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IZVLEČEK 

Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, ki dela z osebami z motnjami v duševnem 
razvoju in pridruženimi motnjami, je zahtevno in povzroča profesionalne obremenitve, ki 
pri posamezniku sprožajo doživljanje stresa in v skrajni obliki pripeljejo do poklicnega 
izgorevanja. Izgorevanje prizadene različna področja posameznikovega delovanja: 
čustveno, telesno, psihično in socialno. Posledice so vidne tako na področju 
posameznikovega delovanja na delovnem mestu (znižanje zadovoljstva z delom, 
izostajanje z delovnega mesta, občutek nekoristnosti idr.) kot tudi v zasebnem življenju 
(težave na področju medosebnih odnosov, brezciljnost, čustvena otopelost idr.). V naši 
raziskavi smo se osredotočili na raziskovanje stopnje poklicnega izgorevanja med 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki delajo z osebami z motnjo v duševnem 
razvoju in pridruženimi motnjami, ter povezanost le-te s stopnjo prepričanja v lastno 
učinkovitost, delovnim mestom in delovno dobo zaposlenih. V empiričnem delu smo 
uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 
Raziskovalni pristop je bil kvantitativen. Vzorec je zajemal 93 specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov, ki so zaposleni v prilagojenem programu za predšolske 
otroke, prilagojenem vzgojno-izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom in posebnem programu vzgoje in izobraževanja. S statistično obdelavo 
podatkov smo ugotovili, da večina udeležencev raziskave izkazuje znake izgorelosti na 
vsaj eni izmed treh dimenzij (emocionalna izčrpanost, depersonalizacija, osebna 
izpolnitev) sindroma izgorevanja. Med delovnimi mesti, ki jih zasedajo udeleženci naše 
raziskave, ni bilo ugotovljenih statistično pomembnih razlik. Statistično pomembne razlike 
so se izrazile na področju delovne dobe. Posamezniki, uvrščeni v skupino Visoko izgorelih, 
imajo v povprečju krajšo delovno dobo od posameznikov iz skupine Nizko izgorelih. Prav 
tako smo ugotovili, da se na našem vzorcu z nizko stopnjo zanesljivosti kaže trend 
negativne korelacije med prepričanjem o lastni učinkovitosti in izgorelostjo, saj udeleženci, 
ki spadajo v kategorijo Nizko izgorelih, na Lestvici učiteljevih prepričanj o lastni 
učinkovitosti dosegajo višje rezultate. Udeleženci raziskave obvladujejo stres in 
premagujejo znake izgorelosti s pomočjo različnih strategij, največkrat pa s pomočjo 
udejstvovanja na športno-rekreativnih aktivnostih. Oblikovali smo smernice za 
preprečevanje pojava sindroma poklicnega izgorevanja. Pomoč in podpora sta potrebni 
tako na ravni posameznika (športno-rekreativne dejavnosti, tehnike sproščanja, 
komunikacijske veščine idr.) kot tudi na ravni delovne organizacije (supervizija, podpora 
vodstva, pozitivno vzdušje idr.). Vse smernice pomoči in podpore smo zbrali in oblikovali 
v brošuro, ki je v magistrskem delu priložena na koncu. Na podlagi izvedene raziskave 
smo osvetlili problem poklicnega izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter 
tako pripomogli, da se slednji z le-tem soočijo oziroma ga poskušajo preprečiti.  

KLJUČNE BESEDE 

Sindrom poklicnega izgorevanja, stres, specialni in rehabilitacijski pedagogi, čustvena 
izčrpanost, depersonalizacija, osebna izpolnitev, strategije spoprijemanja, prepričanje v 
lastno učinkovitost.   
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ABSTRACT 

The work of a special education and rehabilitation teacher, who works with people with 
mental disabilities and other associated disorders, is demanding and causes professional 
strains that trigger stress in an individual, and in extreme cases lead to occupational 
burnout. Burnout affects various areas of individual’s functionality: emotional, physical, 
psychological and social area. The consequences are visible both in the individual’s 
functioning in the workplace (decrease in job satisfaction, absenteeism from work, feeling 
of uselessness, etc.), and in his private life (problems in the area of interpersonal 
relationships, aimlessness, emotional numbness, etc.). In our research, we focused on 
exploring the level of occupational burnout among special education and rehabilitation 
teachers, who work with people with mental disabilities and other associated disorders, and 
its connection with the degree of one's own sense of efficacy, workplace and the 
employees’ period of employment. In the empirical part, we used a descriptive and causal 
non-experimental method of pedagogical research. The research approach was 
quantitative. The sample consisted of 93 special education and rehabilitation teachers, 
employed in the adapted program for pre-school children, adapted educational program 
with a lower educational standard, and a special education program. By statistical analysis 
of data, we concluded that most of the participants in the study are showing signs of 
burnout at least in one of the three dimensions (emotional burnout, depersonalisation, 
personal fulfilment) of the burnout syndrome. No statistically significant differences were 
found between different workplaces, which are occupied by the participants in our 
research. Statistically significant differences were prominent in the area of period of 
employment. Individuals classified under High burnout have on average a shorter period of 
employment than the individuals classified under Low burnout. We also discovered that 
our sample shows, with a low level of reliability, a trend of negative correlation between 
the sense of efficacy and burnout, as participants belonging to the category Low burnout 
are achieving higher results on the Teacher's sense of efficacy scale. Participants of the 
research are managing stress and overcoming signs of burnout with the help of various 
strategies, and most often through participation in sports and recreational activities. We 
have developed the guidelines to prevent the occupational burnout syndrome. Help and 
support are needed at the level of an individual (sports and recreational activities, 
relaxation techniques, communicational skills, etc.), as well as at the level of work 
organisation (supervision, support of leadership, positive climate, etc.). We collected all 
the guidelines regarding help and support and incorporated them in a brochure located at 
the end of this thesis. Based on the conducted research, we highlighted the problem of 
occupational burnout of special education and rehabilitation teachers, and thus contributed 
to the prevention and confrontation with occupational burnout of special education and 
rehabilitation teachers.  

KEYWORDS 

Occupational burnout syndrome, stress, special education and rehabilitation teachers, 
emotional exhaustion, depersonalisation, personal fulfilment, coping strategies, sense of 
efficacy. 
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1 UVOD 

Za moderen način življenja je značilen vse hitrejši življenjski ritem, kar se lahko odraža na 
poslabšanju zdravstvenega stanja ljudi. Stres postaja v moderni družbi vsakdanji 
spremljevalec človeka. Nemogoče se mu je izogniti, zato je še toliko pomembneje, da se 
naučimo prepoznati njegove simptome in se obvarujemo pred njegovimi negativnimi 
posledicami. Vsak individuum stres doživlja drugače. Dogodki ali situacije, ki so za 
določenega posameznika stresogeni dejavniki, so lahko za drugega izziv. V primerih, ko je 
posameznik dlje časa pod vplivom negativnega stresa, se lahko njegove energetske zaloge 
postopoma zmanjšajo in človek se izčrpa.  
Oseba izgubi psihično in telesno moč, upade ji motivacija za delo, postane negativno 
naravnana, v medsebojnih odnosih postane prezirljiva, počuti se nesposobno in ima 
občutek, da ni produktivna (Pšeničny in Findeisen, 2005). Poklicnemu izgorevanju so 
najbolj izpostavljeni izobraženi, sposobni, zavzeti, uspešni in odgovorni zaposleni. 
Izgorelost na delovnem mestu prizadene številne vidike posameznikovega življenja: 
čustveno, telesno, psihično in socialno področje. Izgoreli posamezniki pogosto prenehajo 
opravljati svoj poklic, zato ima lahko sindrom izgorevanja zanje tudi ekonomske posledice.  
Raziskovalni problem smo izbrali, ker je sindrom poklicnega izgorevanja dandanes v 
porastu. Učiteljeva vloga se v današnji družbi spreminja in postaja vedno bolj kompleksna. 
Podobno je na področju vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami. S 
preučevanjem literature smo ugotovili, da je sindrom izgorevanja vse pogostejši predvsem 
pri poklicih pomoči. Na delovnem mestu specialnega in rehabilitacijskega pedagoga se 
vsakodnevno pojavljajo nove, nenačrtovane situacije in dogodki, ki od njega zahtevajo 
visoko mero fleksibilnosti, iznajdljivosti in prilagodljivosti. Uspešnost dela specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov je odvisna tudi od sodelovanja med strokovnimi delavci, 
učenci in starši. V primeru izgorelosti specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pa je 
uspešnost timskega sodelovanja med njimi in drugimi strokovnimi delavci oziroma starši 
pod vprašajem. 
Sama sem se za študij specialne in rehabilitacijske pedagogike odločila zaradi želje po 
nudenju pomoči in podpore osebam s posebnimi potrebami. Z zaposlitvijo sem uresničila 
svojo življenjsko željo: poučevati osebe z motnjami v duševnem razvoju in kmalu 
ugotovila, da je delo specialnega pedagoga zelo zanimivo, pestro in fleksibilno, a hkrati 
tudi stresno in izčrpavajoče. Začela sem se spraševati, kako se specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju in pridruženimi motnjami, 
spopadajo s stresom. Ena izmed možnosti ocenjevanja stopnje poklicne izgorelosti 
učiteljev je Maslach vprašalnik izgorelosti (Maslach Burnout Inventory – MBI) (Maslach 
in Jackson, 1981), ki smo ga uporabili tudi v naši raziskavi. Ker pa se dandanes velikokrat 
srečamo z besedno zvezo »prepričanje v lastno učinkovitost«, smo se odločili, da 
raziščemo povezavo med poklicnim izgorevanjem specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov ter stopnjo prepričanja v lastno učinkovitost. Stopnjo prepričanja v lastno 
učinkovitost smo izmerili s pomočjo Lestvice učiteljevih prepričanj o lastni učinkovitosti 
(Teachers' Sense of Efficacy Scale – TSES) (Megan Tschannen-Moran, 2001). Prepričanje 
v lastno učinkovitost pa se ne nanaša samo na posameznikove sposobnosti, temveč tudi na 
njegovo zaznavanje, kaj lahko z njimi naredi. Upoštevajoč ta zorni kot, nas je zanimala 
povezanost med izgorevanjem na delovnem mestu in prepričanji v lastno učinkovitost.  
O sindromu poklicnega izgorevanja in razpoložljivih virih pomoči je v Sloveniji treba 
ozaveščati javnost. Izgoreli posamezniki si pogosto zatiskajo oči pred resnico, vrtijo se v 
začaranem krogu in ostajajo ujeti v občutkih izgorelosti. Pomemben ključ na poti iz 
izgorelosti je dati izgorelemu posamezniku občutek, da v tem ni sam. Med zdravljenjem 
poklicne izgorelosti je treba nuditi ustrezno pomoč in podporo.   



