajo s 

fazo socializacije; na novem delovnem mestu se morajo najprej prilagoditi, dobijo 

veliko nalog, vodstvo od njih veliko zahteva; najprej so zelo zadovoljni s svojim  

delom, čez nekaj mesecev pa to zadovoljstvo močno upade in to vpliva na manjši 

porast čustvene izčrpanosti ter depersonalizacije – to se izboljša po prvem letu 

delovnih izkušenj; 

 

 v drugo skupino spadajo zaposleni, ki so znotraj delovne organizacije premeščeni ali 

so napredovali; od njih se takoj pričakujejo najboljši rezultati, kljub temu da se morajo 

najprej prilagoditi na nov oddelek, nove ljudi, nove zadolžitve; kot pri novincih se tudi 

pri njih pojavi občutek čustvene izčrpanosti in depersonalizacije, ki najprej raste, nato 

pa se v drugem letu umiri; 

 

 v tretjo skupino spadajo zaposleni, ki so na enakem delovnem mestu že dve leti ali 

več, zato točno vedo, kaj delodajalec od njih pričakuje; pri njih je nivo izgorelosti 

relativno stabilen (Boštjančič, 2012). 

 

Dunford, Shipp, Boss, Angermeier in Boss (2012, v Boštjančič, 2012) trdijo, da spremembe 

pri posamezniku na delovnem mestu povečujejo stopnjo čustvene izčrpanosti in 

depersonalizacije, a se okvirno v dveh letih po spremembi nastala situacija izboljša in ustali. 

Posamezniku je potrebno dati čas, da se na novo delovno mesto navadi, se ustali, šele nato je 

pripravljen na nove spremembe in izzive, s katerimi se bo srečeval. 
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C. Maslach in Leiter (2002) menita, da se zaradi neskladij med naravo dela in naravo človeka 

pojavi izgorevanje, k temu pa pripomore tudi to, da se posameznik na delovnem mestu počuti 

preobremenjenega, nima nadzora nad delom, ki ga opravlja, za svoje delo ni nagrajen, na 

delovnem mestu se sooča z razpadom skupnosti, z njim ne ravnajo pošteno, opravka pa lahko 

ima tudi z nasprotujočimi si vrednotami. 

 

V nadaljevanju bom vsako od teh postavk opisala: 

 

‒ Preobremenjenost: »Preobremenjenost z delom narašča z vedno hitrejšim delovnim 

ritmom. Hitrejši ritem škoduje kakovosti, krha tvorne delovne odnose, ubija inovativnost – 

kar povzroči izgorevanje na delovnem mestu.« (Maslach in Leiter, 2002, str. 10) Organizacije 

si želijo, da bi posameznik delal bolj intenzivno, daljši delavnik, več nalog hkrati, ob tem pa 

nima časa za počitek in je iz dneva v dan bolj utrujen, počuti se izčrpanega (zato je manj 

učinkovit, peša njegovo zdravje in se slabo počuti). V vsak trenutek mora vložiti veliko več 

energije, le-to pa bi bilo potrebno ohranjati, da bi lahko vzdržal uravnotežene odnose z delom, 

ki ga posameznik opravlja. 

 

‒ Nadzor nad delom: Vsak posameznik želi imeti nadzor nad svojim delom, saj s tem 

uravnava svoj interes z interesi organizacije. Prav zato avtorja poudarjata, da mora imeti vsak 

možnost izbire in odločitve, da se mu omogoči lastno razmišljanje o problemih in s tem 

hitrejše reševanje, nenazadnje pa ima s svojo odgovornostjo precej vpliva na dosežene 

rezultate. Dandanes nadrejeni od svojih zaposlenih pričakujejo, da pretirano vlagajo svoj čas v 

delo, ob tem pa zaposleni ne dobijo občutka, da so odgovorni za doseženi rezultat, in zato 

izgubijo voljo. Seveda nihče ne more imeti popolnega nadzora, saj se mora nadzor v 

organizaciji deliti. 

 

‒ Nezadostna nagrajenost: Ljudje radi vidimo in slišimo, da nekdo opazi naše delo, naš 

vloženi trud in nas za to pohvali – tako besedno kot tudi materialno. Avtorja izpostavita 

problem današnjega časa – zamrzovanje plač in čakanje na plačilo, da o denarnih nagradah 

sploh ne govorimo, saj so zelo redke. Pravita, da je za delavca »najbolj pogubna odsotnost 

notranje nagrade, ki naj bi jo prejel takrat, ko se s ponosom zave, da dela nekaj pomembnega 

in dragocenega za druge, in da to delo dobro opravlja«. (Maslach in Leiter, 2002, str. 13) 
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‒ Razpad skupnosti: Pogovor med ljudmi, druženje, spoštovanje drug drugega, pozitivne šale 

in pohvale pripomorejo k bolj sproščenemu in kakovostnejšemu delu v delovnem okolju. 

Kadar tega ni (bodisi zaradi tehnologije, ki ne omogoča pogovora iz oči v oči, bodisi zaradi 

pretiranega tempa dela), zaposleni izgubijo pozitivno, družabno vez z drugimi ljudmi v 

delovnem okolju, s tem pa se zmanjša tudi možnost, da bi si ljudje pomagali med seboj v 

težkih trenutkih. Spoznanje sodelavcev, da posamezniku predstavljajo delovne naloge veliko 

breme, sproži v njih jezo ali zajedljivost, če niso povezani in ne delujejo kot skupina. 

Organizacija lahko celo zapre svoja vrata, če sporom med zaposlenimi ni videti konca. 

 

‒ Poštenost: Bodimo pošteni drug do drugega, saj si s tem izkazujemo tudi spoštovanje, 

preprečimo pa, da bi prišlo do nepoštenega ocenjevanja, napredovanja ali celo do obtoževanja 

krivde za nekaj, kar oseba ni storila. Organizacija s poštenjem daje posamezniku občutek, da 

ga ceni in s tem se posameznik še bolj zaveda, da je pomemben.  

 

‒ Nasprotujoče si vrednote: Ko pride do nasprotij med tem, kar od posameznika zahtevajo v 

službi in tem, kakšna so njegova osebna načela, se pojavi konflikt vrednot. Posameznik mora 

včasih početi ali govoriti stvari, za katere ve, da niso resnične, so zanj neetične, večkrat tudi v 

nasprotju z njegovimi osebnimi vrednotami. Avtorja zagovarjata dejstvo, da če je posameznik 

v delovnem okolju lahko takšen, kot je, verjame v to, kar govori in počne, hkrati pa gradi 

svojo samozavest, potem zagotovo dosega najboljše rezultate. 

 

»Izgorevanje na delovnem mestu je pokazatelj razhajanja med tem, kaj ljudje so in kaj morajo 

delati. Izgorevanje je razkroj vrednot, dostojanstva, duha in volje – je razkroj človeške duše. 

To je bolezen, ki se postopoma in neprestano širi, ki vleče človeka v vrtinec propada, iz 

katerega se je težko izviti.« (Maslach in Leiter, 2002, str. 16) 

 

C. Maslach in Leiter (2002) opišeta, da lahko izgorevanje na delovnem mestu prepoznamo po: 

 

‒ izčrpanosti: posameznik je čustveno in telesno preobremenjen, ne najde novih moči, zbuja 

se utrujen, primanjkuje mu energije za nadaljnje delo; 

 

‒ cinizmu: posameznik je odmaknjen od drugih in svojega dela, delu ne posveča pozornosti, 

lahko se odreče svojim idealom, saj je ugotovil, da je bolje, če je neobčutljiv, in da ne upa na 

»boljšo prihodnost«, ob tem pa se ne počuti dobro in njegovo delo ni učinkovito; 
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‒ neučinkovitosti: posamezniku se zdi vsaka nova zadolžitev neizvedljiva, ne zaupa vase, s 

tem pa tudi drugi ne zaupajo vanj. 

 

Na nastanek izgorelosti vplivajo tri skupine vzrokov: 

 

‒ družbene okoliščine, 

‒ psihološke okoliščine življenja in dela, 

‒ osebnostne lastnosti posameznika (Maslach in Leiter, 2002). 

 

Ščuka (2007, v Boštjančič, 2012) pravi, da so vse tri skupine vzrokov, ki vplivajo na nastanek 

izgorelosti, enako pomembne, najpogosteje pa je žarišče posameznikovo delovno mesto oz. 

organizacija, ni pa to nujno glavni vzrok. Vodstvo naj bi poznalo znake izgorelosti in bilo 

pozorno, če jih kažejo njihovi zaposleni, ob tem pa je potrebno hitro in primerno ukrepati.  

 

Zaradi izgorelosti veliko posameznikov zapusti organizacijo, v kateri so bili zaposleni. 

Posameznik, ki se je odločil za ta korak, je v višji fazi izgorevanja kot tisti, ki v organizaciji 

ostane (Goodman in Boss, 2002, v Boštjančič, 2012) – njegovo delo pa je manj učinkovito 

(Parker in Kulik, 1995, v Boštjančič, 2012). Taris (2006, v Boštjančič, 2012) je z metaanalizo 

ugotovil, da obstaja negativna povezanost posameznikove čustvene izčrpanosti z izvajanjem 

vloge zaposlenega, z njegovim vedenjem, naklonjenostjo organizaciji in zadovoljstvom 

strank. 
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3.5 VZROKI IZGORELOSTI PRI UČITELJIH 

 

Poklic učitelja (oziroma strokovnega delavca)1 veliko raziskovalcev uvršča med prve tri 

poklice, ki so najbolj stresni (Gold in Roth, 1993, v Slivar, 2011). Leta 2005 je to potrdila tudi 

angleška raziskava na vzorcu 25.000 posameznikov v različnih poklicih (Johnson, Coper, 

Cartwright, Donald, Taylor in Millt, 2005, v Slivar, 2011), v kateri so v 26 različnih poklicih 

primerjali stresnost ter telesno zdravje, splošno psihično počutje in posameznikovo 

zadovoljstvo z delom (Slivar, 2011). 

 

Učitelj je na delovnem mestu uslužbenec, strokovnjak ter človek (Resman, 1990). Učitelj 

mora usklajevati vse tri vidike in tudi to predstavlja težavnost in zapletenost njegovega dela. 

Vsekakor mora biti strokovno kompetenten (poznati mora predmetne vsebine poučevanja…), 

imeti splošno psihološko in pedagoško (kako voditi, kako organizirati razred…) ter 

kurikularno znanje (vse o kurikulu ‒ cilji, programi, vrednotenje, načrtovanje), imeti znanje o 

učencih, o učnem kontekstu ter učnih ciljih (Ivanuš-Grmek, Javornik Krečič, Kolnik in 

Konečnik Kotnik, 2007). 

 

Preobremenjenost na delovnem mestu je po mnenju učiteljev glavni razlog za stres in vpliva 

na njihovo čustveno izčrpanost (Rudow, 1999). Učitelji imajo (pre)veliko število učencev v 

razredu, ogromno je dela s pisanjem dnevnikov, redovalnic, poročil, itd. Soočajo se s časovno 

stisko, obvladati pa morajo širok spekter znanj in spretnosti (Byrne, 1999). V enem letu učitelj 

preživi več kot tisoč ur v okolju, ki ima do njega veliko zahtev: nadzor, uresničiti učne 

zahteve, spoprijeti se z učenčevim (ne)uspehom (Slivar, 2011). 

 

Učitelji se soočajo s slabo razredno klimo, z disciplinskimi in vzgojnimi problemi, 

nespoštljivim odnosom učencev do njih ali do sošolcev, fizičnim in verbalnim nasiljem, nizko 

notranjo in zunanjo motivacijo učencev ter slabšimi dosežki. Učitelji novinci ali tisti, ki delajo 

šele kratek čas, se s takšnimi »motilci« še težje spoprijemajo in jim to povzroča še dodaten 

stres (Byrne, 1999). Na vprašanje, zakaj je temu tako, poda K. Depolli (1999, v Demšar in 

Zabukovec, 2009) odgovor: učitelji imajo občutek, da bodo imeli učenci do njih spoštljiv 

odnos, da jim bo avtoriteta in bo zato v razredu vladala disciplina. Priznati pa je potrebno, da 

učitelji iščejo vzroke za nedisciplino v učencih in ne tudi v njih samih. 

 

                                                           
1 Sem spada tudi specialni in rehabilitacijski pedagog 
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Rudow (1999) pravi, da pozitivna opora učitelju s strani prijateljev, družine in sodelavcev, 

zmanjšuje možnosti, da bi učitelj izgorel. Avtor tudi poudari, da med oporo pomembnih ljudi 

in izgorelostjo učitelja obstaja signifikantna negativna korelacija. 

 

Byrne (1999) je raziskoval, če spol, starost, delovne izkušnje, stopnja poučevanja in 

sposobnost učencev vplivajo na izgorelost pri učiteljih. Ugotovil je, da med spoloma obstajajo 

minimalne razlike, mlajši učitelji pogosteje občutijo čustveno izčrpanost kot starejši, ki so 

bolj stabilni in izkušenejši. Pri učiteljih, ki poučujejo na srednjih šolah, se naj bi stopnja 

izgorelosti pogosteje pojavljala, v primerjavi s tistimi, ki poučujejo na osnovnih šolah. Po 

raziskavah sodeč kažejo učitelji na predmetni stopnji in v srednjih šolah višji nivo 

depersonalizacije na eni in nižji nivo osebne izpolnitve na drugi strani. Profesorji, ki 

poučujejo na univerzah in učiteljice, ki poučujejo na srednjih šolah, doživijo nižjo osebno 

izpolnitev. Glede sposobnosti učencev pa je Byrne (1999) ugotovil, da so tisti učitelji, ki 

imajo v razredu manj sposobne učence, bolj podvrženi izgorelosti, saj takšni učenci od njih 

zahtevajo več pozornosti in pomoči.  

 

Na vzorcu 750 učiteljev srednjih šol, ki so bili vključeni v raziskavo, sta Pierce in Molloy 

(1990, v Demšar in Zabukovec, 2009) prišla do zaključkov, da tisti učitelji, ki so na delovnem 

mestu deležni več socialne opore, doživljajo nižjo stopnjo izgorelosti. 

 

V Kanadi so izvedli longitudinalno študijo, ki je pokazala, da je med učitelji socialna opora 

pogostejša pri ženskah. Ženske, ki dobivajo več opore, so manj čustveno izčrpane. Moški so 

dosegli večjo osebno izpolnitev, če je socialna opora, ki so jo nudili sodelavci in supervizorji, 

vključevala tudi emocionalno oporo (Greenglass in sod., 1998, v Demšar in Zabukovec, 

2009). 

 

Russel (1987, v Demšar in Zabukovec, 2009) je s sodelavci izvedel raziskavo med učitelji, v 

kateri jih je zanimala učinkovitost socialne opore, ki jo učitelju nudijo sodelavci, supervizorji, 

partnerji, prijatelji in družina. Prišli so do ugotovitev, da so izgorelosti manj podvrženi tisti 

učitelji, ki so deležni pozitivnih povratnih informacij o svojih sposobnostih in spretnostih. 

Učitelji s suportivnimi supervizorji so pri sebi opazili, da občutijo manjšo stopnjo čustvene 

izčrpanosti, so bolj osebno zadovoljni in imajo pozitiven odnos do učencev. 
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Sek (1996, v Poraj, 2011) je na Poljskem izvedel raziskave na vzorcu 119 učiteljev iz 

osnovnih šol in prepoznal 10,9% izgorelih, pri katerih se kažejo resne težave pri opravljanju 

svojega dela. Mandal (1999, v Poraj, 2011) je na vzorcu 200 učiteljev, ki poučujejo na 

osnovnih in srednjih šolah, ugotovil, da se kar 53% učiteljev spopada s poklicno izgorelostjo, 

ob tem pa je zaskrbljujoče dejstvo, da lahko ima izgorelost učiteljev posledice za učence.  

 

Kyriacou in Sutcliffe (1978, v Slivar, 2011) sta v svoji raziskavi 257 učiteljem iz 16 srednjih 

šol postavila vprašanje, kako stresna je situacija za njih. Na 51 stresnih situacij so odgovarjali 

s 5-stopenjsko lestvico. Med najbolj pogoste stresorje so se uvrstili: neznanje učencev, 

poskušanje ohranjanja oziroma dvigovanja vrednot in standardov, šibka motivacija učencev, 

nadomeščanje sodelavcev, premalo časa za individualizacijo dela, nedisciplina nekaterih 

učencev, nezainteresiranost nekaterih učencev za delo, preveč dela in pomanjkanje časa za 

popravljanje nalog. Z analizo raziskave sta avtorja vseh 51 vzrokov za stres razdelila v štiri 

skupine: neprimerno vedenje učencev, slabi pogoji za delo, časovni pritiski in slaba šolska 

klima. Rezultati so pokazali, da prestavlja učiteljicam neprimerno vedenje učencev največji 

stres, medtem ko učiteljem največji stres predstavlja administrativno delo. Za učitelje z 

univerzitetno izobrazbo so bili slabi pogoji za delo in slaba šolska klima manj stresni. Učitelji 

z manj izkušnjami so kot stresne navedli težave razreda, premalo opreme in vedenje 

ravnatelja. 

 

Slivar (2003) je med slovenskimi učitelji, ki poučujejo na gimnazijah, odkril 10 stresnih 

dejavnikov, med katere sodijo trpinčenje s strani vodstva, neustrezni pogoji na šoli, izvajanje 

pouka z aktivnostmi, s katerimi uresničujejo učni program, odnosi s kolegi na delovnem 

mestu, različne motnje pouka, vodenje šole, sodelovanje s starši, obremenjenost na delovnem 

mestu in nejasnost vloge, ki jo opravljajo. Rezultati so pokazali, da so gimnazijski učitelji 

najbolj pod stresom, ko sodelujejo s starši, temu pa so sledili pogoji dela, ki niso ustrezni, 

nedisciplina, trpinčenje s strani vodstva in različne motnje pouka. 

 

V Sloveniji je leta 2003 raziskavo o izgorelosti med učitelji izvedla mag. Irena Demšar, pod 

mentorstvom dr. Vlaste Zabukovec. Vključenih je bilo 228 učiteljev iz desetih osnovnih in 

treh srednjih šol. Podatke sta pridobili z Vprašalnikom izgorelosti pri učiteljih, ki je bil 

sestavljen iz sociodemografskih značilnosti, vprašalnika Maslachove o izgorelosti, lestvice 

stresorjev in vprašalnika o delovanju supervizijske skupine. 
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Raziskava je pokazala, da udeleženi učitelji na delovnem mestu doživljajo izgorelost, a je pri 

slovenskih učiteljih stopnja izgorelosti nižja kot pri učiteljih v Ameriki in Kanadi. Redkeje 

doživljajo izgorelost tisti učitelji, ki so trenutno zadovoljni s svojim delovnim mestom in tisti, 

ki ne razmišljajo o tem, da bi prenehali poučevati ali celo zamenjali poklic. Učiteljice 

doživljajo več osebne izpolnitve kot učitelji. Višjo osebno izpolnitev doživljajo učitelji, ki 

svoje delo opravljajo med 11 in 20 let, v primerjavi z mlajšimi sodelavci. Učitelji, ki imajo 

naziv mentorja ali svetovalca, doživljajo osebno izpolnitev pogosteje kot tisti, ki tega naziva 

nimajo. Skrajšan delovni čas predstavlja za učitelje neoseben odnos in s tem višjo 

depersonalizacijo. Učitelji na razredni stopnjo poučujejo z večjim zadovoljstvom in doživljajo 

višjo osebno izpolnitev v primerjavi z učitelji na srednjih šolah. Zadovoljstvo z delovnim 

mestom se pri učiteljih odraža z nižjo čustveno izčrpanostjo in depersonalizacijo ter višjo 

osebno izpolnitvijo. Raziskava je pokazala, da bi kar tretjina učiteljev zamenjala delovno 

mesto, če bi se jim ponudila možnost (Demšar in Zabukovec, 2009). Takšno razmišljanje 

pripomore k izgorelosti, saj niso zadovoljni s svojim delom, kažejo več jeze in frustracij, 

izgubijo občutek pripadnosti, nimajo zaupanja v delo (Maslach in Leiter, 1997, v Demšar in 

Zabukovec, 2009). 

 

Byrne je že leta 1999 odpravljal podobno raziskavo kot leta 2009 I. Demšar in V. Zabukovec. 

Glede na rezultate lahko povzamem, da med raziskavama ni bistvene razlike, kljub temu da 

sta bili opravljeni v 20-letnem razmaku. 

 

Za starejše učitelje je stresna priprava didaktičnega materiala, saj v tem ne vidijo smisla in jih  

dodatno obremenjuje, medtem ko je mlajšim učiteljem to pripomoček in jim pomaga pri sami 

izvedbi pouka (Demšar in Zabukovec, 2009). 

 

K. Depolli (2011) je v svojo raziskavo, ki ni bila longitudinalna, vključila 242 udeležencev 

(84% žensk, 16% moških) iz 14 osnovnih šol po Sloveniji. Prišla je do rezultatov, da 44% 

učiteljev doživlja nizko izgorelosti, 43% zmerno izgorelost in 13% visoko izgorelost. Med 

spoloma se niso pojavile statistično pomembne razlike. Pri dimenzijah izgorelosti je dobila 

takšne rezultate: neugodno čustveno izčrpanost doživlja okoli 60% učiteljev, z neugodno 

osebno izpolnitvijo se srečuje okoli 80% učiteljev, 25% učiteljev pa doživlja neugodno 

depersonalizacijo. Glede na dobljene rezultate je razvidno, da kar dve tretjini učiteljev pri 

poučevanju vedno manj zaupa v svoje sposobnosti, polovica od teh pa pove, da so utrujeni, 

izčrpani in jim primanjkuje energije. Desetina vzorca učiteljev ima poleg prej naštetih 

pojavov tudi nečuteč odnos do učencev. Naslednja desetina učiteljev občuti le čustveno 
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izčrpanost ali čustveno izčrpanost in depersonalizacijo. Avtorica je presenečena nad rezultati, 

saj ni pričakovala, da bo delež tistih učiteljev, ki imajo neugodno izraženo čustveno 

izčrpanost in tistih učiteljev, ki imajo neugodno izraženo čustveno izčrpanost in 

depersonalizacijo, veliko manjša (kar za šestkrat) od učiteljev z neugodno izraženo osebno 

izpolnitvijo. 
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3.6 PREPREČEVANJE IZGOREVANJA 

 

M. Nidorfer (2008) predstavi, kako si lahko posameznik pomaga tudi sam, da ne izgori: 

 

1. Odločiti se mora, da bo skrbel sam zase tako, da bo zamenjal ali spremenil delo. 

 

2. Preverja svojo stopnjo izgorelosti in poišče pomoč, če se znaki izgorelosti pojavljajo 

dlje časa ali se stopnjujejo. 

 

3. Preverja okoliščine, ki predstavljajo tveganje za njegovo izgorelost in se umakne iz 

tistih, ki ga nenehno izčrpavajo. 

 

4. Preverja osebnostne značilnosti, ki predstavljajo tveganje za izgorelost, torej je 

pozoren na depresivnost, anksioznost, čustveno ranljivost, vestnost, odgovornost, 

asertivnost. Največje tveganje pa je posameznikova storilnostno pogojena 

samopodoba (spreminjanje te samopodobe traja dolgo, posameznik se mora spopadati 

s preteklimi izkušnjami, včasih je potreben psihoterapevt). 

 

5. Preverja svoje vrednote in osebno poslanstvo, a že s tem, da se posameznik zaveda 

ogroženosti izgorevanja, je na dobri poti, da to prepreči. Vrednote močno vplivajo na 

ravnanje, zato je potrebno o njih dobro razmisliti.  

 

6. Razmisli, kam vlaga svoj čas in energijo, če je to tisto, kar si res želi zase v življenju. 

Je bilo danes dovolj počitka, užitka, zadovoljevanja lastnih potreb ali je bilo preveč 

obveznosti? 

 

7. Razdeli svoje aktivnosti na dva seznama, in sicer na tiste, ki ga izčrpavajo, in tiste, ki 

mu vračajo energijo, ju uravnoteži in vztraja. 

 

8. Resnično si vzame dovolj časa za počitek. 

 

9. Postavi si realne omejitve in razloži, da ima ta trenutek za dokončati delo, šele nato se 

lahko loti na novo naloženega dela. 
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10. Postavi si realne cilje, in sicer tako, da bo lahko obdržal ravnotežje med energijo, ki jo 

porabi in tisto, ki jo pridobi. 

 

11. Prepozna in nagradi svoje dosežke ter s tem utrjuje svoje samozaupanje. Pohvali se 

sam! 

 

12. Izdela si osebni načrt za preprečevanje izgorevanja in zagotavljanje pomoči, ob tem pa 

mora biti pozoren na telesno, čustveno, vedenjsko in kognitivno področje, na katerem 

lahko izgori. Pomembno je, da bližnji opozorijo na to, da pri posamezniku opazijo 

znake izgorelosti, in če iz tega ne zmore sam, poišče strokovno pomoč. 

 

M. Černelič Bizjak (2008) še doda, da naj posameznik išče in daje medsebojno pomoč v 

delovnem timu, kjer spodbuja in goji spoštljivo, iskreno komuniciranje ter sprejema različna 

mnenja in predloge. Tam se počuti sprejetega in dobiva potrditev za opravljeno delo. 

 

Posameznik se naj nauči vsaj ene sprostitvene tehnike, s katero blaži stres. Izvaja naj jo 

dosledno in vsaj enkrat dnevno. Med najbolj učinkovite sodijo dihalne vaje, vizualizacija, 

meditacija, avtogeni trening, joga (Hrovatič, 2008), aerobika, kolesarjenje, sprehodi, tek, 

branje, poslušanje glasbe, pogovarjanje, molitev (Ščuka, 1994), pomembna pa je tudi raznolika 

in kakovostna prehrana (Žarkovič Adlešič, 2011). 

 

Najbolj pogosti sprostitveni tehniki sta osnovna metoda dihanja in Jacobsonova metoda 

progresivnega sproščanja. 

 

 Osnovna metoda dihanja: s to preprosto in hitro metodo, ki traja od 3‒10 minut, 

posameznik pomiri svojo jezo in razburjanje ter uravna količino kisika in ogljikovega 

dioksida v krvi. Usede se oz. stoji in zapre oči, osredotoči se na svoje dihanje. Vdihne 

skozi nos, šteje do 4, zadrži dih in počasi izdihne skozi usta, medtem ko šteje do 5. To 

vajo ponovi vsaj 10-krat in večkrat na dan. 

 

 Jacobsonova metoda progresivnega sproščanja: posameznik, ki ne sme imeti 

povišanega krvnega pritiska, s to metodo v 5‒20 minutah sprosti napetost telesa. 

Posameznik se osredotoči na del telesa, katerega močno napne, šteje do 10 in zavestno 

sprosti. Nato se osredotoči na drug del telesa. Najbolje je, da gre povrsti od glave do 

pet – stisne veke skupaj, stisne ustnice skupaj, pritisne brado na prsni koš, stisne pest, 

napne bicepse, pritisne komolce proti rebrom, skrči trebušne mišice, skrči mišice 
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medeničnega dna, pritisne kolena skupaj in se v sedečem položaju s palci oprime tal. 

Zelo pomembno je, da na koncu vsak del telesa resnično sprosti (Hrovatič, 2008). 

 

Če posameznik s svojimi čustvi, odnosi in seksualnostjo ravna pametno ter svojemu življenju 

daje smisel, s tem lahko prepreči prehitro izgorevanje. Čustvena inteligentnost posamezniku 

omogoča, da smiselno ravna s svojimi čustvi, krepi njegovo pozornost, spodbuja ustvarjalnost 

in empatijo. Zaradi odnosne inteligentnosti posameznik ohranja optimalno razdaljo 

(individuacijo), neguje bližino (komunikacijo in povezanost), živi kakovostno življenje. 

Duhovna inteligentnost daje smisel temu, kar se dogaja s posameznikom in okoli njega, mu 

postavlja cilje, mu pomaga, da spozna, kdo sploh je kot osebnost, in da posameznik lahko 

loči, kaj je dobro in kaj slabo. Seksualna inteligentnost je pomembna za pametno ravnanje z 

lastno spolnostjo in za sprejemanje odločitev, zakaj se posameznik spušča v spolne aktivnosti. 

Somatska inteligentnost daje v ospredje posameznikovo smiselno ravnanje z lastnim telesom, 

skrb za njegovo zdravje, redne obiske zdravnika, rekreacijo, gibanje, ustrezno in raznoliko 

prehrano (Brajša, 2005). 

 

Zanimiv pristop za preprečevanje izgorelosti je t.i. program čuječnosti, kamor spada 

posameznikovo zavedanje dogajanja v sedanjem trenutku. Prvenstveno je bil namenjen 

zmanjševanju stresa v obliki meditacij. Gre za skupinski program, ki je strukturiran in traja 

nekaj tednov. Posameznik z različnimi oblikami meditacije postopno razvija svojo čuječnost 

(Grossman, Niemann, Schmidt in Walach, 2004). 

 

Za čuječnost je značilno nepristransko, ne-evalvirano in trajno zavedanje trenutka do trenutka, 

z opaznimi duševnimi stanji in procesi. To vključuje stalno, takojšnje zavedanje fizičnih 

občutkov, zaznav, čustvenih stanj, misli in podob. Čuječnost je nenamerna, zgolj nakazuje 

trajno spremljanje mentalnih procesov, brez da bi jih ozaveščali, primerjali ali kako drugače 

ocenjevali. Čuječnost tako lahko obravnavamo kot obliko naturalističnega opazovanja ali 

opazovanja udeleženca, v kateri so predmeti opazovanja duševni pojavi, ki se običajno 

pojavijo med prebujanjem zavest (Grossman, Niemann, Schmidt in Walach, 2004). 

 

Proces čuječnosti so zaposleni uporabili pri bolnikih s široko paleto kroničnih kliničnih 

obolenj kot tudi med skupinami relativno zdravih osebah, ki so si želeli, da izboljšajo svoje 

sposobnosti spopadanja s stresom, ki se običajno pojavlja v njihovem vsakodnevnem življenju 

(Grossman, Niemann, Schmidt in Walach, 2004). 
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Ena izmed tehnik preventivnega delovanja je identificiranje negativnega samogovora. 

Posameznik se zagotovo kdaj zaloti, da sam pri sebi razmišlja o tem, da je zguba, da si je sam 

kriv, da vedno vse pokvari in se mu vedno dogajajo le slabe stvari, ker ni dober človek. S 

takšnim notranjim krikom se posamezniku znižuje njegova samopodoba in slabša odpornost 

na stres. Pomembno je, da posameznik ozavesti, kdaj se sam s seboj zaplete v negativni 

notranji govor in kako poteka. Dobro je, če se odloči, da bo en dan zapisoval svoj notranji 

samogovor in odgovoril na vprašanja v zvezi s tem, kako pogosto se to ponavlja, pod 

kakšnimi pogoji pride do tega in kaj si s tem sporoča. Ko spozna, kakšne so tiste negativne 

misli, ki se mu porajajo, se naj vpraša, kako točne so in koliko so resnične. Na negativne misli 

posameznik lahko vpliva. Tega se loti tako, da najprej ozavesti okoliščine, v katerih se 

negativne misli in negativna čustva pojavljajo, nato pa lahko začne oblikovati uravnotežene 

misli in sporočila (Žarkovič Adlešič, 2011). 