2 

2 OPREDELITEV OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 
RAZVOJU IN PRIDRUŽENIMI MOTNJAMI 

 
V Sloveniji velja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011), ki 
ureja usmerjanje otrok, mladoletnih in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-
izobraževalnimi potrebami ter določa načine in oblike vzgoje in izobraževanja. Sem 
spadajo otroci s posebnimi potrebami, in sicer otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi 
in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci 
z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  
 
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami (Vovk Ornik, 2015) opredelijo motnje v duševnem razvoju kot 
nevrološko pogojeno razvojno motnjo, ki nastopi pred dopolnjenim 18. letom starosti. 
Glede na stopnjo ločimo lažje, zmerne, težje in težke motnje v duševnem razvoju. Stopnja 
se določi na podlagi ugotovljene ravni otrokovega splošnega intelektualnega delovanja in 
ravni prilagoditvenih funkcij.  
Pri analizi rezultatov testa splošnega intelektualnega delovanja otroci z motnjami v 
duševnem razvoju od povprečja odstopajo za več kot dve standardni deviaciji. Pri otrocih 
opažamo zmanjšanje sposobnosti učenja, reševanja problemov, zmanjšanje sposobnosti 
abstraktnega mišljenja in presojanja (prav tam).  
Prilagoditvene funkcije se ocenijo na podlagi kronološke starosti otroka in z odstopanjem 
na vsaj dveh področjih prilagoditvenih funkcij: socialnem, konceptualnem in praktičnem. 
Pri otrocih so prisotni primanjkljaji na področju govora in komunikacije, skrbi zase, 
samostojnosti, socialnih veščin, učnih in delovnih zmožnosti, funkcionalnega učenja, 
praktičnih znanj in skrbi za lastno varnost (prav tam).  
 
Na podlagi ocene stopnje splošnega funkcioniranja otroka in stopnje prilagoditvenih 
funkcij otroke z motnjami v duševnem razvoju razdelimo v štiri skupine (prav tam):  
 

1. Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju  
Ne dosegajo minimalnih standardov znanja, določenih za redno osnovnošolsko 
izobraževanje. Njihovo mišljenje poteka bolj na konkretni ravni, težave imajo z 
razumevanjem kompleksnejših in abstraktnejših pojmov. Težave oziroma primanjkljaji so 
prisotni v vseh fazah učenja (organizacije, načrtovanja, odločanja in izvedbe dejavnosti), 
zato potrebujejo dodatno pomoč in podporo. Ob individualnem načrtovanju dela, pristopov 
in z izbiro ustreznih časovnih ter metodičnih prilagoditev zmorejo usvojiti osnovna šolska 
znanja in se priučiti za manj zahtevna delovna mesta (prav tam). 
 

2. Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju 
Njihovo mišljenje poteka na konkretnem nivoju, zato za lažje učenje in pomnjenje 
potrebujejo konkretna ponazorila. Ob ustreznih prilagoditvah in podpori lahko pridobijo 
osnove temeljnega šolskega znanja (branja, pisanja, računanja). Pomoč in podporo 
potrebujejo tudi na področju vključevanja v socialno okolje. Usposobijo se lahko za 
enostavna dela, vendar nikoli ne dosežejo popolne samostojnosti in neodvisnosti (prav 
tam).  
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3. Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju 
Pri otrocih s težjo motnjo v duševnem razvoju so pogosto pridruženi primanjkljaji oziroma 
motnje na gibalnem področju in druge razvojne motnje ter bolezni. Lahko se priučijo 
najenostavnejših opravil. Razumejo enostavna in jasna sporočila. Zmorejo sporočati svoje 
želje in potrebe, bodisi z govorom bodisi s pomočjo nadomestne komunikacije. Pri skrbi 
zase potrebujejo različne stopnje pomoči in podpore (prav tam). 
 

4. Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju 
Otroci potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Pridruženi so primanjkljaji na 
gibalnem področju, dodatne motnje, bolezni in obolenja. Zmorejo sodelovati pri 
posameznih aktivnostih. Redko razvijejo govor, njihova sposobnost razumevanje in 
upoštevanja navodil je okrnjena (prav tam).  
 
Posebno pozornost pa moramo kot strokovni delavci nameniti tudi otrokom s pridruženimi 
primanjkljaji oziroma motnjami, ki so pogostejše pri otrocih s težjimi in težkimi motnjami 
v duševnem  razvoju. Pri njih gre namreč za poškodbe, bolezni oziroma zdravstvena stanja, 
pri katerih je močno spremenjen tako duševni kot tudi telesni razvoj (prav tam). 
 
E. Žgur (2011) izpostavlja dejstvo, da ima mnogo učencev poleg motenj v duševnem 
razvoju še druge, spremljajoče primanjkljaje. Po avtoričini navedbi so najpogostejše 
pridružene motnje na področju gibanja in senzorike. V zadnjem desetletju pa je vedno več 
učencev z motnjami v duševnem razvoju, ki imajo še številne pridružene zdravstvene 
težave, kot so epilepsija, inkontinenca, uporaba respiratorjev ipd. (Žgur, 2016).  
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3 SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA OSEBE Z 
MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU IN PRIDRUŽENIMI 
MOTNJAMI 

3.1 Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalne 
programe 

 
Otroci s posebnimi potrebami imajo v Sloveniji možnost vključitve v naslednje vzgojno-
izobraževalne programe (ZUOPP-1, 2011):  

1. program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo; 

2. prilagojen program za predšolske otroke; 
3. vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 
4. prilagojene programe vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom; 
5. prilagojene programe vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; 
6. posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih; 
7. vzgojne programe.  

 
Otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma 
motnje ne dosegajo minimalnih standardov znanja po izobraževalnem programu rednega 
osnovnošolskega izobraževanja, se usmeri, se usmeri bodisi v prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom bodisi v posebni program vzgoje in 
izobraževanja za otroke z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju (prav 
tam).  
 
Veliko vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki izvajajo posebni program vzgoje in 
izobraževanja za učence s posebnimi potrebami, se srečuje s povečanjem deleža učencev z 
več različnimi primanjkljaji in učencev s težjimi motnjami v duševnem razvoju (Žgur, 
2006).  
 
V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljeni naslednji programi vzgoje in izobraževanja: 
prilagojeni program za predšolske otroke (razvojni oddelki), prilagojeni program vzgoje in 
izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in 
izobraževanja, saj so anketiranci iz raziskave zaposleni na enem izmed prej omenjenih 
vzgojno-izobraževalnih programov.  

 3.1.1 Prilagojeni program za predšolske otroke 
 
V prilagojeni program za predšolske otroke so vključeni otroci z zmernimi, težjimi in 
težkimi motnjami v duševnem razvoju ter pridruženimi motnjami. Vanj se vključujejo tudi 
gibalno ovirani otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gluhi in naglušni ter slepi 
in slabovidni otroci. (»Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke«, 
2006). Zavod republike Slovenije za šolstvo je sprejel dopolnitev kurikuluma za predšolske 
otroke z avtističnimi motnjami, v kateri so posebej opredelili pojem avtistične motnje in 
določili prilagoditve izvajanja ciljev ter primere dejavnosti za posamezne predmete znotraj 
kurikuluma (»Dopolnitev Kurikuluma za vrtce v prilagojenem programu za predšolske 
otroke – za otroke z  avtističnimi motnjami«, 2016).    
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3.1.2 Prilagojeni vzgojno izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 
standardom 

 
Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom je namenjen otrokom 
z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 
imajo nižje intelektualne sposobnosti, ki vplivajo na njihovo sposobnost reševanja 
problemov, prenašanje usvojenega znanja na druga področja oziroma v same življenjske 
situacije; okrnjene spominske sposobnosti; njihovo mišljenje poteka bolj na konkretni 
ravni; slabšo splošno razgledanost itd. Znanje se v prvem in drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju ocenjuje opisno, v tretjem pa številčno. Prilagajajo se tako 
metode kot načini dela. Program traja devet let. Predmeti so enaki kot v rednem 
osnovnošolskem izobraževalnem programu, vendar so znižani minimalni standardi znanja 
(»Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom«, 2014).  

3.1.3 Posebni program vzgoje in izobraževanja 
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja je namenjen otrokom z zmernimi, težjimi in 
težkimi motnjami v duševnem razvoju. Glavni namen programa je opremiti učence z 
ustreznimi veščinami, znanji in jim omogočiti samostojnejše ter kvalitetnejše življenje v 
okviru njihovih zmožnosti in sposobnosti. Program se deli na naslednje dele:  
 
Obvezni del  

1. stopnja (1., 2., 3. leto šolanja)  
2. stopnja (4., 5., 6. leto šolanja) 
3. stopnja (7., 8., 9. leto šolanja) 

 
Nadaljevalni neobvezni del 

4. stopnja (10., 11., 12. leto šolanja) 
 
Nadaljevalni neobvezni del – Učenje za življenje in delo 

5. stopnja (13., 14., 15. leto) 
6. stopnja (16., 17., 18., 19., 20. leto) 

 
Heterogenost skupin zahteva, da za učence oblikujemo individualiziran program za vsako 
posamezno šolsko leto (»Posebni program vzgoje in izobraževanja«, b. d.).  
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4 STRES  

 4.1 Definicija stresa 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika definira stres kot odziv organizma na škodljive 
(zunanje) vplive (SSKJ, 2000).  
 
Mielke (1997) stres opredeljuje z življenjsko pomembnim dogajanjem iz zgodovine. Telo v 
nevarnosti mobilizira zaloge energije in človeka pripravi na beg ali boj.   
 
Kovač (2013) na podlagi povzetka različnih opredelitev stres definira kot človekovo 
telesno, duševno in fiziološko reakcijo na zahteve oziroma obremenitve, ki presegajo 
posameznikove sposobnosti oziroma zmožnosti.  
 
Schmidt (2001) stres definira kot posledico neravnovesja med zahtevami iz okolja in lastno 
usposobljenostjo. V medicino je izraz stres leta 1949 uvedel kanadski endokrinolog Hans 
Seyle, ki je pojasnil odzivanje človeka na obremenjujočo situacijo in stres označil kot 
program zaznavanja, prilagajanja in pripravljanja posameznikovega telesa na posebne 
obremenitve.   
 
B. Youngs (2011) z besedo stres poimenuje telesno reakcijo na mobilizacijo obrambnih 
sistemov proti grožnji, ki jo zazna naše telo. Stres definira kot skupek telesnih, duševnih in 
kemičnih reakcij na določene okoliščine. Poudari, da je stres individualno občutenje. 
Odnos, ki ga ima posameznik do določenih situacij, je povsem njegova individualna 
odločitev (Schmidt, 2001). Posamezni dogodki sami po sebi niso vir stresne reakcije, 
temveč le-to izzove človekovo zaznavanje in vrednotenje dogodkov (Nusdorfer, 2007). 
Odziv posameznika na stres je pogosto odvisen od togih, globoko zakoreninjenih 
prepričanj, ki temeljijo na izkušnjah (Powell, 1999).  
 