 

Dobro je, da posameznik iz svojih misli »izbriše« besedi »morati« in »vedno«, saj s tem ne 

more sklepati kompromisov in delati izjem, ob tem pa se počuti ujetega in to mu predstavlja 

grožnjo, ki povzroča stresni odziv (Žarkovič Adlešič, 2011). 

 

B. Žarkovič Adlešič (2011) predstavi strategijo, s katero si bo posameznik lahko dal izbiro in 

ne bo vedno »moral«. Ob stavku »Vedno moram vse narediti popolno« se naj posameznik 

vpraša, če je to res njegovo prepričanje in ustreza njegovim željam in ali je to nastalo na 

podlagi njegovih vrednot. Vpraša se naj, kdo to pravi, kdo mu to govori, ali res mora, ali res 

vedno, ali res popolno. Besedo »morati« je dobro nadomestiti s »to je moja odločitev« in 

zgoraj naveden stavek postane povsem drugačna motivacija za posameznika, če si reče: 

»Odločil sem se, da bom nekaj naredil popolno.« 

 

Po Campbellu (2003, v Žarkovič Adlešič, 2011) je konstruktivni samogovor zavestno 

prizadevanje posameznika, da bo nadomestil negativni samogovor (Elliot, 1995, v Žarkovič 

Adlešič, 2011). Pomembno je, da se posameznik takrat, ko začne razmišljati o negativnih 

mislih, ustavi in razmisli, kako bi lahko to razmišljanje nadomestil s pozitivnim ter v  

prihodnost usmerjenim razmišljanjem. Druga možnost je, da posameznik zavestno prekine 

svoje misli in začne načrtno razmišljati o drugih stvareh. Posameznik teh strategij ne more 

ponotranjiti čez noč, ampak z redno uporabo in ponavljanjem lahko pripomore, da spremeni 

svoj pogled na stresne dogodke v njegovem življenju ter začne razmišljati bolj pozitivno. 
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V večini primerov je ceneje za organizacijo, če zaposli še enega delavca, kot če naloži 

pretirano veliko dela enemu zaposlenemu, saj se iz dneva v dan delo kopiči, posameznik dela 

ne more več opravljati v določenih rokih, pri delu postaja vedno manj učinkovit, zaradi stresa 

se mu začnejo pojavljati zdravstvene težave in to privede do izgorelosti, nenazadnje pa je to 

za organizacijo še dodaten strošek. Če bi se delo lahko razdelilo med dva ali več, bi bilo delo 

bolj produktivno opravljeno, klima na delovnem mestu bi bila pozitivnejša, organizacija pa bi 

bila zadovoljna s končnimi izdelki. Dobro je, da se na delovnem mestu povečujejo pozitivni 

dejavniki in da se pospešuje predanost delu (Maslach in Leiter, 2002). 

 

Organizacija lahko na nek način prepreči, da bi posameznik izgorel, če učinkovito načrtuje 

delo zaposlenih, stremi k temu, da zagotovi udobje vsem in pravično nagrajuje zaposlene 

(Gibson, Ivancevich, Donnelly in Konopaske, 2009). Organizacija naj spodbuja formalno in 

neformalno komunikacijo med zaposlenimi in gradi pristne medsebojne odnose. Kot zelo 

pozitivno se pokaže izobraževanje zaposlenih z namenom prepoznavanja in preprečevanja 

poklicne izgorelosti v podjetju, saj se posameznik na izobraževanju uči o medsebojnih 

odnosih, okrepi občutek zadovoljstva z delom in čuti, da pripada podjetju. Dobro je, da v prvi 

vrsti podjetje nameni takšno izobraževanje vodilnim delavcem ter tistim posameznikom, 

katerih ne želijo izgubiti, ob tem pa morajo biti pozorni na to, da se vodilni kader in zaposleni 

izobražujejo ločeno (Pšeničny in Findeisen, 2005). 

 

Ko se načrtujejo in pripravljajo izobraževalni programi za preprečevanje izgorelosti na 

delovnem mestu, se lahko uporabijo še druge metode: učenje z umetnostjo, biografska 

metoda, gibanje, masaža, fokusne skupine, zvok, biblioterapija (Nusdorfer, 2007). 

 

Udeležba posameznika na izobraževanju za preprečevanje poklicne izgorelosti pomaga k 

okrepitvi občutka zadovoljstva z delom in pripadnosti organizaciji. Pri oblikovanju programa 

za preprečevanje izgorelosti posameznika na delovnem mestu, je potrebno izhajati iz različnih 

pogledov na učenje in upoštevati, da obstaja veliko oblik izobraževanja (Nusdorfer, 2007). 

 

Ko organizacija načrtuje preventivno in kurativno usmerjene programe, je dobro, da upošteva 

tudi, kako dolgo je posameznik zaposlen na tem delovnem mestu. Posameznik, ki je šele začel 

z delom in tisti, ki se sooča z novimi zahtevami in obremenitvami (sem spada premeščanje, 

napredovanje), je bolj podvržen obremenitvam, s tem pa stresu, čustveni izčrpanosti in 

depersonalizaciji. Vodstvo naj bo na ti dve skupini pozorno, si od teh posameznikov trudi 

dobiti več informacij o počutju, obremenjenosti, zadovoljstvu ter jih pravočasno usmeri k 
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preventivnim programom. Dobro je tudi, da organizacija preventivno poskrbi za posameznika 

tako, da ga sooči z informacijami o spremembah, s katerimi se bo srečal, saj se bo tako 

posameznik lažje pripravil na napore, ki sledijo (Boštjančič, 2012). 

 

Posameznik naj preseže raven, s katero pridobiva veščine, spretnosti, metode in tehnike in 

upošteva tudi tisto raven, kjer se oblikujejo njegova lastna prepričanja ter strokovna identiteta. 

Začeti mora dojemati lastno vlogo oziroma sebe kot avtentično osebnost. Ko je posameznik 

sposoben narediti celostni pregled sam pri sebi v vsej svoji kompleksnosti, je na pravi poti, da 

se bo uspešno spoprijemal s stresom in ga to ne bo privedlo do izgorelosti. Vsak posameznik 

ima pravico do dobrega počutja in to si mora omogočiti – če ne zmore sam, pa s strokovno in 

zanesljivo pomočjo (Korthagen, 2004, v Žarkovič Adlešič, 2011). 
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3.7 PREPREČEVANJE IZGOREVANJA PRI PEDAGOŠKIH DELAVCIH 

 

Vsekakor vsi zgoraj našteti načini preprečevanja izgorevanja veljajo za vse posameznike, tudi 

za pedagoške delavce. V tem poglavju pa jim namenjam še nekaj nasvetov, ki so jih posebej 

zanje zapisali nekateri avtorji.  

 

Ščuka (2008) predlaga preventivne nasvete za pedagoške delavce: 

 

1. Pozornost posveti telesnim, čustvenim in duševnim odzivom na obremenitve, saj lahko 

s tem zazna opozorilno sporočilo, da se pravi čas odloči za spremembo. 

 

2. Strokovno dejavnost ne opravlja samostojno, ampak timsko s sodelavci, in če je le 

mogoče tudi multidisciplinarno. 

 

3. Strpno, umirjeno in premišljeno rešuje kakršnakoli trenja v odnosih s sodelavci. 

 

4. Svojo zagnanost pri delu zmanjša in umiri ter varčuje s svojo energijo. 

 

5. Zadeve, ki se ga ne tičejo in katerih ne more rešiti, pusti pri miru. 

 

6. Znati mora reči »NE!« ob pravem času, tako na delovnem mestu kot v privatnem 

življenju. 

 

7. Vključi se naj v dejavnosti, ki mu bodo vračale energijo in se bo med in po njih dobro 

počutil. 

 

8. Udeležuje se zdravniških pregledov, skrbi za zdrav življenjski slog in splošno dobro 

počutje, ima dovolj počitka in raznoliko prehrano. 

 

9. Znati se mora zabavati in se vsakodnevno nagradi s kratkotrajno dejavnostjo, ob kateri 

se počuti zadovoljnega. 

 

Poudariti je potrebno, da lahko tudi šole pripomorejo k preprečevanju izgorevanja učiteljev.  
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Preventivo za to je A. Pšeničny (2008) razdelila v tri stopnje: 

 

1. Preprečitev novih primerov izgorevanja. Če šola želi, da ima učitelj vsaj delni nadzor 

nad lastnim delom, mu mora omogočiti, da se lahko posvetuje s sodelavci o svojih 

nalogah in o vsem tem, kar neposredno vpliva na njegovo delo z učenci. Za lažje 

poučevanje mu naj priskrbi ustrezno opremo in mu zagotovi jasne opise delovnih 

nalog. Učitelju omogoči, da se lahko profesionalno razvija in napreduje preko 

mentorstva ter strokovnega izobraževanja. 

 

2. Prepoznavanje zgodnje stopnje izgorelosti in preprečitev adrenalnega zloma. Dobro bi 

bilo organizirati izobraževanje, na katerem bi se učitelji naučili prepoznati prve znake 

izgorelosti in kako ukrepati, da bi se zmanjšali in se ne bi stopnjevali do popolnega 

zloma. 

 

3. Preprečiti ponovitev pri že izgorelih učiteljih. Nekateri učitelji ne vidijo druge 

možnosti, kot da zamenjajo poklic, drugi pa ostanejo v ustanovi, a začnejo delati na 

manj zahtevnem delovnem mestu. 
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3.8 INDIVIDUALNI PRISTOP K UKREPANJU PROTI NESKLADJU MED 

DELAVCEM IN DELOM 

 

Pomembno je zavedanje, da lahko posameznik sproži proces, s katerim bo na nek način 

zaustavil izgorevanje, pri tem pa je pomembno, da razume vseh šest poti od neskladja (med 

seboj in delovnim mestom) do izgorevanja, da s kolegi na delovnem mestu dobro sodeluje, in 

da je trdno odločen, da bo vztrajal v procesu spreminjanja. Od procesa posameznik naj ne bi 

odstopil, dokler ni viden napredek, za to pa je potrebno veliko časa, vztrajnosti ter 

potrpežljivosti (Maslach in Leiter, 2002). 

 

Avtorja C. Maslach in Leiter (2002) opišeta ključne stopnje pri procesu preprečevanja 

izgorevanja: 

 

1. stopnja: Proces se začne s posameznikom 

 

Posameznik se je začel zavedati, da mora nekaj ukreniti v zvezi s svojim problemom (z 

izgorevanjem) in poiskati ustrezne rešitve, k temu pa pripomore to, da prevzame vlogo vodje 

skupine in jo vodi skozi proces. To mu predstavlja izziv, saj ni lahko prepričati skupine, da bo 

v prvi vrsti sodelovala, kot drugo pa delala tako, da se bo neposredno vse uredilo v 

posameznikovo korist ter izboljšalo obstoječe stanje. 

 

2. stopnja: Proces postane skupinski projekt 

 

Skupina mora držati skupaj, narediti morajo dober ter enoten načrt, kako bodo skupaj 

odpravili neskladja, kje bodo sploh začeli, ob tem pa se morajo podpirati in stremeti k 

spremembam. 

 

3. stopnja: Proces se naveže na organizacijo 

 

Rešitve za preprečevanje izgorevanja, ki jih predlagajo, se morajo izvajati znotraj delovnega 

mesta, znotraj organizacije. 
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4. stopnja: Rezultat vpliva na sorodna neskladja 

 

Če se dobro ukrepa proti vsem šestim neskladjem, lahko to pozitivno vpliva na preprečevanje 

izgorevanja na delovnem mestu, hkrati pa se pospeši uspešno povezovanje z delom. Ta 

neskladja so vzajemno povezana, zato je dovolj, da se posameznik osredotoči na ukrepanje 

proti enemu, saj je s tem usmerjen k izboljšanju tudi nekaterih drugih. 

 

5. stopnja: Rezultat je proces 

 

Rezultat delovanja je torej trajen proces uspešnega prilagajanja nenehno razvijajočemu se 

delovnemu mestu, ki vodi k pozitivnim spremembam. 
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3.9 SUPERVIZIJA KOT POMOČ PRI PREPREČEVANJU IZGORELOSTI 

 

Ena izmed metod skupinskega izobraževanja pri preprečevanju izgorelosti na delovnem mestu 

je supervizija (Nusdorfer, 2007). »Supervizija je proces, v katerem si pridobiva strokovni 

delavec boljši vpogled, podporo in s tem večjo poklicno kompetenco.« (Kobolt in Žorga, 

2006, str. 16) Supervizijo A. Kobolt in S. Žorga (2006) predstavita kot »posameznikovo 

refleksijo o tem, kar poklicno vidi, misli, čuti in dela z namenom, da se zave lastnih miselnih 

in vedenjskih strategij, pridobi nove vidike, da vidi svoj delovni prostor obogaten z 

drugačnimi alternativami, in da se zmore zavestno odločati za spremembe pri svojem delu« 

(str. 16). 

 

Pomembni cilji supervizije so omogočanje posamezniku, da profesionalno raste, da je zmožen 

povezovati prakso s teorijo, da se čustveno razbremeni in s tem zmanjša svoj stres. Skozi 

supervizijski proces posameznik ozavesti vloge, ki so lahko možne ali resnične ter vse tiste 

odgovornosti in prav tako dolžnosti, ki jih prinaša njegovo delo (Rupar, 2002). 

 

Supervizija naj deluje kot preventiva pred posameznikovim stresom in izgorelostjo in to tako, 

da omogoči postaviti mejo med strokovnim in zasebnim, kar od posameznika zahteva veliko 

napora. Posamezniku pomaga priti do novih načinov vedenja, ki pa so včasih tvegana, če 

supervizor ne pozna področja stresa in izgorelosti dovolj dobro (Miloševič-Arnold, 1996). 

 

Na supervizijskem srečanju supervizor (Žorga, 2002, v Nusdorfer, 2007), ki je izkušen 

psihoterapevt (Ščuka, 2011), vodi posameznika v refleksijo izkustvenega učenja in mu 

pomaga, da lahko le-ta razvija sposobnost samostojnega in poglobljenega razmišljanja o sebi 

ter o svojem delu. Posameznik nato skuša vse lastne izkušnje osmisliti, jih primerja in 

povezuje z do sedaj pridobljenim znanjem, teorijami, lastnimi stališči in vrednotami. V 

procesu učenja je to ena izmed bolj pomembnih faz, saj mora posameznik sam integrirati 

novo pridobljena spoznanja v svojo kognitivno strukturo ter to reorganizirati na naslednji, 

višji ravni. V zadnji fazi posameznik deluje na nov način in šele takrat je sposoben na 

izkušnjo pogledati z »drugačnimi očmi«, vidi jo drugače, kritično ovrednoti situacijo, 

povzame, kaj se je lahko naučil iz tega in razmisli, kako bi lahko naslednjič drugače, boljše 

ukrepal (Žorga, 2002, v Nusdorfer, 2007). V tej fazi posameznik gradi ekspertno znanje 

(Tancig, 2008). Pomembno je, da je v prvi vrsti posamezniku omogočeno zaupno in varno 

okolje, saj bo le tako lahko uspešno reševal svoje poklicne težave in dileme (Koritnik, 2012). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Nuša Merzdovnik, magistrsko delo 

34 

Dobro je, da supervizijska srečanja potekajo vzporedno z delom, saj lahko tako posameznik 

na srečanju razmišlja o tem, kar je delal in se iz tega kaj novega nauči, na delovnem mestu pa 

ta pridobljena znanja tudi praktično preizkusi. Stare vzorce vedenja in doživljanja, ki so že 

»ukoreninjeni« v posamezniku, je težko spreminjati, zato se mora res potruditi, se odločiti, da 

bo to spremenil in potem v tem vztrajati. Ob tem pa ne sme pričakovati, da bodo spremembe 

vidne čez noč, ampak je to dolgotrajen proces. Nekateri pridejo do spoznanja šele potem, ko 

je dogodek že mimo, in zato je posameznik šele v zadnji fazi sposoben vnaprej prepoznati 

situacijo in se bo nanjo odzval na nov način – takrat pride do točke, ko se lahko reče, da je 

spremenil svoj način ravnanja (Žorga, 1994, v Nusdorfer, 2007). 

 

Na področju šolstva se posameznik najpogosteje poslužuje: 

 

a) administrativne supervizije, ki se osredotoča na razvijanje posameznikovih delovnih 

navad v organizaciji s poudarkom na urnikih, zapisnikih, poročilih, drugih dokumentih 

(Resman, 2000, v Kovač, 2013); 

 

b) razvojne supervizije, ki jo Žorga (1998, v Kovač, 2013) imenuje razvojno edukativna 

supervizija; zanjo je značilna naravnanost na učni proces, v katerem se posamezniku  

pomaga, da pride do lastnih rešitev pri problemih, s katerimi se med delom srečuje in 

se učinkoviteje sooča s stresom; 

 

c) klinične supervizije, v kateri je ključen odnos med supervizorjem in supervizantom, 

poudarek pa je na supervizantovem mišljenju, vedenju in čutenju glede delovne naloge 

(Acheson in Damien Gall, 1997, v Kovač, 2013); pri tej superviziji izkušeni 

supervizor pomaga in vzpodbuja manj izkušenega supervizanta oziroma strokovnega 

delavca iz enakega delovnega področja (Lambie in Sias, 2009, po Young, Lambie, 

Hutchinson, 2011, v Kovač, 2013); ta oblika supervizije je najbolj uporabljena in 

razvita (Kovač, 2013). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Nuša Merzdovnik, magistrsko delo 

35 

Na kratko bom predstavila tudi delovne oblike supervizije, ki se ločijo glede na število 

posameznikov, ki so vključeni v proces. 

 

1. Individualna supervizija poteka med supervizorjem in supervizantom in omogoča, da 

se supervizor povsem posveti supervizantu, njegovim problemom in lahko delata z 

veliko večjo delovno intenzivnostjo. 

 

2. Skupinska supervizija: V proces supervizije je vključenih več oseb in na srečanju eden 

ali več predstavijo svoj poklicni problem, do rešitve pa skušajo priti skupaj, ob pomoči 

supervizorja. Prednost takšnega srečanja je v skupinski dinamiki in komunikaciji, saj 

se člani drug od drugega lahko veliko naučijo zaradi različnih pogledov na posamezni 

problem. 

 

3. Timska supervizija je posebna oblika skupinske supervizije, v katero se supervizanti 

vključujejo v okviru posamezne institucije. Odnosi med supervizanti so že 

vzpostavljeni, saj pri delu sodelujejo. Poudarek je potrebno dati na varnost, 

soodvisnost, konflikte in na to, da so si člani med seboj zelo različni (Kobolt in Žorga, 

2006). 

 

V supervizijski skupini, ki ima edukativno, normativno in suportivno funkcijo, se lahko 

posameznik na pozitiven način sooča s stresom in izgorelostjo. Posameznik se skozi raziskane 

lastne probleme, ki so povezani s stresom, lažje sooča z nastalo situacijo in razvije strategije 

ravnanja, ki dolgoročno preprečujejo izgorevanje (Tancing, 2008). 

 

Pines, Aronson in Kafry (1981, v Tancing, 2008) izpostavijo 4 glavne strategije, ki 

posamezniku pomagajo pri soočanju s stresom in se jih uporablja tudi v superviziji: 

 

1. Posameznik si v prvi vrsti prizna, da izgoreva ter se zave svojega problema in stresa, 

ki ga doživlja. 

2. Posameznik prevzame odgovornost za spremembe, ob tem pa je dobrodošlo, da se mu 

nudi podporo in pomoč. 

3. Posameznik analizira situacijo in si postavi jasne ter dosegljive cilje. 

4. Posameznik razvija in oblikuje načine strategij, da se bo lažje soočil z izgorevanjem in 

dosegel zastavljene cilje. 

5. Vsekakor pa se mora posameznik zavedati, da je supervizija le ena izmed strategij, 

katere se lahko poslužuje in mu je na voljo. Zelo pomembno je, da ima supervizor 
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dovolj znanja o tematiki, mora biti res dobro strokovno usposobljen, saj se lahko 

zgodi, da zaradi njegovega šibkega znanja posamezniku supervizija ne bo prinesla nič 

dobrega ali mu bo celo škodila. Posameznik pa seveda ne sme pričakovati, da mu bo 

supervizija pomagala v prav vsakem trenutku in v prav vsaki situaciji – lahko, da mu 

bo, ampak mora biti pripravljen na to, da ne bo na koncu razočaran (Koritnik, 2012). 

 

Supervizija ni metoda spoprijemanja z izgorelostjo, kjer bi posameznik samo sedel in čakal, 

da drugi naredijo kaj namesto njega – takšna metoda sicer niti ne obstaja, ampak dobro se 

sliši, da greš na supervizijo, kjer imaš supervizorja in bo rešil tvoj problem – pa ga bo res on? 

Posameznik mora delati veliko na sebi, se poglabljati vase, razmišljati o svojem delu in 

delovnem mestu, občutke in znanja reflektirati, itd., saj bo le na ta način lahko prišel do 

določenih spoznanj o samem sebi in o lastnih ravnanjih, ki mu bodo v veliki meri pomagala 

pri spoprijemanju z izgorelostjo (Koritnik, 2012). 

 

Supervizija se je v pedagoških poklicih uveljavila pri posameznikih, ki delajo z osebami z 

vedenjskimi motnjami in z osebami s posebnimi potrebami (Ščuka, 2011). 
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3.10 KOUČING KOT POMOČ PRI PREPREČEVANJU IZGORELOSTI 

 

Dobra strategija za preprečevanje izgorelosti na področju vzgoje in izobraževanja je t.i. 

koučing, ki je interaktivni proces (Žarkovič Adlešič, 2011). 

 

Kouč je strokovnjak pri uporabi metodologije koučinga in razume klientove probleme, dileme 

in kontekst. Kouč s kompetencami je fleksibilen pri delu s klienti, njegove kompetence je 

sposoben uskladiti s potrebami in načinom funkcioniranja klienta (Kobolt, 2010). 

 

Kouč dela s posameznikom, s klientom, kateremu bi se s pomočjo usmerjenega učenja 

povečala učinkovitost na področju zasebnega in poslovnega življenja in to na način, ki bi ga 

klient izbral sam, ob podpori, zaupanju in spoštovanju s strani kouča. Kouč s premišljeno 

postavljenimi, prodornimi vprašanji spodbudi klienta, da odkrije lastne vire ter možnosti 

razvoja. Klientu ne svetuje, mu ne ponuja rešitev ali predlogov, saj verjame, da bo klient s 

svojimi sposobnostmi odkril in uporabil svoje notranje vire. Kouč pri svojem delu uporablja 

jezik opolnomočenja (Rogers, 2004, v Kobolt, 2010). 

 

Koučeva naloga je tudi, da spremlja napredek klienta in prevzema odgovornost. Ob tem ga 

vodi do postavitve lastnih ciljev, in da klient ugotovi, kako jih bo dosegel (z metodami 

opazovanja, ocenjevanja, analiz) ter ga usmeri v prihodnost. Najpomembnejša intervenca v 

koučingu sta opazovanje in dajanje povratnih informacij klientu (Kobolt, 2010). 

 

Griffiths (2005, v Kobolt, 2010) opiše rezultate koučinga, kamor spadajo klientovo povečano 

samozavedanje, samosprejemanje, občutek splošnega dobrega počutja, učinkovitejše 

postavljanje in doseganje ciljev in manj stresa. Klient se bolj spozna, si zaupa in začne izražati 

sebe. Začne boljše komunicirati, lažje rešuje probleme, na splošno se izboljša njegova 

kvaliteta življenja. 

 

Norlander in dr. (2002, v Kobolt, 2010) so prišli do zaključka, da je končni, pozitiven rezultat 

koučinga povečana čustvena stabilnost klienta, njegove norme in vrednote se okrepijo, bolj 

odprti pa postanejo za nove življenjske izkušnje in izzive. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Nuša Merzdovnik, magistrsko delo 

38 

Supervizijo se lahko opredeli kot specifično obliko koučinga (Kobolt, 2010). Supervizija 

lahko koristi poklicnim koučem in menedžerjem, ki pri opravljanju svojega dela uporabljajo 

veščine koučinga. Z njo lahko podpirajo profesionalni stratus koučinga. Na splošno pa 

supervizija nudi vzdrževanje in izboljšanje kvalitete dela koučev (Butwell, 2006; Carroll, 

2006; Whybrow in dr., 2006 v Kobolt, 2010). 
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3.11 ZDRAVLJENJE IN ODPRAVLJANJE POSLEDIC IZGORELOSTI 

 

Pomembno je, da se posameznik v prvi vrsti informira o samih duševnih motnjah, saj se bo le 

tako lažje soočil s svojim stanjem in bo hitreje okreval. Z informiranjem lahko posameznik 

spozna, da so mu na voljo učinkovite metode zdravljenja, kot so zdravila in psihoterapije. 

Posameznik ima možnost, da pomoč poišče v javnih ali zasebnih ambulantah, veliko 

odgovorov najde na raznih specializiranih spletnih forumih, kjer se spozna z ljudmi, ki imajo 

podobne probleme in si lahko izmenjajo mnenja, si podajo nasvete, se spodbujajo in se 

tolažijo. Pozitivna stran forumov je tudi ta, da je oseba anonimna, in zato mogoče lažje govori 

o svojem problemu, ne glede na čas in prostor lahko izrazi svojo stisko, odgovore pa dobi od 

ljudi z lastnimi izkušnjami, saj izgorelega posameznika okolica težko razume. Skupine za 

samopomoč, kamor se lahko včlani vsak, nudijo posamezniku, ki je izgorel, podporo in 

občutek varnosti (Miko, 2006). 

 

Posameznik, ki izgori, je dolgo v bolniški odsotnosti. Zaradi dolge odsotnosti in vseh znakov, 

ki so se mu pojavljali na delovnem mestu, je ob vrnitvi pogosto dodeljen na nižje delovno 

mesto ali celo izgubi službo. Posameznik je osamljen, saj ne more vzdrževati socialnih stikov. 

Nujno potrebuje psihoterapevtsko zdravljenje, drugače se lahko vzorci vedenje in odzivanja 

kmalu spet vrnejo (Nidorfer, 2008). 

 

»Zdravljenje in odpravljanje posledic izgorelosti je spet usmerjeno v obnavljanje 

produkcijskih zmožnosti ter s tem navideznega nadzora nad življenjem.« (Pšeničny, Jurančič 

Šribar, 2007b, str. 53) 

 

Za posameznika je pomembno, da »izobraževanje za zdravljenje izgorelosti spremlja tudi 

poklicno in pravno svetovanje skupaj« (Findeisen, 2005, str. 42), ob tem pa mu pomagajo tudi 

psihologi in psihoterapevti, da lahko posameznik ozavesti nove vrednote, ki nastanejo s 

pomočjo stanja izgorelosti (Findeisen, 2005). 

 

Pri zdravljenju stanja poklicne izčrpanosti ima pomembno vlogo čustvena podpora socialnega 

okolja. Cohen in Wills (1985, v Findeisen, 2005) navajata različne podpore: instrumentalna 

podpora (sem spada denarna pomoč), podpora z informacijami in nasveti, čustvena podpora 

(pomaga najti rešitve, spremeni sam problem, zmanjša posameznikovo anksioznost) ali 

podpora, ki kaže spoštovanje in sprejemanje drug drugega (Findeisen, 2005). 
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Socialna opora, ki jo prejme posameznik v krizi, je odvisna tako od posameznika kot od 

tistega, ki to oporo daje. Posameznik mora imeti primerne socialne spretnosti, da pridobi 

ustrezno pomoč, veliko moči pa mora vložiti v to, da si pomaga sam in svoje probleme ne 

nalaga drugim ter jih krivi za nastalo situacijo. Učinkovita pomoč socialnega okolja 

pripomore, da je posameznik manj poklicno izčrpan (Findeisen, 2005). 

 

Zavedati se je potrebno, da stanje pri posamezniku po izgorelosti ni nikoli zares popravljivo, 

dolgotrajno okreva, učiti se mora ljubeznivega odnosa do samega sebe, pripraviti si mora 

novo poklicno pot, v katero bo vstopil počasi in previdno. Posameznik si preoblikuje 

osebnost, postavi si nove vrednote, spozna nove ljudi in se znajde v novem okolju. Ob vsem 

tem se mora izobraževati in svoje stanje spremljati ob podpori bližnjih (Findeisen, 2005). 

 

Awa, Plaumann in Walter (2010, v Boštjančič, 2012) so ugotovili, da je »po analizi v 

znanstveni literaturi objavljenih intervencij med letoma 1995 in 2007« (Boštjančič, 2012, str. 

147) kar 80% vseh svetovalnih programov, ki so posamezniku na voljo, pripomoglo k 

zmanjšanju izgorelosti. Vendar pa so ugotovili, da so bili pristopi, ki so bili usmerjeni le na 

posameznika, učinkoviti samo kratek čas (do 6 mesecev). Tisti pristopi, ki so bili usmerjeni 

tako na posameznika kot na organizacijo pa so imeli pozitivne učinke po leto ali več. 

 

Posameznik, ki je doživel adrenalni zlom, se spominja, da je pred tem užival življenje, po tem 

pa skuša le preživeti, saj mu razpoloženje in čustva nihajo, sooča se s svojimi mislimi, s svojo 

notranjostjo. Dan si želi preživeti brez izčrpanosti in depresije ter zaspati brez utrujenosti, kar 

pa je seveda redko. Po nekaterih raziskavah si izgoreli posamezniki upajo priznati, da po 

zlomu resnično živijo in se veselijo (Boštjančič, 2012). 

 

»Izgorelost ima prihodnost. S tem, ko je osebna izkušnja posameznika vsidrana na 

kontinuumu, predstavlja fenomen izgorelosti temelj za nadaljnja raziskovanja psihične 

povezanost ljudi z njihovim delom tako s pozitivne kot z negativne strani.« (Maslach, Leiter 

in Jackson, 2012, v Boštjančič, 2012, str. 147) 

 

E. Boštjančič in N. Koračin (2011) sta z raziskavo želeli preučiti in raziskati posameznikovo 

obdobje po doživeti izgorelosti. Med 27 udeleženci jih je 18 kazalo določeno stopnjo 

izgorelosti, med njimi 13 žensk in 5 moških v povprečni starosti 43,5 let. Srednješolsko 

izobrazbo je imelo 16,6% udeležencev, univerzitetno 50%, magisterij ali specializacijo 16,6% 

in doktorat 16,6%. V zasebnem sektorju je bilo zaposlenih 61,1%, v javnem 27,8% in v obeh 
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sektorjih 9,1% udeležencev. Rezultati so pokazali, da je večina udeležencev zaznala 

zmanjšano delovno učinkovitost po doživeti izgorelosti. Proces do popolnega opravljanja 

obveznosti je bil dolgotrajen (od nekaj mesecev do let). Razlika v okrevanju se je pokazala pri 

tistih, ki so morali po končanem bolniškem stažu nazaj na delovno mesto in med tistimi, ki so 

si lahko izbrali, kdaj se bodo vrnili, saj jim je to njihovo delovno mesto omogočalo. Med 

tistimi, ki se niso vrnili na lastno željo, je na intervjuju večina povedala, da je bila vrnitev 

prehitra, in da obstaja možnost, da se bo sindrom izgorelosti kmalu spet pojavil, saj so morali 

takoj začeti delati z maksimalnim naporom, da so uspešno izpeljali naloge. Nekateri med 

njimi so sami pri sebi opazili, da se ob vrnitvi njihova delovna učinkovitost ni zmanjšala, so 

pa delali količinsko manj, prosili za pomoč, se bolj organizirali ter zavestno rekli ne, če 

prejšnje naloge še niso dokončali in so jim že nalagali novo delo. 