Poklicni stres je odgovor na zahteve, s katerimi se posamezniki soočajo pri opravljanju 
določenih nalog, ki jih zahteva delovno mesto, in ob prevzemanju odgovornosti za 
opravljanje le-teh (Schmidt, 1999).  

4.2 Vrste stresa 
 
Kadar se spomnimo na stres, pomislimo na nekaj negativnega, ob tem pa pozabljamo na 
njegovo pozitivno komponento. Že začetnik na področju raziskovanja stresa Seyle navaja 
pozitivni in negativni stres (Kovač, 2013).  
Različni avtorji (Baker, 1984 v Kobolt, 1993; Holmes, 2005; Looker in Gregson, 1993; 
Mielke, 1997; Schmidt, 2001) opredeljujejo različne vrste stresa. Schmidt (2001) glede na 
namen in funkcijo navaja dve vrsti stresa:  
 

• Naravni stres 
V zgodovini človeštva je imel naravni stres pomembno vlogo, ki je pomagala človeštvu 
obstati. Naravni stres se pojavi kot reakcija na nevarnosti iz okolja in telo pripravi na beg 
ali boj. V trenutku, ko telo zazna občutek nevarnosti preide v stanje največje možne 
pripravljenosti. To omogoča večjo pozornost, hitrejše razmišljanje, pripravi nas na 
delovanje in vztrajanje ipd. Naraven stres za telo ni škodljiv, saj le-to v delovanju in 
gibanju (pobegu ali napadu) porabi nakopičene snovi in se po prenehanju nevarnosti 
povrne v običajno stanje. Avtor izpostavlja, da lahko naravni stres doživljamo tudi kot 
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ugodje. Doživimo ga takrat, kadar verjamemo, da naše sposobnosti presegajo zahteve 
okolja.   
 

• Umetni, škodljivi stres 
Pojavi se, kadar zahteve okolja presegajo naše sposobnosti. Današnja družba od ljudi 
zahteva vedno več in več, kar povzroča upad kvalitete življenja ljudi. Je posledica 
preobremenjenosti in občutka, da ne zmoremo obvladati vseh zahtev iz okolja, ali 
posledica privzgojenih omejitev.  
 
Looker in O. Gregson (1993) opredelita stres glede na posledico reakcije, ki jo le-ta 
povzroči pri posamezniku:  

• Normalni stres: Kadar je posameznik v območju normalnega stresa, se 
njegovega delovanja sploh ne zaveda. Sem sodi večina vsakodnevnih 
problemov, ki jim je posameznik kos in iz izkušenj prepozna, da ga pretirano ne 
ogrožajo. 

 
• Škodljivi (negativni) stres: Pojavi se, kadar posameznik presodi, da zahteve iz 

okolja presegajo njegove sposobnosti. Posledice škodljivega stresa so upad 
posameznikove zmogljivosti, nastanek bolezenskih znakov (glavobol, prebavne 
motnje, prehlad, bolečine v vratu in hrbtu) in oslabljeni medsebojni odnosi. 
Avtorja navajata nekatere pogoste povzročitelje škodljivega stresa: 
napredovanje na delovno mesto, ki presega naše sposobnosti; opravljanje nalog 
v časovni stiski; brezposelnost itn.  

 
• Prijazni (pozitivni) stres: Posameznik občuti prijazni stres takrat, kadar meni, da 

so njegove sposobnosti večje od postavljenih zahtev. Posameznika prevzame 
prijetno, vznemirljivo, spodbudno in navdušujoče občutenje. Želi si novih 
izzivov, zanimivih nalog in je ob tem ustvarjalen ter produktiven.  

 
Ob tem avtorja zagovarjata stališče, da je treba vzdrževati ravnovesje med škodljivim in 
prijaznim stresom. Strinjata se, da je v sodobnem načinu življenja naivno pričakovati, da bi 
se stresu lahko docela izognili. Posameznik pa za začetek lahko zmanjša zahteve in 
spremeni njihovo naravo ter se priuči spretnosti za lažje krmarjenje med zahtevami in 
sposobnostmi, kar mu bo omogočilo ohranjanje ravnovesja v območju normalnega in 
prijaznega stresa (prav tam).  
 
Glavna razlika med pozitivnim in negativnim stresom je, da kadar doživljamo pozitivni 
oziroma prijazni stres, se spremembi zlahka prilagodimo, pri doživljanju negativnega 
oziroma škodljivega stresa pa imamo s prilagajanjem težave ali pa se spremembi sploh ne 
zmoremo prilagoditi (Mielke, 1997). 
 
Baker (1984, v Kobolt, 1993) opredeli tri vrste stresa, pri čemer uporabi drugačne termine 
od zgoraj navedenih avtorjev (Looker in Gregson, 1993; Mielke, 1997; Schmidt, 2001): 
optimalni, disfunkcionalni in paralitični stres. Optimalni stres posamezniku omogoča 
optimalno delo, kar pomeni, da je človek v tej fazi najbolj učinkovit. Spodbudi njegove 
emocionalne in kognitivne moči. Disfunkcionalni stres pa na posameznika deluje 
negativno. Če ga posameznik ne premaga, preide v paralitični stres, ki vodi v »izgoretje« 
in kolaps. Avtor ob tem opozarja, da v praksi ti prehodi niso tako vidni.  
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Holmes (2005) glede na izvor oziroma vzrok nastanka loči štiri vrste stresa, in sicer stres, 
ki nastane zaradi predvidevanja (strah in skrbi pred dogodki v prihodnosti, pojav 
anksioznosti); stres kot odgovor na določeno trenutno situacijo; stresni dogodki iz 
preteklosti, ki so se že zgodili, a nas še zmeraj obremenjujejo in kronični stres oziroma 
dolgotrajni stres, ki traja daljše časovno obdobje in vpliva na posameznikovo delovanje v 
vsakdanjem življenju.  
 

4.3 Biologija stresa 
 
Kadar naše telo zazna ogroženost, se v njem pričnejo odvijati številni različni procesi. 
Nadledvična žleza začne v velikih količinah izločati hormone: adrenalin, kortizol in 
noradrenalin (Schmidt, 2001).  
 
B. Youngs (2001) pravi, da telo pri odgovoru na stresor (negativni ali pozitivni) preide 
skozi tri medsebojno povezane faze. V prvi, alarmni fazi telo dobi informacijo, da je v 
nevarnosti. V telesu se pričnejo odvijati številne spremembe. Človek se tako pripravi na 
beg ali boj. Poveča se izločanje hormonov adrenalina in noradrenalina. Njuna naloga je, da 
nakopičita vso razpoložljivo energijo v organe, ki sodelujejo pri obrambni reakciji. V času 
ogroženosti hormon kortizol omogoči neprekinjen dotok energije na račun manj 
pomembnih organov, dokler nevarnost ne preneha ali se telo ne izčrpa. Upočasni se 
prebava, delovanje ostalih organov se zmanjša na najmanjšo mero, kri se preusmeri v 
mišice in možgane. Pospeši se dihanje, saj mišice potrebujejo karseda veliko kisika. 
Poveča se srčni utrip in poviša krvni tlak. Pospeši se potenje, ki hladi telo. V telo se 
pričnejo izločati sladkorji in maščobe, ki ga oskrbujejo s potrebno energijo. Sledi faza 
odpora ali prilagoditve, ki jo ima avtorica za ključno, saj se v njej z zmanjšanjem ali 
odstranitvijo zunanje grožnje telo povrne v stanje biokemične uravnovešenosti 
(homeostaza). Telo se skuša pomiriti, znižata se krvni tlak in frekvenca srčnega utripa, 
uravnata se dihanje in telesna temperatura. V primeru, da se izpostavljenost stresorjem 
nadaljuje, se v telesu sprožijo prilagoditveni procesi; zato ostanejo na primer mišice 
napete, čeprav stresor neposredno ne deluje več. V tem procesu telo porablja veliko 
energije, izčrpava pomembne zaloge vitaminov in mineralov. V primeru, da se stresno 
stanje nadaljuje, se sčasoma izčrpajo tudi prilagoditveni mehanizmi. Telo oslabi in 
posameznik izgori. Strokovnjaki menijo, da se telo izčrpa po šestih do osmih tednih 
intenzivnega doživljanja stresa (prav tam). 
 
V nadaljevanju magistrskega dela bom posebno pozornost namenila zadnji fazi doživljanja 
stresa, in sicer sindromu izgorelosti.   
 

4.4 Stresogeni dejavniki pri pedagoškem delu 
  
Vloga učitelja se je zaradi nenehnih sprememb in družbenega dogajanja skozi čas 
spreminjala. Učitelj mora biti strokovno usposobljen in kompetenten (poznati mora 
vsebino poučevanja idr.), imeti mora splošno psihološko in pedagoško znanje (znanja s 
področja pedagogike, didaktike, poznavanja razvojnih značilnosti učencev, individualnih 
razlik ipd.), specialno didaktično znanje, kurikularno znanje (poznati mora učne načrte, 
zakonodajo ipd.) in imeti znanje o učencih, učnih ciljih in metodah dela (Ivanuš Grmek, 
Javornik Krečič, Kolenc Kolnik in Konečnik Kotnik, 2007). Ob vsem tem pa mora učitelj 
delovati v skladu z učenčevimi zanimanji, sodelovati s starši, sodelavci in vodstvom šole, 
opravljati številna administrativna dela ipd. Marsikatere zahteve, ki si jih učitelji postavijo 
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sami ali jim jih naložijo drugi, so si med seboj v nasprotju: do učencev želijo biti 
tankočutni, a jih hkrati morajo ocenjevati; stremijo k individualizaciji in diferenciaciji, 
vendar so zaradi velikosti razreda pogosto prisiljeni v kolektivizacijo učnih in poučevalnih 
procesov (Fengler, 2007).  
 
B. Youngs (2001) navaja, da so vzroki za stres v pedagoškem poklicu različni in se 
razlikujejo glede na delovno mesto, posameznika, situacije in dni. Nekateri učitelji se 
počutijo izolirane od sodelavcev in pogrešajo timsko delo ter podporo sodelavcev. Drugi 
učitelji doživljajo stres, ki je povezan z nesodelovanjem otrok, pomanjkanjem časa za 
pripravo in premajhno podporo nadrejenih. Učiteljem povzroča stres tudi občutek, da starši 
izobrazbi pripisujejo manjšo težo kot nekoč, kar pa še povečuje občutek prepuščenosti 
samemu sebi.   
  