 

Večina udeležencev v raziskavi se je vrnila na isto delovno mesto, drugi so samo zamenjali 

delovno mesto znotraj organizacije, tretji pa so poiskali novo zaposlitev ali celo zamenjali 

poklic – in le-ti so najlažje spremenili svoje vedenjske vzorce. 

 

Udeleženci so povedali, da brez velike motivacije in samodiscipline okrevanje ne bi bilo 

možno, saj so le tako lahko spremenili lastno razmišljanje, samovrednotenje in ponotranjene 

vedenjske vzorce. 

 

Veliko jim je pomenila podpora družine in prijateljev, saj so z njihove strani prejeli močno 

čustveno podporo, razumevanje in pomoč. Dobro so se počutili, ko so uravnotežili poklicno in 

zasebno življenje, kateremu so dali večji pomen in več časa namenili prostemu času. 

 

Udeleženci so obiskali osebnega zdravnika, psihiatra, homeopata, udeležili so se organiziranih 

oblik psihološke pomoči, kreativnih delavnic, masaž, joge, meditacij, itd. Bili so presenečeni 

nad nepoznavanjem bolezni in predsodki nekaterih strokovnjakov. Vsak izmed udeležencev v 

raziskavi pa je na koncu našel način zdravljenja, ki mu je ustrezala ter s tem pomagala pri 

okrevanju in ponovnem »zaživetju«.  
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3.12 KJE LAHKO POIŠČEM POMOČ V SLOVENIJI? 

 

V Sloveniji je na voljo kar nekaj organizacij, ki ponujajo različne programe, delavnice ter 

individualna in skupinska svetovanja tako za preprečevanje kot za zdravljenje izgorelosti. 

 

Predstavila jih bom nekaj izmed njih: 

 

o S proučevanjem izgorelosti se že od leta 2002 aktivno ukvarjajo na Inštitutu za razvoj 

človeških virov v Ljubljani. Posamezniku, skupinam ali podjetju nudijo psihološko 

svetovanje, jih izobražujejo in osveščajo o izgorelosti na podlagi teoretičnih spoznanj 

o tej motnji ter tudi iz raziskovalnih spoznanj njihovih strokovnjakov. Nudijo tudi 

celostno obravnavo posameznikov in različne delavnice ter seminarje. Njihov cilj je, 

da pomagajo izgorelim posameznikom in njihovim bližnjim, da lažje razumejo 

sindrom izgorelosti. Ko opravijo analizo stanja izgorelosti v organizaciji in analizo 

psiholoških delovnih okoliščin, se lahko izdela sistem ukrepov za celotno organizacijo 

(Inštitut za razvoj človeških virov, 2006). To je edini inštitut v Sloveniji, ki se ukvarja 

izključno z izgorelostjo, medtem ko ostale organizacije nudijo posamezniku ali 

skupinam določena svetovanja, delavnice in seminarje. 

 

o Društvo za psihološko svetovanje Kameleon (2010)  je prostovoljno, nevladno, 

samostojno, izobraževalno in nepridobitno združenje, ki deluje v dobro otrok, 

mladostnikov, odraslih, starejših, staršev in družin. Delovanje društva temelji na 

načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov ter na načelih javnega dela. 

Ustanovljeno je bilo leta 2010. Osnovni namen društva je nuditi brezplačno internetno 

psihološko svetovanje otrokom, mladostnikom, odraslim in starejšim v stiski in 

organizacija prireditev za ozaveščanje javnosti o pomembnosti duševnega zdravja. 

Svetovalci so prostovoljci različnih starosti, različnih smeri študija in zaposlitve, ki 

imajo izkušnje na področju svetovanja ljudem v stiski in so za to ustrezno 

usposobljeni. Svoje poslanstvo opravljajo na celotnem območju Republike Slovenije. 

 

o Na Odprtem inštitutu za psihoterapijo (2014) delujejo strokovnjaki iz različnih 

psihoterapevtskih in psiholoških smeri. Druži jih raziskovanje človekovega duha in 

začudenost nad mogočnostjo psihičnega aparata. Nudijo psihoterapevtsko pomoč. 
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o Inštitut za Psihoterapijo in Psihologijo (2016) izvaja psihoterapije, delavnice in 

predavanja. Cilj njihovega delovanja je ponuditi  storitve, ki bodo posamezniku pomagale 

razviti svoje potenciale in izboljšati kvaliteto zasebnega in/ali poslovnega življenja. 

 

o Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje (2006) ponuja psihoterapijo, 

psihološko svetovanje in supervizijo za različne psihične težave, kamor sodi tudi 

izgorevanje pri delu. Domači in tuji strokovnjaki izobražujejo posameznike in 

strokovne delavce. Inštitut IPSA je pridruženi član European Association for 

Integrative Psychotherapy (EAIP). Ponujajo program celostnega obvladovanja stresa, s 

katerim poskušajo vplivati na kvaliteto posameznikovega življenja. Ta program 

zajema tudi učenje čuječnosti (s tem se posameznik zaveda in opazuje svoje trenutno 

doživljanje). 

 

o Krog Terapevtsko središče (2010) nudi terapevtsko podporo in pomoč tistim 

posameznikom, parom, otrokom in družinam, ki se soočajo s težavami in izzivi v 

osebnih, medosebnih in družinskih odnosih ter pri duševnih stiskah. Podporo nudijo 

proti poklicni izgorelosti v obliki supervizije, mentorstva, skupinskega dela, delavnic 

ter sprostitvenih aktivnosti. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 PROBLEM 

 

Izgorelost na delovnem mestu je vedno bolj pogosta, še posebej v poklicih, kjer posameznik 

dela z ljudmi. To sem ugotovila preko opazovanj in potrdila z branjem literature o tovrstni 

tematiki. Kljub temu pa se mi zdi, da na področju specialno pedagoškega dela o tej 

problematiki ni toliko raziskano.  

 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako izgoreli so specialni in rehabilitacijski 

pedagogi/pedagoginje (v nadaljevanju specialni pedagogi), ki so zaposleni na Koroškem in v 

Velenju. Menim, da ni dovolj podatkov o izgorelosti specialnih pedagogov v tem delu 

Slovenije. Ugotoviti sem želela tudi, katero področje dela jih pripelje do izgorelosti (njihovo 

delo na sploh, delo z učenci ali delo z učitelji), in če se stopnja izgorelosti razlikuje glede na 

starost udeležencev, njihovo delovno dobo ali mobilnost. 

 

4.2 CILJI 

 

Za magistrsko nalogo sem si zastavila naslednje cilje: 

 

a) ugotoviti, v kolikšni meri je pri specialnih pedagogih prisotna izgorelost; 

 

b) ugotoviti, na katerih področjih se specialni pedagogi počutijo bolj izgorele; pri delu z 

učenci ali pri delu z učitelji; 

 

c) ugotoviti, ali je stopnja izgorelosti povezana s starostjo udeležencev; 

 

d) ugotoviti, v kolikšni meri se stopnja izgorevanja spreminja z delovno dobo; 

 

e) ugotoviti, ali se večja mobilnost specialnih pedagogov povezuje z  njihovo 

izgorelostjo. 
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4.3 HIPOTEZE 

 

Skladno z zastavljenimi cilji sem opredelila naslednje hipoteze: 

 

H1: Specialni pedagogi koroške regije in v Velenju se pogosto počutijo izgorele.  

 

H2: Pomemben dejavnik izgorelosti specialnih pedagogov je delo z učenci.  

 

H3: Pomemben dejavnik izgorelosti specialnih pedagogov je delo z učitelji.  

 

H4: Mlajši specialni pedagogi se počutijo bolj izgorele kot starejši. 

 

H5: Specialni pedagogi z manj delovne dobe se počutijo bolj izgorele kot tisti, ki svoje 

pedagoško delo opravljajo že več let. 

 

H6: Specialni pedagogi, ki svoje pedagoško delo opravljajo na treh ali več ustanovah 

(mobilna služba), se v primerjavi s tistimi, ki poučujejo na eni ali dveh ustanovah, počutijo 

bolj izgorele. 

 

4.4 METODA 

 

Raziskavo sem izvedla z uporabo deskriptivne in kavzalno neeksperimentalne metode s 

kvantitativnim pristopom. 

 

4.4.1 OPIS VZORCA 

 

V študiji je bilo udeleženih 59 specialnih pedagogov, od tega jih je 27 (45,8%) končalo 

anketo, 6 jih je anketo delno izpolnilo, 26 udeleženih pa je prebralo samo nagovor in nato 

anketo zaprlo. Vzorec je reprezentativen glede na spol, starost in delovno dobo. Udeleženi so 

bili specialni pedagogi na Koroškem in v Velenju, anketo so izpolnile samo osebe ženskega 

spola.  

 

9 udeleženih specialnih pedagogov je starih med 26 do 35 let, kar predstavlja 33,3% vseh 

udeležencev. 8 (29,6%) udeleženih je starih med 36 in 45 let, med 46 do 55 let pa 9 

udeležencev (33,3%). Eden udeleženec je star do 25 let, kar je 3,7% vseh udeleženih. 

 

Med vsemi udeleženimi specialnimi pedagogi jih 29,6% opravlja delo specialnega pedagoga 

med 4 in 10 let, 22,2% je zaposlenih med 18 in 24 let, 14,8% specialnih pedagogov med 11 in 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Nuša Merzdovnik, magistrsko delo 

46 

17 let, nato sledijo specialni pedagogi (18,5%), ki specialno delo opravljajo med 25 in 31 let, 

11,1% udeleženih delo opravlja do 3 leta, eden (3,7%) pa opravlja delo specialnega pedagoga 

32 let ali več. 

 

Največ udeleženih specialnih pedagogov (44,4%) opravlja pedagoško delo na eni ustanovi, 

najmanj (22,2%) na dveh ustanovah, na treh ustanovah ali več pa pedagoško delo opravlja 

33,3% udeleženih. 

 

4.4.2 MERSKI INŠTRUMENT 

 

Anketni vprašalnik zajema tri dele. Prvi del zajema osebne podatke posameznika, t. j. spol, 

starost, delovna doba in na koliko ustanovah opravlja pedagoško delo. 

 

V drugem delu sem uporabila Maslachin vprašalnik izgorelosti, ki je standardiziran 

pripomoček in meri pogostost izgorelosti na delovnem mestu v treh fazah: prva faza je 

čustvena izčrpanost, ki meri posameznikove občutke preobremenjenosti in izčrpanosti zaradi 

dela; druga faza je depersonalizacija, ki meri neosebno odzivanje na prejemnike storitev; 

tretja faza, osebna izpolnitev, pa meri občutke kompetentnosti in doživljanja uspehov pri delu 

(Lamovec, 1994). Vprašalnik sestavlja 22 trditev, ki opisujejo posameznikova počutja in 

stališča v povezavi z njegovim delom. Ker sem želela dobiti boljši vpogled, sem razširila 

vprašalnik na 35 postavk. Udeleženec mora s pomočjo 5-stopenjske lestvice, od 1 (nikoli ne 

velja zame) do 5 (vedno velja zame) odgovoriti, kako pogosto zanj velja posamezna postavka. 

Na visok nivo izgorelosti pri posamezniku kaže kombinacija visoke čustvene izčrpanosti in 

depersonalizacije ter nizke osebne izpolnitve, na zmeren nivo kažejo zmerni rezultati pri vseh 

dimenzijah, na nizek nivo izgorelosti pa kažejo nizka čustvena izčrpanost in depersonalizacija 

ter visoka osebna izpolnitev (Depolli, 2011). 

 

Postavke iz vprašalnika sem razvrstila glede na to, kar sem želela z njimi preveriti. 

 

Postavke 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13,15 17 in 19 prikazujejo postavke, ki merijo čustveno izčrpanost 

specialnih pedagogov.  

 

Postavke 4, 9, 10, 14 in 21 prikazujejo postavke, ki merijo posameznikovo depersonalizacijo. 

 

Postavke 6, 8, 11, 16, 18 in 20 se nanašajo na posameznikovo osebno izpolnitev. 

 

Postavke 4, 5, 6, 8 in 16 prikazujejo postavke, ki se nanašajo na posameznikovo delo z učenci. 
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Postavke 14, 15, 17, 21, 22, 23, 29 prikazujejo postavke, ki se nanašajo na posameznikovo 

delo z učitelji. 

 

Postavke 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ne spadajo v nobeno kategorijo, a 

vseeno merijo posameznikovo izgorelost. 

 

V skupni dosežek izgorelosti sem vključila skoraj vse postavke. Izločila sem postavki 32 (Ob 

delu se še dodatno izobražujem (doseganje višje stopnje izobrazbe, prekvalifikacija, itd.)) in 

35 (Med delovnim časom načrtujem in urejam nekatere zasebne zadeve ali opravljam 

dejavnosti, ki niso povezane s službo (telefoniranje, obiski, nakupovanje)), saj sem presodila, 

da ti dve postavki ne merita izgorelosti. Za skupen dosežek sem seštela 33 postavk, pri čemer 

sem obrnjeno vrednotila postavke 6, 8, 11, 16, 18, 20, 23. 

 

Udeleženci so odgovarjali na 5 stopenjski lestvici, pri čemer je posamezna vrednost pomenila: 

 

1 - nikoli ne velja zame 

2 - redko velja zame 

3 - občasno velja zame 

4 - pogosto velja zame 

5 - vedno velja zame 

 

V zadnjem, tretjem delu vprašalnika sem preverila, če so pri specialnih pedagogih na 

Koroškem in v Velenju prisotni znaki izgorelosti, in če kdo razmišlja o menjavi službe ter 

kakšni so razlogi za to. 

 

Anketni vprašalnik je priložen kot Priloga 1. 
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4.4.3 POSTOPEK 

 

Najprej sem oblikovala raziskovalne cilje in postavila hipoteze. Nato sem poiskala vprašalnik, 

s katerim sem želela preverila izgorelost specialnih pedagogov na Koroškem in v Velenju.  

Anketni vprašalnik sem s pomočjo mag. Milene Pačnik posredovala specialnim pedagogom 

po celotni Koroški in v Velenje. Anonimni anketni vprašalnik sem v mesecu avgustu 

aplicirala preko spletne ankete 1ka.si, za reševanje je bil odprt en mesec.  

 

4.4.4 OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatke sem izvozila iz spletne ankete ter jih obdelala s pomočjo statističnega programa IMB 

SPSS Statistics. Za vsako postavko sem izračunala M in SD ter minimalne in maksimalne 

vrednosti. Prav tako sem mere centralne tendence preverila pri posameznih komponentah 

vprašalnika. Prve tri hipoteze sem preverila s t-testom za en vzorec, naslednje tri pa sem kljub 

majhnemu vzorcu testirala s pomočjo enosmerne analize variance ter t-testa za neodvisne 

vzorce. Pri statističnem sklepanju sem upoštevala 5% stopnjo tveganja.  
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4.5 REZULTATI 

 

V nadaljevanju bom naredila analizo vprašanj o delovni izgorelosti. 

 

Tabela 1 prikazuje analizo odgovorov na vprašanja o izgorelosti na delovnem mestu. 

Postavka M SD Minimum Maksimum 

Postavka 31 1,074 0,267 1.0 2.0 

Postavka 35 1,333 0,480 1.0 2.0 

Postavka 4 1,519 0,753 1.0 3.0 

Postavka 24 1,704 0,823 1.0 3.0 

Postavka 19 1,815 0,962 1.0 5.0 

Postavka 14 1,889 0,934 1.0 4.0 

Postavka 12 1,963 1,126 1.0 5.0 

Postavka 21 2,000 0,832 1.0 4.0 

Postavka 5 2,037 0,940 1.0 4.0 

Postavka 10 2,074 0,997 1.0 5.0 

Postavka 25 2,111 1,013 1.0 4.0 

Postavka 34 2,111 1,121 1.0 5.0 

Postavka 17 2,370 0,792 1.0 3.0 

Postavka 15 2,407 0,844 1.0 4.0 

Postavka 26 2,407 1,526 1.0 5.0 

Postavka 3 2,519 1,014 1.0 5.0 

Postavka 7 2,556 1,013 1.0 5.0 

Postavka 13 2,630 0,926 1.0 5.0 

Postavka 28 2,778 1,013 1.0 5.0 

Postavka 1 2,815 0,834 1.0 5.0 

Postavka 27 2,852 1,231 1.0 5.0 

Postavka 30 2,852 1,099 1.0 5.0 

Postavka 9 2,889 1,086 1.0 5.0 

Postavka 29 2,889 0,934 1.0 5.0 

Postavka 22 3,037 1,285 1.0 5.0 

Postavka 32 3,074 1,207 1.0 5.0 

Postavka 2 3,148 0,864 1.0 5.0 

Postavka 11 3,519 0,802 2.0 5.0 

Postavka 33 3,519 1,221 2.0 5.0 

Postavka 20 3,704 0,669 2.0 5.0 

Postavka 18 3,889 0,751 1.0 5.0 

Postavka 6 3,963 0,587 2.0 5.0 

Postavka 8 4,037 0,706 1.0 5.0 

Postavka 16 4,111 1,050 1.0 5.0 

Postavka 23 4,296 0,669 3.0 5.0 
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Slika 2: Grafični prikaz povprečnih vrednosti na postavkah 

 

Postavke so razvrščene glede na povprečne vrednosti od najmanjše do največje. Iz grafičnega 

prikaza je razvidno, da posamezniki v veliki večini nikoli ne koristijo bolniški stalež tudi, ko 

postane njihovo delo preveč stresno. Največjo vrednost pa je dosegla postavka, v kateri so 

posamezniki morali označiti, ali se v ustanovi, v kateri so zaposleni, s kolektivom dobro 

razumejo. 

 

Postavka 31: »Bolniški stalež koristim tudi, ko postane moje delo preveč stresno.« 

Udeleženci so pri tej postavki v povprečju označili, da nikoli oziroma za veliko večino ne 

velja, da koristijo bolniški stalež tudi takrat, ko postane njihovo delo preveč stresno, saj je 

povprečna vrednost 1,07 (M=1,074, SD=0,267). To lahko pomeni, da udeleženci niso toliko 

pod stresom ali pa takrat vzamejo dopust in ne koristijo bolniškega staleža. 

 

Postavka 35: »Med delovnim časom načrtujem in urejam nekatere zasebne zadeve ali 

opravljam dejavnosti, ki niso povezane s službo (telefoniranje, obiski, nakupovanje).« 

Udeleženci med delovnim časom ne počnejo ničesar, kar ni povezano s službo, kar potrdi 

povprečna vrednost okoli 1,33 (M=1,333, SD=0,480). To pomeni, da pedagoško delo 

opravljajo celostno in ob učencih ne počnejo stvari, ki niso povezane s službo. 
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Postavka 4: »Čutim, da ravnam z nekaterimi učenci neosebno, kot z objekti.« 

Udeleženci redko čutijo, da ravnajo z nekaterimi učenci neosebno, kar so pokazali povprečni 

rezultati, ki so okoli vrednosti 1,52 (M=1,519, SD=0,753). Glede na pedagoško delo, ki ga 

opravljajo in vključuje veliko individualnega dela, moramo biti pozorni na to, da ostanemo 

objektivni in se posvetimo vsakemu učencu posebej, kar pa ni vedno enostavno. 

 

Postavka 24: »Probleme doživljam bolj kot grožnje in ne kot izzive.« 

Le redko udeleženci doživljajo probleme kot grožnje, v povprečju je vrednost okoli 1,70 

(M=1,704, SD=0,823). Dejstvo je, da se s problemi srečuje vsak. Ob delu z ljudmi pa se 

posamezniki verjetno še pogosteje srečajo s takšnimi ali drugačnimi problemi, zato se je 

potrebno z njimi spoprijeti brez strahu. 

 

Postavka 19: »Pri svojem delu se počutim, kot da sem na koncu svojih moči.« 

Le redko velja za udeležence, da se pri svojem delu počutijo, kot da so na koncu svojih moči. 

Povprečna vrednost te postavke je okoli 1,82 (M=1,815, SD=0,962). Če bi bili pri tej postavki 

rezultati višji, bi lahko podvomili v učinkovitost opravljanja pedagoškega dela, saj bi se vsake 

aktivnosti lotili z naporom in brez motivacije. 

 

Postavka 14: »Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim učiteljem.« 

Okoli 1,89 (M=1,889, SD=0,934) je povprečna vrednost za postavko, ki navaja, da 

udeležencem ni dosti mar za to, kaj se dogaja nekaterim učiteljem. Glede na povprečen 

rezultat lahko povzamem, da to za udeležence le redko velja. Empatija je pri našem delu zelo 

pomembna, zato je dobro, da je udeležencem mar za ostale učitelje, saj je v povezanem 

kolektivu boljše in lažje delati. 

 

Postavka 12: »Moja služba me spravlja v duševno stisko.« 

Za udeležence v povprečju redko velja, da jih služba spravlja v duševno stisko. To pokaže 

povprečna vrednost okoli 1,96 (M=1,963, SD=1,126). Če bi bili rezultati višji, bi bilo 

vprašljivo, kako kakovostno lahko udeleženci opravljajo svoje delo. Vseeno pa bi bilo dobro, 

če bi bili v povprečju rezultati nižji. 

 

Postavka 21: »Čutim, da me učitelji krivijo za nekatere od svojih problemov.« 

V povprečju redko velja, da udeleženci čutijo, da jih učitelji krivijo za nekatere od svojih 

problemov. To pokaže povprečna vrednost okoli 2,00 (M=2,000, SD=0,832). Dobro je, da se 

vsak ukvarja s svojimi problemi in s tem ne obremenjuje drugih ali jih za to krivi. 
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Postavka 5: »Delo z ljudmi ves čas službe je zame resnično naporno.« 

Delo z ljudmi ves čas službe je za udeležence občasno naporno, saj so v povprečju 

odgovarjali okoli vrednosti 2,04 (M=2,037, SD=0,940). V literaturi je navedeno, da so med 

najbolj izgorelimi ravno posamezniki, ki delajo z ljudmi. 

 

Postavka 10: »Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno otrdevam.« 

Udeležence občasno skrbi, da zaradi svoje službe čustveno otrdevajo, v povprečju so na to 

postavko odgovarjali okoli vrednosti 2,07 (M=2,074, SD=0,997). Predvidevam, da udeležence 

skrbi, da bi zaradi svojega dela postali nesposobni izražati čustva in bi to vplivalo na njihovo 

osebno življenje. 

 

Postavka 25: »Doma se težko učinkovito organiziram.« 

Udeleženci se v povprečju doma učinkovito organizirajo, saj redko velja, da se težko. To 

potrdi povprečna vrednost 2,11 (M=2,111, SD=1,013). Dobro je, da se udeleženci znajo 

organizirati doma, saj potem te veščine lažje prenesejo v delovno okolje. 

 

Postavka 34: »Od dela, ki ga opravljam, sem pričakoval/a preveč, zato se je porušila moja 

predstava o idealnem delu.« 

Glede na povprečno vrednost 2,11 (M=2,111, SD=1,121) lahko predpostavljam, da udeleženci 

od dela niso pričakovali preveč, zato se je le redko komu porušila predstava o idealnem delu. 

 

Postavka 17: »Delo z učitelji me utruja.« 

Udeleženci so v povprečju označili, da jih občasno utruja delo z učitelji, kar je razvidno iz 

povprečne vrednosti okoli 2,37 (M=2,370, SD=0,792). Tudi pri tej postavki je lahko razlog v 

tem, da se morajo usklajevati ali pa imajo različne poglede na delo in so občasno utrujeni 

zaradi vsega dokazovanja in prilagajanja. 

 

Postavka 15: »Neposredno delo z učitelji je zame preveč obremenjujoče.« 

Za udeležence je občasno neposredno delo z učitelji preveč obremenjujoče, kar pokaže 

rezultat povprečne vrednosti okoli 2,41 (M=2,407, SD=0,844). Razlog za to je lahko v tem, da 

se morajo med seboj usklajevati, kar jim vzame kar nekaj časa in energije. 

 

Postavka 26: »Veliko časa porabim, da pridem iz kraja prebivališča na delovno mesto.« 

Udeleženci so pri tej postavki v povprečju označili, da to redko velja za njih, povprečna 

vrednost 2,41 (M=2,407, SD=1,526) pove, da večina torej ne živi daleč od delovnega mesta. 
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Postavka 3:  »Počutim se utrujen/a, ko zjutraj vstanem in se moram soočiti z novim dnevom.«  

Udeleženci se občasno počutijo utrujeno, ko zjutraj vstanejo, saj so v povprečju odgovarjali 

okoli vrednosti 2,52 (M=2,519, SD=1,014). Razlogov za to je lahko več. Ni nujno, da se 

počutijo utrujeni le zaradi dela, lahko imajo tudi osebne probleme, ki niso vezani na delo ali 

pa imajo preveč dejavnosti, zaradi katerih premalo časa posvetijo počitku. 

 

Postavka 7: »Počutim se izgorel/a zaradi svojega dela.« 

Udeleženci se v povprečju počutijo izgorele zaradi svojega dela, kar pokažejo rezultati z 

vrednostjo okoli 2,56 (M=2,556, SD=1,013). Dejstvo je, da imajo pedagoški delavci veliko 

dela, ne samo s poučevanjem, ampak tudi s pripravami in vsemi obvezami, ki spadajo k 

njihovemu delu, a se glede na rezultate udeleženci vseeno ne čutijo preobremenjene. 

 

Postavka 13: »Imam občutek, da v službi preveč delam.« 

Vrednost okoli 2,63 (M=2,630, SD=0,926) kaže, da imajo udeleženci občasno občutek, da v 

službi preveč delajo. Verjamem, da bi bila ta postavka v povprečju višje ocenjena, če bi bila 

anketa opravljena ob koncu šolskega leta, ko je dela največ. 

 

Postavka 28: »Delo mi predstavlja najpomembnejšo vrednoto v življenju.« 

Udeleženci so v povprečju označili, da jim delo občasno predstavlja najpomembnejšo 

vrednoto v življenju. Rezultat 2,78 (M=2,778, SD=1,013) interpretiram, da je delo pomembno 

zaradi različnih stvari, in da mora vsem predstavljati pomembno vrednoto, od posameznika pa 

je odvisno, kako so njegove vrednote razdeljene od najmanj pomembnih do 

najpomembnejših. 

 

Postavka 1: »Počutim se čustveno izčrpan/a zaradi svojega dela.« 

V mojem vzorcu so udeleženci odgovarjali okoli vrednosti 2,82 (M=2,815, SD=0,834), kar 

pomeni, da se udeleženci v povprečju občasno počutijo čustveno izčrpane zaradi svojega dela. 

Predvidevam, da je razlog v tem, da delajo s populacijo otrok, ki od udeležencev zahtevajo 

bolj oseben pristop in zaradi tega ne morejo biti povsem objektivni. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Nuša Merzdovnik, magistrsko delo 

54 

Postavka 27: »Primanjkuje mi časa za prostočasne dejavnosti.« 

Povprečna vrednost 2,85 (M=2,852, SD=1,231) pokaže, da udeležencem občasno primanjkuje 

časa za prostočasne dejavnosti. Razlog za to niso nujno delovne obveznosti. Verjetno ima 

veliko udeležencev otroke, skrbijo za njihove popoldanske obveznosti ali pa dajo prioriteto še 

kakšnim drugim stvarem in si tako preprosto ne vzamejo časa za lastne prostočasne 

dejavnosti. 

 

Postavka: 30: »Primanjkuje mi časa za druženje s prijatelji in sorodniki.« 

S povprečno vrednostjo 2,85 (M=2,852, SD=1,099) lahko interpretiram, da udeležencem 

občasno primanjkuje časa za druženje s prijatelji in sorodniki, vendar za to ni nujno razlog v 

delu, ki ga opravljajo v službi, ampak so preobremenjeni tudi z drugimi stvarmi. 

 

Postavka 9: »Postal/a sem bolj neobčutljiv/a do različnih mnenj, odkar opravljam to delo.« 

Glede na rezultate, ki so v povprečju okoli vrednosti 2,89 (M=2,889, SD=1,086), so 

udeleženci odgovorili, da so občasno neobčutljivi do različnih mnenj, odkar opravljajo svoje 

delo. Učitelji morajo biti odprti do različnih mnenj, saj se vsakodnevno srečujejo z učenci, 

starši in drugimi učitelji. Če bi bili v povprečju zelo občutljivi na mnenja drugih, bi to delo 

težje opravljali in bi hitreje izgoreli, saj bi bili ves čas obremenjeni tudi z mišljenjem drugih. 

 

Postavka 29: »Učitelji mi ob rednem delu nalagajo še dodatno delo.« 

V povprečju za udeleženca občasno velja, da mu ob njegovem rednem delu drugi učitelji 

nalagajo še dodatno delo. Rezultat je okoli 2,89 (M=2,889, SD=0,934). Vsak ima veliko 

svojega dela, zato je večkrat naporno že samo nadomeščanje pouka drugih učiteljev. 

 

Postavka 22: »Zdi se mi, da za napredovanje na delovnem mestu dobivam malo spodbud s 

strani učiteljev.« 

Občasno se udeležencem zdi, da za napredovanje na delovnem mestu dobijo malo spodbud s 

strani učiteljev, povprečna vrednost je okoli 3,04 (M=3,037, SD=1,285). Razlog je lahko v 

tem, da ima vsak posameznik veliko dela in ne daje velikega pomena spodbudam za 

napredovanje svojih sodelavcev. 
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Postavka 32: »Ob delu se še dodatno izobražujem (doseganje višje stopnje izobrazbe, 

prekvalifikacija, itd.).« 

Povprečna vrednost 3,07 (M=3,074, SD=0,267) kaže, da se udeleženci ob delu občasno 

dodatno izobražujejo. Udeleženci si morajo izbrati eno izobraževanje na leto, ostalo pa si 

izbirajo glede na lastne interese. Kljub delu se torej udeleženci poslužujejo izobraževanj. 

 

Postavka 2: »Počutim se telesno izčrpan/a ob koncu delovnega dneva.« 

Udeleženci so v povprečju odgovarjali okoli vrednosti 3,15 (M=3,148, SD=0,864), kar 

pomeni, da se udeleženci občasno počutijo telesno izčrpane ob koncu delovnega dneva. 

Povprečni rezultat telesne izčrpanosti je nekoliko višji v primerjavi s čustveno izčrpanostjo 

zaradi dela, a se udeleženci vseeno le občasno počutijo telesno izčrpane. 

 

Postavka 11: »Počutim se poln/a energije.« 

Udeleženci se v povprečju pogosto počutijo, da so polni energije, saj so rezultati okoli 

vrednosti 3,52 (M=3,519, SD=0,802). To je vsekakor dobro, saj je zaradi energičnosti učitelja 

lahko boljša klima v razredu, na individualnih urah in tudi učenci imajo več energije oziroma 

motivacije za delo. 

 

Postavka 33: »Ne vzamem si dovolj časa zase.« 

Za udeležence pogosto velja, da si ne vzamejo dovolj časa zase. Vendar z rezultatom 3,52 

(M=3,519, SD=1,221) ne moremo ugotoviti, če je razlog v tem, da imajo toliko dela, imajo 

preveč obveznosti na sploh ali temu ne pripisujejo pomena. 

 

Postavka 20: »Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene probleme.« 

Izkazalo se je, da udeleženci pri svojem delu pogosto zelo umirjeno rešujejo čustvene 

probleme, saj je povprečna vrednost okoli 3,70 (M=3,704, SD=0,669). To je pohvalno, saj 

tako lažje delajo in so bolj umirjeni. 