Slivar (2009) v raziskavi ugotavlja, da učitelji svoj poklic ocenjujejo kot zelo stresen. 
Psihofizične obremenitve v učiteljskem poklicu so zahteve po aktivnem angažiranju 
celotne učiteljeve osebnosti, visoka stopnja koncentracije in čustvene preobremenjenosti, 
hrup, zadrževanje učiteljevih spontanih emocij, oblikovanje in vzdrževanje odnosa učitelj – 
učenec. Ob tem se izgublja nekdanja učiteljeva vloga. Učitelj je danes samo eden od 
posredovalcev znanja in njegova vloga se od izobraževalne premika v vedno bolj vzgojno 
naravnano.  
Slivar (2007) iz različnih raziskav izpelje najpomembnejše dejavnike, ki pri učiteljih tako v 
slovenskem kot tujem prostoru povzročajo stres. Izpostavi dejavnike, ki imajo za slovenske 
učitelje v osnovnih šolah največjo moč (Slivar, 2004 v Slivar, 2007): nasilje med učenci, 
pritiski vodstva, nesprejemljivo vedenje učencev, nestrinjanja s starši, uničevanje lastnine, 
vmešavanje laikov v strokovne probleme šolstva, nedoslednost pri izvajanju sankcij za 
kršenje šolskega reda, preobremenjenost z delom, podcenjevanje uspeha in truda učitelja.   
 
Norveška raziskava o delovnem zadovoljstvu v povezavi s stresom in strategijami soočanja 
v pedagoškem poklicu (Skaalvik in Skaalvik, 2015) poroča o visoki stopnji doživljanja 
stresa sodelujočih učiteljev, mnogi kažejo tudi fizične in emocionalne znake izčrpanosti. 
Na podlagi analize izvedene raziskave so opredelili vzroke stresa v učiteljskem poklicu in 
jih razdelili na šest kategorij: delovna preobremenjenost in časovni pritisk (priprava in 
fotokopiranje gradiva, sestanki, sodelovanje s starši, dokumentacija, sodelovanje s 
strokovnimi delavci šole idr.); prilagajanje poučevanja potrebam učencev (številčnost 
učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, individualizacija in 
diferenciacija načina poučevanja in učenja, prilagajanje metod in oblik dela idr.); moteče 
vedenje učencev; konflikt vrednot in pomanjkanje avtonomije (neskladje med vzgojno-
izobraževalnimi cilji in vrednotami šole ter osebnimi vrednotami in vzgojno-
izobraževalnimi cilji učitelja); timsko delo (mnogi poročajo o pozitivnih učinkih timskega 
dela s sodelavci, vendar pa je lahko to v nekaterih primerih tudi vzrok stresa – nestrinjanja, 
nesoglasja znotraj tima, drugačni cilji in vrednote med strokovnjaki) in nizek socialni 
status učitelja (kritične in negativne reference učiteljev v medijih in nizek socialni status v 
odnosu s starši).  
 
V magistrskem delu nas zanimajo predvsem stresogeni dejavniki, s katerimi se pri 
opravljanju svojega dela soočajo specialni in rehabilitacijski pedagogi.  
 
Specialni in rehabilitacijski pedagog je v 1. členu Etičnega kodeksa specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2009) opredeljen kot: »strokovnjak, ki poučuje, 
razvija in izvaja edukacijo ter reedukacijsko, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z 
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otroki s posebnimi potrebami ter odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami 
oziroma motnjami v vseh življenjskih obdobjih« (str. 1). Kodeks (2009) v posameznih 
členih predstavi naloge oziroma delovne obveze specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 
Nekatere izmed njih bomo v nadaljevanju na kratko povzeli:  
‒  Osnovni cilj je razvijanje potencialov za čim kakovostnejše in samostojnejše 

poklicno ter socialno življenje. 
‒  Upoštevati mora pravne norme in standarde, ki so zapisani v mednarodni 

deklaraciji o človekovih pravicah, Konvenciji o otrokovih pravicah (OZN) in 
drugih pravnih dokumentih, ki se nanašajo na njegovo delo. 

‒ Pri načrtovanju metod in oblik dela ter pristopov upošteva načelo individualizacije. 
‒ Nudi ustrezno pomoč in podporo ne glede na raso, veroizpoved, spol, jezik itd. 
‒ Sodeluje s starši in drugimi strokovnjaki. 
‒ Sodeluje pri pripravi in izdelavi individualiziranega programa za obravnavane 

učence itd.  
 

J. Kalin (v Katič, 2014) izpostavlja, da je delovno mesto specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga zelo zahtevno, saj se od njega pričakuje, da se neprestano prilagaja in ima 
vsestransko osebnost. Specialni in rehabilitacijski pedagog mora vsakodnevno izpolnjevati 
pričakovanja staršev, učencev, vodstva in drugih strokovnjakov, z njimi sodelovati in ob 
tem upoštevati zakonske okvire.  
 
V nadaljevanju bodo predstavljene ugotovitve preteklih raziskav s področja stresogenih 
dejavnikov na delovnem mestu specialnega in rehabilitacijskega pedagoga.  
 
B. Verčkovnik (2006) iz številnih raziskav devetdesetih let prejšnjega stoletja povzame 
dejavnike, ki jih specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo kot stresne: pomanjkanje 
didaktičnih pripomočkov za lažje poučevanje, ovire pri izpolnjevanju učenčevih vzgojno-
izobraževalnih potreb, pomanjkanje povratnih informacij, veliko dokumentacije, nizka 
plača, malo možnosti za strokovni razvoj, pomanjkljivo nagrajevanje za trud in delo, slaba 
delovna klima ipd. Kot glavni stresogeni dejavnik pa avtorica navaja pomanjkanje 
povratnih informacij učencev. Stresogeni dejavniki pa se razlikujejo tudi od področja dela 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga.   
 
K. Višaticki (2014) v raziskavi izpostavi, da mladi specialni in rehabilitacijski pedagogi 
niso izkušeni ter imajo pogosto prevelika pričakovanja. Delovno mesto je zelo zahtevno, 
saj so v program vključene osebe z različnimi motnjami in primanjkljaji. Od specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga se zahteva visoka stopnja potrpežljivosti, sprejemanja 
drugačnosti, razumevanja posebnih potreb in motiviranja učencev. Vse to je lahko 
emocionalno in fizično zelo naporno.  
Podobne rezultate so s pomočjo analize odgovorov specialnih pedagogov dobili v grški 
raziskavi, pri kateri so ugotovili, da mlajši specialni pedagogi z manj leti delovnih izkušenj 
doživljajo višjo stopnjo stresa. Vzrok pripisujejo visokim pričakovanjem v povezavi z 
napredovanjem učencev. Ker ne dosežejo previsoko zastavljenih ciljev, se počutijo 
frustrirane (Kokkinos in Davazoglou, 2009). V raziskavi so specialni pedagogi ocenjevali, 
katero kategorijo učencev s posebnimi potrebami je najtežje učiti in poučevati ter ob tem 
doživljajo visoko stopnjo poklicnega stresa. Ugotovili so, da udeleženci v raziskavi 
najvišjo stopnjo stresa doživljajo ob učenju in poučevanju učencev z avtističnimi 
motnjami, sledijo učenci z vedenjskimi težavami, motnjami pozornosti s hiperaktivnostjo, 
čustvenimi težavami, motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gibalno ovirani 
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učenci, učenci z govorno-jezikovnimi primanjkljaji, dolgotrajno bolni učenci in gluhi ali 
naglušni učenci (prav tam).  
 
Foster (1980, v Skuller, 2011) navaja, da je učence z avtističnimi motnjami težko učiti, saj 
učitelji od njih ne dobijo značilnih povratnih informacij, ki jih želijo. Učenci z avtističnimi 
motnjami učitelja ne nagradijo za poučevalne napore na način, kot to naredijo učenci brez 
avtističnih motenj.  
 
B. Verčkovnik (2006) na podlagi analize izvedene raziskave izpelje stresogene dejavnike 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na mesto zaposlitve. V prilagojenem 
programu z nižjim izobrazbenim standardom so vir stresa predvsem naslednji dejavniki: 
pomanjkanje potrebnih didaktičnih pripomočkov za učenje in poučevanje, odsotnost 
odmora, veliko dokumentacije in težje vodljivi otroci. V posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja pa kot glavne stresogene dejavnike navaja številčnost učencev v razredu, 
pomanjkanje potrebnih didaktičnih pripomočkov, odsotnost povratnih informacij s strani 
učencev, odsotnost odmora, veliko dodatnega dela in sodelovanje s starši.  
 
M. Pariante (1997, v Schmidt, 1999) poroča o visoki stopnji doživljanja psihološkega 
stresa oseb, ki delajo s posamezniki z motnjami v duševnem razvoju. Visoko stopnjo 
doživljanja psihološkega stresa avtorica povezuje s slabšanjem imunskega sistema pri 
zaposlenih.  
Schmidt (1999) strne ugotovitve raziskav in navede glavne vzroke izvora stresa pri 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogih oziroma učiteljih: pričakovanja, vezana na 
podporo vodstva; pričakovanja glede profesionalnega razvoja in pričakovanja, vezana na 
učence. Zaradi lastnih neuresničenih pričakovanj in občutka osebne odgovornosti učitelji 
oziroma specialni in rehabilitacijski pedagogi pogosto opustijo svoj poklic. 
 
A. Kobolt (1993) navaja naslednje stresogene dejavnike v poklicih pomoči: slabi delovni 
pogoji; nejasnosti v določanju delovnih nalog; konflikti zaradi nasprotujočih si osebnih 
vrednot zaposlenega in vrednot delovnega mesta; občutek odgovornosti za druge; slabo 
delovno vzdušje; dolge ure dela in fleksibilno prilagajanje delovnega časa glede na potrebe 
učencev ali sodelavcev (nadomeščanje); nepredvidljive čustvene in vedenjske reakcije 
učencev; odsotnost kriterijev za merjenje napredka in rezultatov dela. 

4.5 Posledice stresa 
 
Kot smo že omenili, se poklicni stres odraža tako na posameznikovem telesnem kot tudi na 
psihičnem zdravju, kar negativno vpliva na medosebne odnose. Posledice so tako vidne 
tudi na področju delovne kvalitete posameznika. Učitelji, ki so pod vplivom stresorjev, so 
bolj negativno naravnani in učencem nudijo manj pozitivnih spodbud ter manj časa 
namenijo pripravi na delo. Stres vpliva tako na kvaliteto poučevanja kot tudi na odnos med 
učiteljem in učencem. Posledice stresa so vidne v vedno manj organiziranem in 
spodbudnem učnem okolju ter neobčutljivosti učiteljev za fizične, socialne in čustvene 
potrebe učencev. Pri učiteljih, ki delajo v stresnem okolju, opažamo cinizem, manjšo 
stopnjo prilagodljivosti, več sporov s sodelavci in socialno izoliranost (Schmidt, 1999).  
 
Posledice stresa in neučinkovitega spopadanja z njim se pri učiteljih kažejo na različnih 
področjih njihovega delovanja tako v razredu kot tudi izven njega. Učiteljevo delo postaja 
rutinsko, nestrukturirano, pogosta sta odsotnost empatičnosti in odmik od težav učencev, 
staršev, sodelavcev ipd. Opazen je upad dvosmerne komunikacije med učitelji in učenci. 
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Učitelji, ki so pod stresom, so z učenci manj potrpežljivi in tolerantni. Dokazano je, da 
stres negativno vpliva na učiteljevo intelektualno radovednost in navdušenje na področju 
iskanja različnih poti poučevanja. Zmanjša se ustvarjalnost, veselje in zavzetost pri delu 
(Slivar, 2007).  
 