 

Postavka 18: »Pri svojem delu sem naredil/a že mnogo koristnega.« 

Udeleženci priznajo, da so pri svojem delu naredili že mnogo koristnega in to pokaže rezultat 

povprečne vrednosti okoli 3,89 (M=3,889, SD=0,751). Udeleženci bi morali bolj ceniti svoje 

delo in se zavedati, da s kakovostnim poučevanjem prinašajo le koristi tako učencem kot tudi 

kolektivu. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Nuša Merzdovnik, magistrsko delo 

56 

Postavka 6: »Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi svojih učencev.« 

V povprečju so udeleženci označili, da se zelo učinkovito ukvarjajo s problemi svojih 

učencev, saj je glede na odgovore vrednost 3,96 (M=3,963, SD=0,587). Na to lahko vpliva 

več dejavnikov, kot so izkušenost, primeri dobre prakse, itd. To je vsekakor pohvalno. 

 

Postavka 8: »Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na življenje drugih učencev.« 

Udeleženci v povprečju pogosto čutijo, da s svojim delom pozitivno vplivajo na življenje 

drugih učencev, njihovi odgovori so okoli vrednosti 4,04 (M=4,037, SD=0,706). To je namreč 

naše poslanstvo, zato bi lahko bile povprečne vrednosti celo višje od navedenih. Vsak 

udeleženec bi moral stremeti k temu. 

 

Postavka 16: »Z učenci z lahkoto vzpostavim sproščeno vzdušje.« 

Pogosto velja za udeležence, da z lahkoto vzpostavijo sproščeno vzdušje z učenci. Povprečna 

vrednost je okoli 4,11 (M=4,11, SD=1,050). To je vsekakor dobro, saj se v takšnem vzdušju 

lažje in bolj kakovostno opravlja pedagoško delo, učenci pa od ure veliko odnesejo. 

 

Postavka 23: »V ustanovi, kjer sem zaposlen/a, se s kolektivom dobro razumem.« 

Načeloma se s kolektivom udeleženci dobro razumejo, to pokaže povprečna vrednost okoli 

4,27 (M=4,296, SD=0,669). V takšnih pogojih je lažje delati, saj je dobro vzdušje v kolektivu 

zelo pomembno, ker so tako zaposleni bolj motivirani za delo in drug drugemu priskočijo na 

pomoč, če jo potrebujejo. 
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V nadaljevanju vprašalnika me je zanimalo, če udeleženci opažajo, da se jim pogosto 

pojavljajo oziroma so pri njih že dlje časa prisotni kateri od pojavov, ki so značilni za prve 

znake izgorelosti. 

 

Slika 3: Prikaz prisotnosti pojavov pri SRP 

 

Iz slike 2 lahko vidimo, da je največ udeležencev poročalo o prisotnosti težav z zbranostjo ter 

o občutku preobremenjenosti in utrujenosti. Kljub temu, da sta bila ta znaka prisotna pri 

največ udeležencih, še vedno nista bila prisotna niti pri polovici vzorca. Prav tako so 

udeleženci v večji meri poročali o prisotnosti nespečnosti in težav s spanjem, tesnobi ter o 

nezadovoljstvu. Noben udeleženec ni poročal o pojavljanju izgube teka, uporabi uspaval ali 

protibolečinskih tablet ter o povečanem uživanju alkoholnih pijač. Iz slike 2 je razvidno tudi, 

da manj kot polovica udeležencev doživlja telesne znake, ki so povezani z izgorelostjo. 

 

Zanimalo me je tudi, ali morda udeleženci razmišljajo o zamenjavi zaposlitve, delovnega 

mesta ali delodajalca. Na ravni svojega vzorca sem ugotovila, da je o menjavi razmišljalo 6 

(22,2%) udeležencev, 21 (77,8%) udeležencev pa o tem ni razmišljalo. 
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Med tistimi, ki so o menjavi razmišljali, sem želela preveriti, kateri so poglavitni razlogi za to.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Razlogi za menjavo delovnega mesta 

 

Pri udeležencih, ki so o menjavi delovnega mesta že razmišljali ali razmišljajo, sta se kot 

poglavitna razloga za to izkazala nezadovoljstvo z vodstvom ter neustrezno delovno okolje, ki 

se nanaša na obremenitvene pogoje in stresnost. Slabih odnosov s sodelavci nima nihče, vsi so 

zadovoljni s plačo, družina pa jih glede na rezultat tudi podpira. 
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4.5.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

H1: Specialni pedagogi koroške regije in v Velenju se pogosto počutijo izgorele. 

 

Hipotezo sem preverjala na dva načina in sicer na podlagi skupnega dosežka izgorelosti ter na 

podlagi posameznih komponent izgorelosti. 

 

Na podlagi posameznih dosežkov na postavkah sem v skupni dosežek izgorelosti vključila vse 

postavke vprašalnika, razen 32 in 35, za kateri se je izkazalo, da s skupnim dosežkom 

izgorelosti korelirata v najmanjši meri.  

 

Za kriterij, na podlagi katerega sem presojala, ali je nekdo izgorel ali ne, sem vzela lestvično 

vrednost 4 – pogosto velja zame. Nato sem izračunala posameznikove povprečne odgovore ter 

s pomočjo t-testa za en vzorec (»One sample t-test«) preverjala, če odgovori pomembno 

odstopajo od kritične vrednosti 4. Ugotovila sem, da so udeleženci v povprečju odgovarjali z 

nižjimi ocenami od kritične vrednosti 4 (M=2,32, SD=0,48). Odstopanje je bilo statistično 

pomembno t(26)= -18,370, p<0,001. 

 

Na ravni vzorca lahko rečem, da dosežki ne kažejo v prid mojim pričakovanjem, saj se je za 

večino udeležencev izkazalo, da so v večji meri podajali odgovore, ki niso kazali na njihovo 

izgorelost.  

 

Hipotezo pa sem preverjala tudi na podlagi dosežkov na komponentah čustvene izčrpanosti, 

depersonalizacije ter posameznikove osebne izpolnitve. Na visok nivo posameznikove 

izgorelosti kaže kombinacija visoke čustvene izčrpanosti, depersonalizacije ter nizke osebne 

izpolnitve. Na nizek nivo izgorelosti kaže kombinacija nizke čustvene izčrpanosti, 

depersonalizacije ter visoke osebne izpolnitve. Zmeren nivo pa kažejo zmerni rezultati na 

vseh treh dimenzijah. Da bi preverila oz. potrdila svojo hipotezo, sem tudi v tem primeru 

kompozite na lestvicah primerjala s kritično vrednostjo 4.  

 

V primeru čustvene izčrpanosti sem ugotovila, da posamezniki v povprečju odgovarjajo z 

nižjimi vrednostmi od 4 (M=2,43, SD=0,64), razlika pa je bila statistično pomembna  

t(26)= -12,80, p<0,001, kar pomeni, da je večina udeležencev odgovarjala pod točko čustvene 

izčrpanosti.  
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Tudi v primeru  depersonalizacije sem ugotovila, da posamezniki v povprečju odgovarjajo z 

vrednostmi nižjimi od 4 (M=1,01, SD=0,60), razlika je tudi tukaj bila statistično pomembna 

t(26)= -16,813, p<0,001, kar pomeni, da udeleženci v povprečju niso podvrženi 

depersonalizaciji.  

 

Okoli vrednosti 4 pa so se gibali posamezniki na komponenti osebnostne izpolnitve (M=3,87, 

SD=0,56). Razlika se ni izkazala kot statistično pomembna, t(26)= -1,196, p=0,252, kar 

pomeni, da lahko na ravni vzorca rečemo, da prihaja do osebnostne izpolnitve na delovnem 

mestu.  

 

Rezultati so konsistentni glede na skupni dosežek, saj se posamezniki v splošnem niso 

izkazali kot izgorele, saj niso presegli vrednosti 4, ki se nanaša na to, da postavke o izgorelosti 

zanje pogosto veljajo. Nizek nivo izgorelosti pa se ujema z nizko ravnjo čustvene izčrpanosti, 

depersonalizacije ter visoke osebne izpolnitve, kar sem ugotovila tudi sama.  

 

H2: Pomemben dejavnik izgorelosti specialnih pedagogov je delo z učenci. 

 

Hipotezo sem preverjala na podlagi posameznih dosežkov na postavkah 4, 5, 6, 8. in 16. Ker 

sem postavke oblikovala sama, jih nisem mogla primerjati s kakršnimikoli normiranimi 

vrednostmi, zato sem za kriterij izgorelosti izbrala vrednost 4. Če je posameznik v povprečju 

na postavke, ki merijo stopnjo izgorelosti v odnosu do učencev, odgovarjal s 4, sem nanj 

gledala kot na izgorelega pri delu z učenci. 

 

Tudi to hipotezo sem preverjala s t-testom za en vzorec. Ugotovila sem, da se posamezniki v 

povprečju ne čutijo izgorele pri delu z učenci (M=1,89, SD=0,47), razlika je statistično 

pomembna t(26)= -23,581, p<0,001.  

 

Na ravni opisa vzorca lahko rečem, da razvrstitev udeležencev ne kaže v prid zastavljeni 

hipotezi.  
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H3: Pomemben dejavnik izgorelosti specialnih pedagogov je delo z učitelji.  

 

Tudi to hipotezo sem preverjala na podlagi kompozitnega dosežka, in sicer na postavkah 14, 

15, 17, 21, 22, 23, 29. Če je udeleženec na postavke, ki merijo stopnjo izgorelosti v odnosu do 

učencev v povprečju odgovoril z najmanj 4 – pogosto velja zame, sem ga obravnavala kot 

izgorelega pri delu z učitelji.  

 

Odstopanje od kritične vrednosti 4 sem preverjala z analizo t-test za en vzorec. Ugotovila 

sem, da posamezniki od vrednosti navzdol odstopajo (M=2,31, SD=0,56), saj v povprečju 

odgovarjajo pomembno nižje od vrednosti 4; t(26)= -15,729, p<0,001. 

 

Iz rezultatov lahko rečem, da se specialni pedagogi v nasprotju z mojimi predvidevanji ne 

čutijo izgorelih pri delu z učitelji.  

 

H4: Mlajši specialni pedagogi se počutijo bolj izgorele kot starejši. 

 

Da bi preverila, ali prihaja do razlik med starostnimi skupinami v izgorelosti, sem izvedla 

enosmerno analizo variance. Rezultati so pokazali statistično pomembno razliko v izgorelosti 

med različno starimi udeleženci, F (3,23)=5,743, p=0,040.  

 

Tabela 2 prikazuje povprečne dosežke starostnih skupin na lestvici izgorelosti. 

 

Starostna 

skupina M SD 

do 25 let / / 

26-35 let 75,78 12,96 

36-45 let 71,63 13,45 

46-55 let 75,78 11,52 

 

Ker sem v hipotezi predpostavila, da bodo bolj izgoreli mlajši specialni pedagogi, sem, da bi 

preverila razliko, vzorec razdelila na dve skupini ‒ mlajši do 36 let in starejši od 36 let. V 

skupini mlajših od 36 let je bilo 10 udeležencev, v skupini starejših od 36 let pa 17 

udeležencev. S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce med udeleženci mlajšimi (M=80,9, 

SD=20,29) in starejšimi od 36 let (M=73,82, SD=12,25) v izgorelosti nisem našla statistično 

pomembnih razlik t(25)=1,136, p=0,267, čeprav so bile razlike v pričakovani smeri. S tem 
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lahko zavrnem svojo četrto hipotezo, saj nisem našla pomembnih razlik v izgorelosti glede na 

to, ali so udeleženci mlajši ali starejši od 36 let.  

 

H5: Specialni pedagogi z manj delovne dobe se počutijo bolj izgorele kot tisti, ki svoje 

pedagoško delo opravljajo že več let.  

 

Svoj vzorec sem glede na delovno dobo razdelila v dve skupini ‒ do 18 let in nad 18 let. V 

skupini s krajšo delovno dobo (do 18 let) je bilo 15 udeležencev, v skupini z daljšo dobo od 

18 let pa 12 udeležencev. S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce sem ugotovila, da se 

udeleženci z delovno dobo nižjo od 18 let (M=77,13, SD=17,73) od tistih z višjo delovno 

dobo (M=75,58, SD=13,50) sicer razlikujejo v pričakovani smeri, a razlika v stopnji 

izgorelosti ni statistično pomembna, t(25)=0,250, p=0,805. S tem lahko svojo hipotezo 

ovržem, saj v svojem vzorcu statistično pomembnih razlik nisem potrdila.  

 

H6: Specialni pedagogi, ki svoje pedagoško delo opravljajo na treh ali več ustanovah 

(mobilna služba), se v primerjavi s tistimi, ki poučujejo na eni ali dveh ustanovah, počutijo 

bolj izgorele. 

 

Vzorec sem razdelila na dve skupini, pri čemer je v prvi skupini, ki opravljajo pedagoško delo 

na manj kot treh ustanovah bilo 18 udeležencev (M=73,06, SD=16,79), v drugi skupini, ki 

opravlja delo na treh ali več ustanovah, pa je bilo 9 udeležencev (M=83,22, SD=11,22). 

Razlike so bile v pričakovani smeri, saj so bolj mobilni udeleženci dosegli večji rezultat na 

meri izgorelosti. S t-testom za neodvisne vzorce sem preverjala, ali prihaja med njimi do 

statistično pomembnih razlik v izgorelosti, česar pa z rezultati nisem potrdila, t(25)=1,635, 

p=0,115.  
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5 SKLEP 
 

Posamezniki, ki na delovnem mestu niso bili opaženi in so imeli občutek, da so kljub veliki 

lastni zavzetosti in ustvarjalnosti v delovnem okolju nepotrebni, hitreje izgorijo. Zmotno je 

prepričanje, da posameznik izgori zaradi starosti, utrujenosti ali preobremenjenosti. Do 

izgorelosti pri posamezniku v prvi vrsti pride zaradi izgube duhovne moči, ki mu je prej 

dajala delovni zagon, voljo in motivacijo, sedaj pa je nima več od kje črpati, saj se je 

izpraznila (Ščuka, 2008). 

 

V prvem delu magistrske naloge sem želela poudariti, kako pomembno je, da posameznik 

prepozna znake izgorelosti in poišče vzrok, zakaj je do izgorelosti pri njemu sploh prišlo. V 

prvi vrsti si mora pomagati sam. V teoretičnem delu je predstavljenih mnogo dejavnosti 

(razne sprostitvene tehnike), ki se jih lahko poslužuje in s tem blaži stres. Ob izgorelosti pa 

zna poiskati pomoč na raznih ustanovah, ki so za to usposobljene. 

 

V drugem delu magistrske naloge je bil glavni cilj ugotoviti, v kolikšni meri je pri specialnih 

pedagogih prisotna izgorelost na delovnem mestu. Glede na pridobljene rezultate, ki sem jih 

dobila s pomočjo vprašalnika, lahko povzamem, da se udeleženci v povprečju ne počutijo 

pogosto izgorele, prav tako se ne počutijo izgorele pri delu z učenci in delu z učitelji. Zato 

hipoteze 1 (Specialni pedagogi koroške regije in v Velenju se pogosto počutijo izgorele.), 

hipoteze 2 (Pomemben dejavnik izgorelosti specialnih pedagogov je delo z učenci.) in 

hipoteze 3 (Pomemben dejavnik izgorelosti specialnih pedagogov je delo z učitelji.) nisem 

potrdila. 