Stres vpliva na različna področja človekovega delovanja. Spremembe, ki nastanejo kot 
posledica delovanja stresa na posameznika, se kažejo na telesni ravni (povečan srčni utrip, 
slabost, glavobol, oteženo dihanje, suha usta, povišan krvni sladkor itd.), na ravni vedenja 
(agresivnost, pasivnost, težave s spanjem, povečanje ali izguba apetita itd.), čustev 
(potrtost, anksioznost, žalost itd.), misli (težave s koncentracijo, pozabljivost, prevelika 
samokritičnost itd.) in prav tako tudi na ravni posameznikovega zdravja (prehladi, slabša 
imunska odpornost, diareje, migrene itd.). Vsa opisana stanja lahko zaposleno osebo 
pripeljejo do zamenjave delovnega mesta ali celo do zamenjave poklica.  
 
Študije so pokazale, da so ljudem, ki živijo stresno, a le redko zbolijo, skupne tri 
pomembne lastnosti, in sicer: nadzor, ki ga ima posameznik nad svojim življenjem, in 
občutek, da ima njegovo življenje smisel in namen; naslednja lastnost je povezanost z 
družino, delom, hobiji in družbenim življenjem. Kot zadnjo lastnost avtor navede 
prilagodljivost in pozitiven odnos do sprememb kot normalnih dogodkov v življenju 
(Powell, 1999).  
 
D. Findeisen (2005) meni, da je povezava med dolgotrajnim poklicnim stresom in 
izgorelostjo manj jasna. Doživljanje več let trajajočega stresa posameznika privede do 
izčrpanja njegove energije, ki je potrebna za nemoteno delovanje. Posameznik se zaradi 
pomanjkanja energije ne zmore udeleževati dejavnosti, ki mu povzročajo ugodje, pri 
svojem delu in v socialnem okolju si prizadeva biti uspešen, vendar ob tem ne občuti več 
užitka in sreče. Izgoreli posameznik se še naprej trudi in v svoje delo vlaga energijo ter se 
ob tem iztroši. Po avtoričinih navedbah je bistvena razlika med stresom in izgorelostjo ta, 
da je slednja nevarna za osebo in jo spremljajo mučne nevrološke težave. Posledice so 
doživljenjske. Posameznik pri zdravljenju izgorelosti preide fazi preoblikovanja osebnosti 
in gradnje novega vrednostnega sistema. 
  
Ob prebiranju strokovne literature smo ugotovili, da so meje med stresom in izgorelostjo 
dokaj nejasne oziroma zabrisane. Menimo, da je ločevanje stresa in izgorelosti nemogoče, 
saj sta oba pojava prepletena in se med seboj ne izključujeta. Stres je odziv na za 
posameznika ogrožajočo situacijo, medtem ko je izgorelost negativna reakcija na dlje 
trajajoč stres in je odvisna od tega, kako posameznik zmore ali ne zmore obvladovati 
stresa. Dejstvo pa je, da se za preprečevanje izgorelosti moramo naučiti obvladati stres. 
 
V nadaljevanju teoretičnega dela se bomo osredotočili predvsem na vplive in posledice 
dolgotrajnega stresa oziroma na t. i. sindrom izgorevanja.  
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5 SINDROM POKLICNEGA IZGOREVANJA 

5.1 Definicija poklicnega izgorevanja 
 
V Mednarodni klasifikaciji bolezni je izraz izgorelost opredeljen s šifro Z73.0 (Pšeničny in 
Bilban, 2007).  
 
Angleški izraz burnout je prvi uporabil Bradley (1969, v Findeisen, 2005) in z njim 
poimenoval stres, izhajajoč iz dela. Kasneje je izraz povzel ameriški psihiater 
Freudenberger. Slednji je na alternativni kliniki za zdravstveno nego skozi daljše časovno 
obdobje opazoval prostovoljce, pri katerih so se pojavili znaki čustvene izčrpanosti, izgube 
motivacije in zavzetosti za delo. Meni, da do izgorelosti pride takrat, ko je posameznik 
postavljen pred zahteve, ki presegajo njegove sposobnosti (energijo, moč, sredstva) (prav 
tam).  
A. Kos Mikuž je leta 1990 prva opozorila na sindrom izgorevanja in njegove posledice za 
posameznika (Verčkovnik, 2006). 

T. Lamovec (1994) z besedo poklicna izgorelost poimenuje sindrom, ki je rezultat daljše 
izpostavljenosti stresu na delovnem mestu in je še posebej pogost v poklicih pomoči. 
 
Posameznik, ki nenehno išče zunanje potrditve za svoje delo (priznanje sodelavcev, 
nadrejenega, staršev ipd.) in se boji razočarati druge ali sebe, neprestano vlaga vso svojo 
energijo v delo. Vse to posameznika izčrpava in ga pripelje do izgorelosti. Ko posameznik 
izčrpa zaloge energije do stopnje, ko se ne zmore več truditi, se psihično zlomi in izgori 
(Inštitut za razvoj človeških virov, 2006). 
 
Ščuka (2008) poimenuje izgorelost kot težko opredeljivo motnjo zdravja. Zagovarja 
stališče, da sindrom izgorevanja ni samo telesna in duševna motnja, saj je človek pri 
vsakodnevnem delovanju nenehno v interakciji z okoljem, za kar pa je potrebna tretja 
dimenzija, ki človeka loči od živali in se imenuje zavest o sebi. Avtor loči med javnim 
(človek svobodno uravnava svoj življenjski slog) in intimnim delom (vezan na osebne 
vrednote, kot so: družinski in partnerski odnosi, jezik, dom ipd.). Avtor pravi, da bistvo 
izgorevanja ni v iztrošenosti posameznika zaradi starosti ali v utrujenosti zaradi 
preobremenjenosti, ampak izpraznjenost zaradi izgubljene duhovne moči, ki je 
posameznika motivirala, mu dajala zagon in osmišljala njegovo delo. 
 
Tako Ščuka (2008) kot tudi A. Pšeničny in Bilban (2007) pravijo, da je izgorevanje 
izčrpavanje na psihičnem, telesnem in čustvenem področju ter na področju mišljenja.  
 
Najbolj uveljavljena definicija sindroma izgorelosti je definicija C. Maslach iz leta 1982, ki 
je izgorevanje proučevala s socialno pedagoškega vidika (Maslach in Leiter, 2002). Pojem 
opredeli z (Lamovec, 1994): 

• Emocionalno izčrpanostjo: povzročajo jo pretirane čustvene zahteve in se pri 
posamezniku kaže v obliki preobremenjenosti in izčrpanosti.  

• Depersonalizacijo: pri posamezniku se pojavijo negativna čustva v odnosu do 
drugih ljudi, kot sta cinizem in neosebnost, namesto občutkov simpatije, 
spoštovanja in drugih pozitivnih čustev.  

• Znižano osebno izpolnitvijo: posameznik izgublja občutek osebne izpolnitve in 
uspešnosti pri delu, ki ga opravlja. Pojavi se doživljanje občutkov 
neučinkovitosti in neuspešnosti.  
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C. Maslach (Golembiewski, 1992, v Lamovec, 1994) pravi, da je nujen pogoj za nastanek 
sindroma izgorelosti čustvena izčrpanost, ki ji sledi depersonalizacija. Pri osebah z visoko 
čustveno izčrpanostjo namreč visoke stopnje depersonalizacije pripeljejo do znižanega 
občutka osebne izpolnitve.  
 
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 
(obrnjeno) 

N N V V N N V V 

Čustvena 
izčrpanost 

N N N N V V V V 

N – nizka; V – visoka 
(Golembiewski, 1992, str. 121 v Lamovec, 1994, str. 325).  
 
Fazni model izgorelosti predvideva, da posameznik na vsaki višji stopnji doživlja 
izrazitejšo izgorelost. Prehajanje skozi vse zgoraj navedene faze ni nujno postopno. Prehod 
med posameznimi fazami je lahko kroničen (I–II–IV–VIII; visoka stopnja 
depersonalizacije lahko posameznika prikrajša za pomembne informacije, ki ga ovirajo pri 
izvajanju nalog) ali akuten (I–V; I–V–VI; I–V–VII; I–V–VI–VII–VIII; II–VI; III–VII) 
(prav tam). 
Pri tem je treba poudariti, da višje vrednosti pri dimenziji izgorelosti Depersonalizacija in 
Čustvena izčrpanost napovedujejo višjo stopnjo izgorelosti, medtem ko višje vrednosti pri 
dimenziji Osebna izpolnitev napovedujejo manjšo stopnjo doživljanja izgorelosti (Maslach 
in Jackson, 1981).  
 
C. Maslach in Leiter (2002) pravita, da je izgorevanje pokazatelj razhajanja med tem, kaj 
ljudje so in kaj morajo delati. Izgorevanje povežeta z razkrojem vrednot, dostojanstva, 
duha in volje. Na osnovi analize izvedene raziskave ugotovita, da izgorevanje ni problem 
ljudi, ampak tudi družbenega okolja, v katerem le-ti delajo.  
 
B. Verčkovnik (2006) je leta 2002 izvedla raziskavo poklicnega izgorevanja specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov, v kateri se je usmerila na raziskovanje izgorelosti med 
zaposlenimi v prilagojenem vzgojno-izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom, v posebnem programu vzgoje in izobraževanja in zaposlenimi v vzgojni 
skupini, ki delajo s populacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Vzorec je zajel 94 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov iz severovzhodne Slovenije. Na podlagi vzorca 
oseb, ki so sodelovale v raziskavi, niso zasledili poklicne izgorelosti. Potrdili so tezo, da je 
visoka stopnja zadovoljstva z delom obrambni dejavnik pred sindromom poklicnega 
izgorevanja. Višji kot je rezultat na dimenziji izgorelosti Osebna izpolnitev, manjša je 
stopnja doživljanja čustvene izčrpanosti in depersonalizacije. Izpostavljena je problematika 
odsotnosti odmora. Na podlagi analize odgovorov avtorica izpelje ugotovitev, da je 
odsotnost odmora povezana z organizacijskim vidikom in posebnimi potrebami otrok. 
Avtorica meni, da je podatek zaskrbljujoč, saj  je delo z osebami s posebnimi potrebami 
čustveno zelo izčrpavajoče. Odmor bi zaposlenemu omogočil sprostitev in manj stresno 
pripravo na naslednjo uro. Izvedena raziskava je pokazala, da obstajajo razlike glede na 
delovno mesto, ki ga opravlja specialni in rehabilitacijski pedagog.  
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C. Maslach in Leiter (2002) sindrom poklicnega izgorevanja opredelita kot 
trodimenzionalni koncept emocionalne izčrpanosti, depersonalizacije in znižane osebne 
izpolnitve. B.  Verčkovnik (2006) pa na podlagi izvedene raziskave sindrom izgorevanja 
označi kot dvodimenzionalni konstrukt čustvene izčrpanosti in znižane osebne izpolnitve. 
Dimenziji depersonalizacije in znižane osebne izpolnitve se prekrivata do te mere, da lahko 
govorimo le o eni dimenziji. 
 