 

Udeleženci se ne počutijo izgorele pri nobeni starosti, kar pomeni, da s starostjo stopnja 

izgorelosti v mojem primeru ni povezana. Tudi z delovno dobo se stopnja izgorelosti ne 

spreminja, saj v povprečju specialni pedagogi v tem delu Slovenije niso izgoreli. Na meri 

izgorelosti so mobilni specialni pedagogi sicer dosegli višji rezultat, a vseeno ni bilo 

statistično pomembnih razlik, zato lahko zaključim, da specialni pedagogi na Koroškem in v 

Velenju niso toliko pod stresom, da bi jih to privedlo do izgorelosti. Glede na rezultate lahko 

ovržem hipotezo 4 (Mlajši specialni pedagogi se počutijo bolj izgorele kot starejši.), hipotezo 

5 (Specialni pedagogi z manj delovne dobe se počutijo bolj izgorele kot tisti, ki svoje 

pedagoško delo opravljajo že več let.) in hipotezo 6 (Specialni pedagogi, ki svoje pedagoško 

delo opravljajo na treh ali več ustanovah (mobilna služba), se v primerjavi s tistimi, ki 

poučujejo na eni ali dveh ustanovah, počutijo bolj izgorele.). 
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V teoretičnem delu naloge je predstavljena raziskava, v kateri je Byrne (1999) raziskoval, če 

spol, starost, delovne izkušnje, stopnja poučevanja in sposobnost učencev vplivajo na 

izgorelost pri učiteljih. Ugotovil je, da med spoloma obstajajo minimalne razlike, mlajši 

učitelji pogosteje občutijo čustveno izčrpanost kot starejši, ki so bolj stabilni in izkušenejši.  

Sama primerjave med spoloma nisem mogla opraviti, saj med udeleženci ni bilo moškega. 

Med udeleženci v moji raziskavi ni bilo razlike med mlajšimi in starejšimi glede izgorelosti, 

saj udeleženci v nobeni starostni skupini niso izgoreli. Ta hipoteza je bila ovržena. Ostalih 

dejavnikov, ki jih navaja Byrne, nisem preverjala. 

 

Naslednja raziskava o izgorelosti med učitelji, ki bi jo lahko primerjala z mojo raziskavo, je 

bila v Sloveniji izvedena leta 2003. Izvedla jo je mag. Irena Demšar, pod mentorstvom dr. 

Vlaste Zabukovec. Vključenih je bilo 228 učiteljev iz desetih osnovnih in treh srednjih šol. 

Podatke sta pridobili z Vprašalnikom izgorelosti pri učiteljih, ki je bil sestavljen iz 

sociodemografskih značilnosti, vprašalnika Maslachove o izgorelosti, lestvice stresorjev in 

vprašalnika o delovanju supervizijske skupine. Raziskava je pokazala, da udeleženi učitelji na 

delovnem mestu doživljajo izgorelost, a je pri slovenskih učiteljih stopnja izgorelosti nižja kot 

pri učiteljih v Ameriki in Kanadi. Z rezultati v moji raziskavi tega ne morem trditi, saj 

udeleženci v povprečju ne doživljajo izgorelosti.  

I. Demšar (2003) je ugotovila tudi, da redkeje doživljajo izgorelost tisti učitelji, ki so trenutno 

zadovoljni s svojim delovnim mestom in tisti, ki ne razmišljajo o tem, da bi prenehali 

poučevati ali celo zamenjali poklic. Sama lahko to potrdim, saj moji rezultati kažejo, da so 

udeleženci zadovoljni s svojim delovnim mestom in v povprečju ne razmišljajo o menjavi 

službe.  

Učiteljice v raziskavi I. Demšar (2003) doživljajo več osebne izpolnitve kot učitelji. Višjo 

osebno izpolnitev doživljajo učitelji, ki svoje delo opravljajo med 11 in 20 let v primerjavi z 

mlajšimi sodelavci. Z mojo raziskavo sem preverjala samo posamezne komponente 

izgorelosti (čustvena izčrpanost, depersonalizacija, osebna izpolnitev) in jih nisem 

kategorizirala glede na spol (ker ni bilo mogoče) in starost. 

Raziskava I. Demšar (2003) je pokazala, da bi kar tretjina učiteljev zamenjala delovno mesto, 

če bi se jim ponudila možnost. V moji raziskavi je o menjavi delovnega mesta razmišljajo ali 

razmišlja 6 od 27 udeleženih, kar predstavlja 22,2%. 

 

Zavedam se, da je vzorec premajhen, da bi lahko posploševala, da vsi specialni pedagogi na 

delovnem mestu v tem delu Slovenije niso izgoreli. Obstaja verjetnost, da si kdo od 
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udeležencev ne prizna, da se pri njemu pojavljajo prvi znaki izgorelosti. V teoretičnem delu je 

zapisano, da nekateri tega sploh ne opazijo ali si zatiskajo oči, da se to njim ne dogaja. Tudi 

čas v letu, ko je bila raziskava opravljena, po vsej verjetnosti odigra vlogo ‒ predvidevam, da 

bi bili rezultati drugačni, če bi se jim anketa poslala proti koncu šolskega leta in ne avgusta, 

ko imajo dopust in pedagoškega dela ne opravljajo.  

 

Če so podatki resnični, to pomeni, da so udeleženci v veliki meri zadovoljni s svojim 

delovnim mestom, od njih ne pričakujejo (pre)več, kot zmorejo, in zato lahko dobro ter 

učinkovito poučujejo in opravljajo svoje delo. 

 

Postavila sem si tudi vprašanji: 

 

a) Kaj bi v nalogi lahko še raziskali? 

 

Raziskava je bila osredotočena le na specialne pedagoge z določenega geografskega območja. 

Možnosti raziskovanja je vsekakor veliko, in ker je nemogoče, da bi vse opravila, jih v 

nadaljevanju nekaj predstavljam. 

 

Možnosti raziskovanja bi lahko bile: 

- primerjava z drugim geografskim področjem (s tem bi dobili vpogled v to, če so 

specialni pedagogi npr. v Mariboru bolj izgoreli kot na Koroškem in v Velenju); 

- longitudinalna študija (trajala bi vsaj eno leto, udeleženci bi vsak mesec izpolnjevali 

kratek vprašalnik o svojem počutju in svojem delu ‒ rezultati tega nam bi razkrili, ali 

skozi mesece izgorelost narašča oziroma v katerem mesecu se udeleženci počutijo 

najbolj izgorele, če sploh); 

- opravljeni intervjuji z naključno izbranimi specialnimi pedagogi v tem delu Slovenije 

(uporabili bi neposredni, individualni in standardizirani intervju (Vogrinc, 2008)); 

- pridobivanje podatkov, v kolikšni meri se specialni pedagogi poslužujejo oblik pomoči 

in kako so dejansko uspešni inštituti in društva pri odpravljanju izgorelosti; 

 

b) Katere spremenljivke bi lahko še vključili? 

 

Vključeno bi lahko bilo še število učencev, s katerimi udeleženci delajo in katere so 

najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo pri svojem pedagoškem delu. 
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V zaključku poudarjam pomembnost zavedanja, kako je že v otroštvu pomembno, da starši 

otroka spodbujajo naj si pridobi lastne izkušnje, išče svoje poti in naredi tudi napake, za 

katere mu potem pomagajo najti načine, da jih zna popraviti. Zavedati se je potrebno, da ni 

nihče popoln, da vsi delamo napake, in zato je pomembno, da otroka spodbujamo tudi v 

primeru, ko ne ravna po naših pričakovanjih. Otrok mora imeti občutek, da ga ima nekdo rad 

in mora biti deležen spodbud ter čustvene podpore med odraščanjem. Tako bo lažje poskrbel 

sam zase tudi v odrasli dobi in ne bo iskal nenehne potrditve, če dela prav, zmore, je opažen 

in ljubljen. Ob tem pa ne zaznajo, da jih stvar ali oseba izčrpava, jim jemlje energijo in 

vsakodnevno delajo več, kot zmorejo, da bi se dokazali drugim, to pa jih vodi do izgorelosti. 

In če sami ne zmorejo iz tega, ne zmorejo obnoviti energije zgolj s sprehodi, sprostitvenimi 

tehnikami, da si vzamejo čas zase …, potem je čas, da se o tem izobrazijo ali poiščejo 

ustrezno pomoč. Potrebno se je začeti zavedati, da izgorelosti ne doživljajo samo drugi, 

ampak lahko v bližnji prihodnosti prve znake izgorelosti opazimo tudi pri sebi ali pa 

spoznamo, da smo že v fazi ujetosti.  

 

Torej menim, da je veliko na nas samih, kako bomo prepoznali izgorelost in kako bomo 

ravnali v primeru, ko začutimo, da smo na poti v izgorelost. Mi smo tisti, ki bomo situacijo 

rešili tako, kot je prav, in da bomo po uspešno prestani krizi lahko strokovno nadaljevali svoje 

delo. 
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7 PRILOGA 1 

Spoštovani! 

Sem študentka magistrskega študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Izgorelost specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju. V okviru 

empiričnega dela svoje naloge bi želela to problematiko bolj podrobno raziskati, zato vas 

prosim, da rešite vprašalnik, ki je pred vami. 

Vprašalnik je anonimen, uporabljen bo izključno za izdelavo empiričnega dela magistrske 

naloge. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje! 

Obkrožite črko pred trditvijo, ki velja za vas: 

1. Spol:  M Ž 

 

2. Starost v letih: 

a) do 25 let 

b) 26-35 let 

c) 36-45 let 

d) 46-55 let 

e) 56 let in več 

 

3. Delovna doba v letih: 

a) do 3 leta 

b) 4-10 let 

c) 11-17 let 

d) 18-24 let 

e) 25-31 let 

f) 32 let in več 
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4. Pedagoško delo opravljam na: 

a) eni ustanovi 

b) dveh ustanovah 

c) treh ali več ustanovah (mobilna služba) 
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5. Obkrožite, kako pogosto velja posamezna trditev za vas: 

1 - nikoli ne velja zame  2 - redko velja zame  3 - občasno velja zame 

4 - pogosto velja zame  5 - vedno velja zame 

Prosim, da odgovorite na vse trditve. 

1. Počutim se čustveno izčrpan/a zaradi svojega dela. 1 2 3 4 5 

2. Počutim se telesno izčrpan/a ob koncu delovnega dneva. 1 2 3 4 5 

3. Počutim se utrujen/a, ko zjutraj vstanem in se moram 1 2 3 4 5 

    soočiti z novim delovnim dnevom.         

   
4. Čutim, da ravnam z nekaterimi učenci neosebno,  1 2 3 4 5 

    kot z objekti.           

    
5. Delo z ljudmi ves čas službe je zame resnično naporno. 1 2 3 4 5 

6. Zelo učinkovito se ukvarjam s problemi svojih učencev. 1 2 3 4 5 

7. Počutim se izgorel/a zaradi svojega dela. 

 

1 2 3 4 5 

8. Čutim, da s svojim delom pozitivno vplivam na življenje  1 2 3 4 5 

    drugih učencev. 

   

  

     
9. Postal/a sem bolj neobčutljiv/a do različnih mnenj, odkar 1 2 3 4 5 

     opravljam to delo.         

    
10. Skrbi me, da zaradi svoje službe čustveno otrdevam. 1 2 3 4 5 

11. Počutim se poln/a energije. 

  

1 2 3 4 5 

12. Moja služba me spravlja v duševno stisko. 

 

1 2 3 4 5 

13. Imam občutek, da v službi preveč delam. 

 

1 2 3 4 5 

14. Ni mi dosti mar, kaj se dogaja nekaterim učiteljem. 1 2 3 4 5 

15. Neposredno delo z učitelji je zame preveč obremenjujoče. 1 2 3 4 5 

16. Z učenci z lahkoto vzpostavim sproščeno vzdušje. 1 2 3 4 5 

17. Delo z učitelji me utruja. 

   

1 2 3 4 5 

18. Pri svojem delu sem naredil/a že mnogo koristnega. 1 2 3 4 5 

19. Pri svojem delu se počutim, kot da sem na koncu svojih  1 2 3 4 5 

      moči. 

    

  

     20. Pri svojem delu zelo umirjeno rešujem čustvene 

probleme. 1 2 3 4 5 

21. Čutim, da me učitelji krivijo za nekatere od svojih 1 2 3 4 5 

      problemov.                   
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22. Zdi se mi, da za napredovanje na delovnem mestu 1 2 3 4 5 

      dobivam malo spodbud s strani učiteljev.   

     
23. V ustanovi, kjer sem zaposlen/a, se s kolektivom 1 2 3 4 5 

      dobro razumem.       

     
24. Probleme doživljam bolj kot grožnje in ne kot izzive. 1 2 3 4 5 

25. Doma se težko učinkovito organiziram.   1 2 3 4 5 

26. Veliko časa porabim, da pridem iz kraja prebivališča na 1 2 3 4 5 

      delovno mesto. 
   

  

     
27. Primanjkuje mi časa za prostočasne dejavnosti. 1 2 3 4 5 

28. Delo mi predstavlja najpomembnejšo vrednoto v 1 2 3 4 5 

      življenju. 
   

  

     
29. Učitelji mi ob rednem delu nalagajo še dodatno delo. 1 2 3 4 5 

30. Primanjkuje mi časa za druženje s prijatelji in sorodniki. 1 2 3 4 5 

31. Bolniški stalež koristim tudi, ko postane moje delo preveč 1 2 3 4 5 

      stresno.         

     
32. Ob delu se še dodatno izobražujem (doseganje višje 1 2 3 4 5 

      stopnje izobrazbe, prekvalifikacija, itd.).   

     
33. Ne vzamem si dovolj časa zase.     1 2 3 4 5 

34. Od dela, ki ga opravljam, sem pričakoval/a preveč, zato se 1 2 3 4 5 

      je porušila moja predstava o idealnem delu.   

     
35. Med delovnim časom načrtujem in urejam nekatere 1 2 3 4 5 

      zasebne zadeve ali opravljam dejavnosti, ki niso povezane 
    

  

      s službo (telefoniranje, obiski, nakupovanje).             
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6. Ali opažate, da se vam pogosto pojavlja oz. je že dlje časa prisoten pri vas kakšen od 

naštetih pojavov? (Obkrožite vse ustrezne odgovore, ki veljajo z vas) 

 

a) Glavobol  b) Izguba teka   c) Bolečine v želodcu, krči, driska, zaprtje 

č) Občutek preobremenjenosti in utrujenosti  d) Povečano znojenje, suha usta 

e) Težave v odnosih z ljudmi in v komunikaciji f) Slabost, omotičnost 

g) Pomanjkanje volje ter zanimanja za delo in konjičke 

h) Potrtost, občutek nemoči in obupa  i) Nespečnost, težave s spanjem 

j) Škrtanje z zobmi     k) Občutek napetosti v mišicah 

l) Tesnoba, nemir, napetost, zaskrbljenost  m) Težave z zbranostjo, pozabljivost 

n) Razbijanje srca, bolečine v prsih ali pri srcu o) Slaba telesna odpornost 

p) Pomanjkanje energije in izčrpanost  r) Nezadovoljstvo, pretirana občutljivost 

s) Povečana uporaba protibolečinskih zdravil oz. pomirjeval ali uspaval 

š) Razdražljivost, jeza, napadalnost   t) Povečano uživanje alkoholnih pijač 

u) Povečano uživanje tobačnih izdelkov  v) Nič od navedenega 

 

7. Ali trenutno razmišljate o zamenjavi zaposlitve, zamenjavi delovnega mesta ali 

delodajalca? 

 

a) DA    b) NE 

 

8. Če da, kakšni so glavni razlogi? (Obkrožite vse ustrezne odgovore, ki veljajo za vas) 

 

a) Delovno okolje (obremenitve, delovni pogoji, stresnost) 

b) Prenehanje delovnega razmerja  c) Nezadovoljstvo s plačo 

č) Nezadovoljstvo z delom   d) Ponudba za drugo službo 

e) Razlogi, povezani z družino  f) Oddaljenost zaposlitve od doma 

g) Nezadovoljstvo z vodstvom  h) Slabi odnosi s sodelavci 

i) Drugo:  __________________ 