A. Pšeničny (2007) za razliko od C. Maslach za nastanek sindroma izgorevanja veliki 
pomen pripisuje tudi intrapersonalnim dejavnikom (notranji motivaciji, potrebam, 
samopodobi). Pri adrenalni izgorelosti (še zlasti po adrenalnem zlomu) lahko pride do 
sprememb v vrednostnem sistemu posameznika, samopodobi in osebnostnih značilnostih.  
 
A. Pšeničny (2009) predstavlja analizo izvedene raziskave na temo poklicnega izgorevanja, 
v katero je bilo vključenih 1480 oseb. Vzorec je zajel  587 posameznikov, zaposlenih v 
različnih podjetjih, ki so se udeležili predavanj, izobraževalnih seminarjev in delavnic o 
izgorevanju; 37 dijakov in študentov, ki so se udeležili izobraževalnih seminarjev in 
delavnic o izgorelosti ter 846 posameznikov, ki so samoiniciativno izpolnili vprašalnik, 
objavljen na spletni strani Inštituta za razvoj človeških virov. Analiza podatkov iz 
raziskave je pokazala, da več kot 60 % udeleženih oseb kaže znake izgorevanja, od tega je 
8% resno izgorelih posameznikov. Če povzamemo rezultate raziskave, so bile ugotovitve 
sledeče:  
‒ Celotni vzorec: prisotna srednja stopnja izgorelosti.  
‒  Spol: ženske so dosegle višjo stopnjo srednje izgorelosti kot moški, vendar razlike 

niso statistično pomembne. Hkrati so ugotovili, da višjo stopnjo srednje izgorelosti 
v primerjavi z moškimi izkazujejo ženske na vodilnih delovnih mestih in 
samostojne podjetnice. Pri delavcih in nezaposlenih ni bilo prisotnih razlik glede na 
spol. 

‒  Starost: najvišjo stopnjo srednje izgorelosti so dosegli testiranci med 20. in 30. 
letom starosti, vendar razlike niso statistično pomembne. 

‒  Izobrazba: najvišjo srednjo stopnjo izgorelosti so dosegli testiranci z sedmo ali 
višjo stopnjo, a razlike niso statistično pomembne. 

‒  Delovno mesto: najvišja stopnja srednje izgorelosti se je izkazala pri menedžerjih, 
statistično pomembne razlike so značilne med menedžerji in zaposlenimi ter 
menedžerji in nezaposlenimi. Učitelji so se uvrstili na spodnjo mejo povprečno 
ogroženih poklicnih skupin.  

‒ Samopodoba in zadovoljene potrebe: izgorelost je pozitivno povezana s 
storilnostno pogojeno samopodobo in negativno z oceno zadovoljenosti potreb. 

 
Na podlagi ugotovitev A. Pšeničny (2009) in J. Nusdorfer (2007) ne moremo govoriti, da 
je sindrom izgorevanja povezan samo z zaposlenostjo posameznikov, temveč tudi z 
nezaposlenostjo. Izgorelost pa se povezuje tudi z neobvladljivimi medosebnimi odnosi 
(Nusdorfer, 2007; Ščuka, 2008).  
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5.2 Stopnje razvoja poklicnega izgorevanja 
 
Poklicna izgorelost je dalj časa trajajoč proces, pri katerem govorimo o različnih stopnjah 
poklicne izgorelosti. Vsaka stopnja traja daljše časovno obdobje in napoveduje naslednjo 
stopnjo (Pšeničny in Bilban, 2007). Na prvi stopnji se pojavijo znaki na telesnem (kronična 
utrujenost; bolečine; prebavne motnje; nespečnost itn.) in psihičnem področju 
(frustriranost; občutek nemoči; zanikanje utrujenosti; depresivnost itn.). Posameznik meni, 
da lahko znake odpravi z ignoriranjem počutja in krajšim oddihom. Občutek ima, da je za 
vse odgovoren in da nihče ne more zamenjati oziroma nadomestiti njegove vloge. Ta 
stopnja lahko traja več let (lahko tudi do 20 let). Izčrpanost posameznika pripelje v 
preizčrpanost. Pojavi se občutek ujetosti v način življenja, dela in odnosov, ki ga spremlja 
občutek nemoči. Posameznik se pogosto odzove z menjavo delovnega mesta. Poveča se 
število znakov in njihova intenzivnost na telesnem in psihičnem področju: glavoboli, 
nihanja krvnega tlaka, upadanje samopodobe, zanikanje lastnih potreb, upad energije, jeza, 
samomorilne misli, prekinitev socialnih stikov, težave s pozornostjo itn. (prav tam).  
Stopnja lahko traja leto ali dve in privede do izgorelosti. V to stopnjo uvrščamo obdobje 
pred adrenalnim zlomom in po adrenalnem zlomu (prav tam). 
Pojem adrenalni zlom razlagamo kot stanje, pri katerem pride do skoraj popolne izgube 
energije, velikega psihofizičnega zloma. Znaki zloma so podobni znakom hude depresivne 
motnje, privedejo pa lahko tudi do možganske kapi ali srčnega infarkta. Stanje adrenalnega 
zloma traja od nekaj tednov do treh mesecev. Kadar je posameznik v stanju pred 
adrenalnim zlomom, so vsi zgoraj omenjeni simptomi na vrhuncu, vendar se človek 
navzven trudi vzdrževati videz aktivnosti. Posameznik občuti intenzivne simptome na 
telesnem (nespečnost) in psihičnem področju (izguba časovne orientacije, nezmožnost 
odločanja, izguba občutka varnosti, depresivnost, socialna izoliranost ipd.). V stanju po 
adrenalnem zlomu pa sledi obdobje, v katerem posameznik teži k preoblikovanju svojih 
vrednot in svoje osebnosti, poiskati in zgraditi želi nov delovni odnos ter odnos do drugih 
ljudi. Traja od dveh do šestih let. Posamezniki še nekaj let po adrenalnem zlomu (leto ali 
dve) že ob manjših obremenitvah občutijo simptome zloma (prav tam). 
 
A. Pšeničny (2007) je razvila Vprašalnik sindroma adrenalne izgorelosti (SAI), katerega 
izhodišče je recipročni model (Poglavje 5.3.). 
Raziskava z vprašalnikom SAI je zajela nereprezentativen vzorec, ki je obsegal 225 
sodelujočih oseb. Pri dobri polovici sodelujočih so se pokazali znaki izgorelosti, pri 9 % je 
bila prisotna adrenalna izgorelost, tretjina (3 %) pa je preživela adrenalni zlom. Analiza 
podatkov, pridobljenih s pomočjo izvedene raziskave, je pokazala, da se znaki izgorevanja 
kažejo na štirih področjih: telesnem, čustvenem, kognitivnem in vedenjskem. Prav tako 
tudi K. Višaticki (2014) na podlagi analize intervjujev navaja, da so intervjuvanke občutile 
tako psihološke kot fiziološke znake stresa.  
Dokazali so, da izgorelost ni povezana s spolom, starostjo ali stopnjo izobrazbe vključenih 
oseb, hkrati pa je zelo zanimiv podatek, da se znaki izgorelosti pojavljajo enako pogosto in 
intenzivno med brezposelnimi in zaposlenimi. Ugotovili so tudi, da je z izgorevanjem 
povezana raven hormona kortizola. Izkazalo se je, da ima oseba, ki izgoreva, povišano 
jutranjo raven kortizola (občutek, da so okoliščine obvladljive, če poveča vlaganje 
energije), medtem ko je raven kortizola izgorele osebe (zjutraj) znižana (občutek izgube 
nadzora). Rezultati so pokazali, da adrenalni zlom lahko pripelje do sprememb na področju 
posameznikove samopodobe in vrednostnega sistema ter osebnostnih značilnosti. 
Posameznik po adrenalnem zlomu prične sebe postavljati na prvo mesto; okrepi se 
pozitivna samopodoba, posameznik oblikuje občutek lastne vrednosti, ki je neodvisen od 
dosežkov (prav tam).   
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5.3 Vzroki poklicnega izgorevanja 
 
A. Pšeničny (2007) je na podlagi raziskav oblikovala recipročni model izgorelosti (RMI), 
v katerem glavni vzrok za nastanek izgorevanja opredeli z razkorakom med vlaganjem 
energije in truda (na čustveni, telesni in kognitivni ravni) v zadovoljevanje svojih osnovnih 
potreb ter dejanskim zadovoljevanjem le-teh. Ovire pri zadovoljevanju osnovnih potreb 
posameznika so lahko notranje ali zunanje.  

 ‒ Notranje ovire 
o Samopodoba: pri izgorelem posamezniku je osrednji del samopodobe 

storilnostno naravnana samopodoba, ki je odvisna od zunanje potrditve 
(Hallsten idr., 2005 v Pšeničny, 2007). Je rezultat vzgoje s pogojevanjem 
ljubezni. Otrok opravlja delo z namenom, da bi ugodil svojim staršem in če 
ob tem ni pohvaljen, doživi občutek tesnobe. Tem občutkom se želi izogniti, 
zato se neprestano trudi za novo pohvalo. Tak posameznik ne zmore reči ne. 
Trudi se potlačiti svoje potrebe, ob tem pa čuti tesnobo, ki jo skuša omiliti s 
pomočjo storilnostno pogojene samopodobe. Iz recipročne situacije ne 
izstopi in je niti ne poskuša spremeniti, še naprej vlaga svojo energijo in 
trud, kar pa ga pripelje do sindroma adrenalne izgorelosti (prav tam).  

o Vrednote: Posamezniku vrednote pomenijo močan motivacijski element. 
Vrednote oblikujemo in se jih priučimo v družini ter v življenju delujemo v 
skladu z njimi. V družbi pa posameznik vstopa v različne socialne 
interakcije in se pri tem srečuje z različnimi vrednostnimi sistemi. V 
primeru, da se posameznikove (notranje) vrednote bistveno razlikujejo od 
vrednot okolja (zunanjih vrednot), bodo posamezniku povzročale notranje 
napetosti. Od posameznika je odvisno, ali bo prevzel vrednote okolja, se 
prilagodil ali jih zavrnil (prav tam). 
 

      ‒  Zunanje ovire  
V primeru, da je okolje tisto, ki ovira posameznika, in niso prisotne notranje 
ovire, lahko pride do izgorevanja, vendar se bo to prenehalo takoj, ko 
odstranimo zunanje ovire iz okolja (prav tam). Posameznik s slabo notranjo 
motivacijo bo v takem primeru utrpel delovno izčrpanost, ne pa izgorelosti, 
medtem ko bo posameznik z močno notranjo motivacijo utrpel izgorelost 
zaradi trajno nezadovoljenih potreb in vztrajanja ovir iz okolja (Pšeničny in 
Findeisen, 2005).  

 
Vzroke izgorevanja najdemo tako v delovnem okolju kot tudi v posamezniku. Raziskave 
so namreč pokazale povezavo med poklicno izgorelostjo in osebnimi lastnostmi 
(introvertiranost, nevroticizem, zaupanje vase) (Pšeničny in Bilban, 2007). Inštitut za 
razvoj človeških virov (2006) navaja, da so za izgorevanje ključne osebnostne značilnosti, 
zunanje okoliščine so le sprožitelj procesa izgorevanja. 
 
Premajhna recipročnost med zaposlenim in delovno organizacijo ni nujno edini vzrok, ki 
privede do izgorevanja. Sindrom izgorelosti je lahko tudi posledica nerecipročnih zasebnih 
odnosov, v katere posameznik vlaga svoj trud, energijo, empatijo in čustva ter nazadnje 
spozna, da ga drugi ne razumejo (Findeisen, 2005).  
 
C. Maslach in Leiter (2002) menita, da je izgorevanje rezultat neskladij med naravo dela in 
naravo človeka ter navajata šest neskladij med delavcem in njegovim delom: delovna 



18 

preobremenjenost, nadzora, nezadostno nagrajevanje, razpad skupnosti, poštenost in 
vrednote.  
 
V nadaljevanju bom posamezno omenjeno postavko podrobneje opisala.  
 
‒ Delovna preobremenjenost: Delo dandanes postaja vedno bolj intenzivno, zahteva 

več časa in je zmeraj bolj zapleteno. Organizacije težijo k zmanjšanju stroškov in od 
delavcev zahtevajo večjo produktivnost. Tako se daljša število delovnih ur, število 
nalog, vse manj je priložnosti za odmor in počitek, kar pa čustveno, telesno in 
ustvarjalno izčrpa zaposlenega ter zmanjšuje njegovo učinkovitost in dobro počutje.  
Delovna preobremenjenost tako vpliva na kakovost dela, medsebojne odnose in 
zmanjšuje ustvarjalnost zaposlenega (prav tam).  

 
‒ Nadzor: Vsak posameznik si pri delu želi priložnosti izbire, odločanja o problemih in 

razmišljanja ter iskanja njihovih rešitev. Pogosto se zgodi, da delovna organizacija s 
svojim poseganjem zmanjšuje samostojnost zaposlenega. Posamezniki izgubljajo 
občutek, da njihovo delo in trud prispevata h končnemu izidu in k opravljenemu delu, 
kar vodi v izgubo volje in interesa. Nadzor se mora v organizaciji deliti, saj nihče ne 
more imeti popolnega nadzora. Zaposlenim je treba omogočiti možnost aktivnega 
soustvarjanja, izražanja ustvarjalnosti, možnost lastnega razmišljanja in reševanja 
težav, saj bodo le tako pridobili občutek pomembnosti in odgovornosti za rezultate 
svojega dela, kar pa je nenazadnje velik motivacijski element (prav tam).  

 
‒ Nezadostno nagrajevanje: Ljudje si za svoje delo in trud želimo biti nagrajeni. 

Kadar menimo, da za svoje delo nismo prejeli ustrezne nagrade, dobimo občutek, da 
je naše delo nepomembno. Pričakovane nagrade so lahko materialne (denar) kot tudi 
besedne (pohvale). Avtorja ob tem opozorita, da današnje  službe prinašajo vedno 
manj tovrstnih nagrad. Ljudje trpijo zaradi zamrznitve plač, napetosti ob zaposlitvi za 
določen čas in počasnega plačevanja pogodbenih del. Ob tem pa je treba poudariti, da 
niso pomembne samo materialne nagrade, temveč tudi notranje, kot je na primer 
občutek zadovoljstva in pomembnosti opravljenega dela za druge ljudi. Če v delu 
uživamo, ga tudi dobro opravljamo (prav tam).  

 
‒ Razpad skupnosti: Prijetno vzdušje in pozitivni medosebni odnosi na delovnem 

mestu so pomemben vir zadovoljstva pri zaposlenih. Velikokrat se zgodi, da 
organizacija skupnosti razpade, bodisi zaradi fizične ločenosti od drugih sodelavcev 
(večinskega dela z računalnikom) bodisi prezaposlenosti. Poveča se osamljenost in 
upade občutek pripadnosti. Vse to pa zmanjšuje možnosti za skupinsko delo in 
pomoč. Posamezniki se tako lahko znajdejo v stiski, saj nosijo veliko odgovornosti in 
skrbi, ki jih ne morejo rešiti znotraj skupine, temveč so prepuščeni sami sebi. Vse to 
vpliva tudi na kvaliteto dela in uspešnost same organizacije (prav tam). 

 
‒ Poštenost: V delovnem okolju, ki ga ocenjujemo kot poštenega, prevladuje zaupanje, 
odkritost in spoštovanje. Medsebojno spoštovanje je ključen element oblikovanja in 
vzdrževanja občutka skupinske pripadnosti. Organizacija, v kateri so prisotni vsi trije 
zgoraj omenjeni elementi, deluje pošteno in ohranja človekovo predanost delu. V 
takšni organizaciji posameznik dobi občutek, da je pomemben (prav tam).  

 
‒ Vrednote: V delovnem okolju lahko pride do nasprotij med zahtevami delovnega 

mesta in osebnimi vrednotami. Posameznik mora tako včasih govoriti in početi stvari, 
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ki se mu zdijo neetične in niso v skladu z njegovimi osebnimi vrednotami. Ob tem 
avtorja zagovarjata, da so ljudje uspešnejši in dosegajo višje ter boljše rezultate, če 
verjamejo v tisto, kar delajo (prav tam). Tudi Ščuka (2008) omenja, da so se 
vrednote, ki so bile temeljne nekoč, danes izkazale kot neustrezne. Rešitev vidi v 
oblikovanju zdrave osebnosti.  

 
Avtorja zagovarjata stališče, da so vzroki za izgorevanje bolj situacijski kot osebnostni, 
zato iščemo rešitve v družbenem kontekstu delovnega mesta (Maslach in Leiter, 2002).  
 
Strokovnjaki so pri raziskovanju vzrokov nastanka izgorelosti ugotovili tri skupine 
okoliščin, ki z medsebojnim delovanjem vplivajo na njen nastanek (Pšeničny in Bilban, 
2007):  

• družbene okoliščine (v sodobnem gospodarstvu se nenehno spreminja potreba 
po znanju in sposobnosti delavcev, ni več varnih poklicev in delovnih mest ter 
jasno opredeljenih družbenih vrednot),  

• osebnostne lastnosti (najpogosteje izgorijo delovni in uspešnejši ljudje),  
• psihološke okoliščine (v odnose vlagamo energijo zaradi pričakovanja 

ustreznega povračila oziroma zadovoljitve določene potrebe – materialne, 
kognitivne, socialne itn.). 

 
R. Kneževič (1997) zagovarja stališče, da gre pri izgorevanju za medsebojno delovanje 
različnih vzrokov, katerih izvore razdeli na tri skupine:  

• socialni izvori – odnosi s sodelavci, odnosi z učenci, odnosi z družino; 
• notranji izvori – posameznikova pričakovanja, motivacija, osebnostne lastnosti 

itn.; 
• organizacijski izvori – zunanji pritiski, dokumentacija, preobremenjenost, 

odsotnost povratnih informacij.  
 
Posameznik lahko izgori zaradi različnih vzrokov, le-ti pa so povezani z njegovim 
prizadevanjem, odrekanjem, pričakovanji, socialnimi odnosi in subjektivnim načinom 
doživljanja dogodkov oziroma situacij (Findeisen, 2005).  
Jerman (2005) je izvedel raziskavo, v katero je vključil strokovne delavce iz 
vzgojno-izobraževalnih in prevzgojnih zavodov. Analiza pridobljenih podatkov je 
pokazala, da ni razlik v doživljanju stresa glede na spol, poklic in stopnjo izobrazbe 
strokovnega delavca. S stopnjo doživljanja stresa je povezana delovna doba (daljša delovna 
doba poslabša medsebojne odnose, zmanjša medsebojno potrpežljivost in zmožnost 
obvladanja stresnih situacij ter poveča nespečnost in glavobol) in delovno mesto, ki ga 
zaseda strokovni delavec. 
 
A. Roach (2009) je izvedla raziskavo, katere namen je bil primerjati razširjenost sindroma 
izgorevanja med specialnimi pedagogi in učitelji v osnovni ter srednji šoli. V raziskavi sta 
bila uporabljena dva vprašalnika: The Teacher Burnout Scale (Lestvica izgorelosti 
učiteljev) in The Teacher Job Satisfaction Questionnaire (Vprašalnik učiteljevega 
zadovoljstva pri delu). Pridobili so 16 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili specialni 
pedagogi. Večje število anketnih vprašalnikov so izpolnili redni učitelji; med njimi so 
naključno izbrali 16 vprašalnikov, ki so jih nato uporabili v analizi. Avtorica na podlagi 
analize izpeljane raziskave poroča, da nezadovoljstvo pri delu ni glavni vzrok izgorevanja 
(prav tam). 
 



20 

Slivar (2009) je izvedel raziskavo o doživljanju stresa in poklicnega izgorevanja pri 
slovenskih učiteljih in vzgojiteljih ter pomočnikih vzgojiteljev.  
Avtor kot glavne stresorje v učiteljskem poklicu navaja predvsem nezainteresiranost 
staršev za sodelovanje, neustrezno vedenje učencev in trpinčenje, ki ga povzročajo 
sodelavci, starši in učenci. Posledice stresa se odražajo tudi na zadovoljstvu učiteljev z 
delom in prepričanju v lastno učinkovitost. 
 
V nadaljevanju bom na kratko opisala posamezne vzroke poklicnega izgorevanja, povzete 
po  Ščuki (2008). 
 
‒ Značilnosti posameznikov: moški izgorevajo hitreje kot ženske zaradi načina 
čustvenega odzivanja na določene situacije in nagnjenosti k tekmovalnosti; prav tako 
izgorevajo hitreje ambiciozni posamezniki, ki vso energijo vlagajo v delo, pozabljajo 
pa na oblikovanje zavesti o sebi; tudi posamezniki, ki se odzivajo z obrambnimi 
mehanizmi; posamezniki z nekaterimi vedenjskimi značilnostmi, kot so na primer 
vzkipljivost, impulzivnost, konfliktnost ipd.; posamezniki s pomanjkljivo strokovno 
kompetentnostjo in vase zaprti posamezniki (prav tam). 

‒ Delovno mesto: pomanjkanje zaposlenih (pogosta nadomeščanja in preobremenjenost 
delavcev z delovnimi nalogami); projektne naloge (delo izven delovnega časa); 
nejasnost delovnih zadolžitev; feminizacija in nadomeščanja (porodniške, nege ipd.); 
spremembe učnih načrtov; odsotnost timskega dela in strokovnega povezovanja 
delavcev; pritiski in visoka pričakovanja staršev; delo z nevzgojenimi učenci (prav 
tam). 

‒ Socialno okolje: razvrednotenje pedagoškega poklica; odsotnost medsebojnega 
zaupanja in prevladovanje odtujenosti ljudi; pomanjkljive učne in delovne navade 
učencev; razvrednotenje javnega šolstva (uvajanje zasebnih šol); socialna 
razslojenost in širjenje kriminala; odsotnost projektov, ki pripomorejo k oblikovanju 
osebnosti; problem politike; upadanje zgleda pomembnih odraslih (prav tam). 

 
K. Višaticki (2014) je izvedla raziskavo, katere glavni namen je bil pridobiti informacije o 
profesionalnih obremenitvah specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delajo z učenci z 
motnjami v duševnem razvoju. Izvedla je deset intervjujev, od tega je bilo sedem oseb 
zaposlenih v prilagojenem programu in tri v zavodu za usposabljanje, varstvo in delo. 
Ugotovila je, da so bile intervjuvanke v fazi izčrpanosti (razen ene), ena izmed 
intervjuvank pa je opisovala občutke popolne izgorelosti. Na podlagi analize izvedenih 
intervjujev avtorica izpelje naslednje glavne vzroke izgorevanja:  
‒ zahtevno delo;  
‒ veliko dokumentacije; 
‒ kombinirani oddelki;  
‒ sodelovanje s starši;  
‒ težave individualizacije dela znotraj skupine;  
‒ delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami; 
‒ delo z učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju; 
‒ delo z učenci z avtističnimi motnjami.  

 
Avtorica v raziskavi izpostavi, da mladi specialni in rehabilitacijski pedagogi niso izkušeni 
ter imajo pogosto prevelika pričakovanja. Delovno mesto je zelo zahtevno, saj so v 
program vključene osebe z različnimi motnjami in primanjkljaji. Od specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga se zahteva visoka stopnja potrpežljivosti, sprejemanja 
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drugačnosti, razumevanja posebnih potreb in motiviranja učencev. Vse to je lahko 
emocionalno in fizično zelo naporno (prav tam).  
 
I. Demšar in V. Zabukovec (2009) sta izvedli raziskavo, v katero je bilo vključenih 228 
učiteljev iz slovenskih šol. Glavni namen je bil ugotoviti stopnjo izgorelosti pri učiteljih v 
rednih osnovnih in srednjih šolah. Ugotovili sta, da 52,6 % v raziskavi sodelujočih 
učiteljev doživlja zmerno intenzivno stopnjo izgorelosti in 8,4 % zelo intenzivno stopnjo 
izgorelosti. Navajata pet stresogenih dejavnikov, ki so se v raziskavi izkazali za 
napovedovalce izgorelosti pri učiteljih: delo z učenci in razredom, didaktična priprava, 
kršenje pravil, časovna obremenitev in delovni pogoji.  

 
R. Foloútină Loredana in  A. Tudorache (2012) sta z raziskavo želeli ugotoviti in opredeliti 
povezavo med obrambnimi mehanizmi in strategijami spoprijemanja v različnih stresnih 
situacijah ter fenomenom izgorevanja specialnih pedagogov. Analiza rezultatov, 
pridobljenih z vprašalnikom je pokazala, da je glavni vir profesionalnega zadovoljstva 
pomoč otrokom ter možnost osebnostnega in profesionalnega razvoja na delovnem mestu. 
Vzrok  za profesionalno nezadovoljstvo pri specialnih pedagogih je predvsem heterogena 
skupina učencev s posebnimi potrebami, nizke plače in slabi delovni pogoji (pomanjkanje 
pripomočkov, materiala ipd.). Izkazalo se je, da  48,3 % anketirancev doživlja višjo raven 
stresa od povprečne in da je pri 18,3 % prisotna visoka stopnja čustvene izgorelosti.  
 
5.4 Posledice poklicne izgorelosti 
 
Pri izgorelem posamezniku opažamo kronično izčrpanost, ciničnost in odtujenost od 
lastnega dela ter občutek, da je pri delu vedno bolj neučinkovit. C. Maslach in Leiter 
(2002) opišeta vse tri razsežnosti izgorevanja na delovnem mestu:  
‒  Izčrpanost 
  Značilen je občutek neprestane utrujenosti, nenaspanosti. Izčrpanemu posamezniku 

primanjkuje energije za soočanje s problemi, počuti se čustveno in telesno 
preobremenjen in izpraznjen.  

‒  Cinizem 
Poskus obvarovanja samega sebe pred izčrpanostjo in razočaranjem. Posameznikov 
odnos do sodelavcev je hladen in odmaknjen; odreče se idealom.  

‒ Neučinkovitost 
Posamezniku se njegovo početje ne zdi pomembno in smiselno, ob tem pa izgublja 
zaupanje v svoje zmožnosti.  
 

Vseh šest vzrokov poklicnega izgorevanja (delovna preobremenjenost, nadzora, 
nezadostno nagrajevanje, razpad skupnosti, poštenost in vrednote) po C. Maslach in Leiter 
(2002) je med seboj povezanih in vplivajo na najvidnejše znake poklicnega izgorevanja: 
čustvena izčrpanost; jeza in prezir; neučinkovitost in neproduktivnost (Pšeničny in 
Findeisen, 2005).  
Izgorevanje vpliva tako na javno kot zasebno življenje posameznika in prizadene različna 
področja človekovega delovanja. Povzroča telesne težave (glavoboli, želodčne in trebušne 
bolezni, visok krvni tlak, napetost v mišicah in kronična utrujenost), psihične motnje 
(občutek tesnobe, potrtosti in šibek spanec) ter razdira družinske in prijateljske vezi. 
Posamezniki so pod vplivom vedno hujšega stresa deležni zmeraj manjše podpore v 
svojem osebnem življenju in posledično težje premagujejo težave v službi. Izgoreli 
posamezniki se pogosto psihološko in fizično odmaknejo od dela, posvečajo mu manj časa, 
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energije in truda. Prav tako upadata tudi kakovost in količina opravljenega dela (Maslach 
in Leiter, 2002). 
 
Posledice izgorevanja so vidne na treh ravneh posameznikovega delovanja, in sicer na 
ravni stališč do dela in vedenja osebe na delovnem mestu (nižje zadovoljstvo z delom, 
daljšanje odmorov, izostajanje z dela, agresivno vedenje, več napak ipd.), na ravni 
psihosomatskega stanja (porast fizične obolelosti, občutek neuspeha, nekompetentnosti, 
povišanje uživanja alkohola in zdravil) ter na ravni odnosa z družino in/ali prijatelji (večja 
emocionalna obremenitev ali umik) (Kneževič, 1997).  
 
Znaki izgorelosti se kažejo na področju  telesnega delovanja, čustvenega doživljanja, 
vedenja ali mišljenja. Področje, na katerem so znaki izgorelosti najizrazitejši, je odvisno od 
posameznikovih osebnostnih, duševnih in telesnih značilnosti. Menimo, da prav na tem 
mestu pride v ospredje individualnost posameznika na področju doživljanja stresa in 
izgorelosti.  
V nadaljevanju bom povzela bistvene znake s posameznega področja človekovega 
delovanja po Ščuki (2008).  
 
Telesni simptomi so slabo počutje, glavobol, motnje spanja, bolečine v križu, kronična 
utrujenost, slabši imunski sistem in pogosti prehladi, težave ali motnje na področju 
spolnosti, težave z želodčno kislino, prebavne motnje, zmanjšanje ali povečanje telesne 
teže, povišan krvni sladkor, povišan krvni tlak, povišan holesterol, težave srca in ožilja 
(prav tam). 
 
Čustveni simptomi se kažejo kot občutki tesnobe ob delovnih obremenitvah; pomanjkanje 
energije; pomanjkanje volje za delo; brezčutnost oziroma nezmožnost izražanja čustev; 
brezbrižnost; nezanimanje za okolico; izguba smisla za humor, sprostitev in razvedrilo; 
zavračanje pomoči sodelavcev; otopelost; brezciljnost; pobitost; žaljiv odnos do 
sodelavcev in znancev (prav tam). 
 
Simptomi se pojavljajo tudi na področju vedenja posameznika in se kažejo kot izogibanje 
delovnim obvezam, površnost, naraščanje odsotnosti z delovnega mesta (tudi 
neopravičene), prepirljivost v delovnem in domačem okolju, zloraba drog (pomirjevala, 
uspavala, alkohol), zmanjšana delovna učinkovitost, odpor do službe in sodelavcev, želja 
po menjavi delovnega mesta, opuščanje športnih, rekreacijskih in kulturnih aktivnosti (prav 
tam). 
Ob vseh naštetih simptomih pa opazimo znake poklicnega izgorevanja tudi na področju 
posameznikovega mišljenja – slabša koncentracija, večja pozabljivost, izguba motivacije 
za ustvarjalno delo, izogibanje novostim, valjenje krivde na druge, zmanjšana 
samokritičnost, destruktiven odnos do delovnih zahtev nadrejenih, odpor do sodelovalnega 
dela, izogibanje pogovorom in sestankom, nizka stopnja samospoštovanja (prav tam). 
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6 OBVLADOVANJE STRESA 

6.1 Strategije za zmanjševanje doživljanja stresa 
 
V literaturi se beseda coping uporablja za različne namene: kot oblika obvladovanja, kot 
obramba ali celo »protivzgib« obrambi oziroma aktivno spoprijemanje z obremenitvijo s 
spreminjanjem okolja, svojega vedenja, kognitivnim in čustvenim prestrukturiranjem 
situacije (Fengler, 2007). Obvladanje stresa oziroma coping je odvisno od številnih 
dejavnikov, kot so: osebnostne značilnosti, jakost in trajanje pritiskov. Strategije 
obvladanja stresa, ki jih posameznik uporablja, se razlikujejo glede na situacijo (Kneževič, 
1997). 
Avtorica povzame model copinga po Rayu, Lindopu in Gibsonu, ki coping postavlja v 
dvodimenzionalni koordinatni sistem (na eni strani so razmere kognitivnih realizacij 
groženj in na drugi obseg kontrole). V koordinatnem sistemu se nahajajo naslednje 
možnosti, s katerimi si posamezniki želijo pomagati pri obvladovanju konfliktnih situacij 
(prav tam):  
‒ Zavračanje: posameznik se vidi kot žrtev situacije. 
‒ Kontrola: posameznik se vidi kot »obvladovalec« situacije. 
‒ Resignacija: posameznik misli, da za nastalo situacijo nima moči in za to krivi 

zunanje vzroke. 
‒ Odvisnost: posameznik meni, da je odvisen od drugih in ne od samega sebe. 
‒ Izogibanje: posameznik se izogiba določenim situacijam. 
‒ Podcenjevanje: posameznik se počuti varnega in situacije ne doživlja več kot 
potencialne grožnje.  
 

V nadaljevanju smo povzeli shematični model protistresnih intervencij (McDerment, 1988 
v Kobolt, 1993):  

1. Najprej mora posameznik opredeliti stresorje v delovnem okolju (lahko je to ena 
izmed tem na supervizijskem srečanju). 

2. Osebno svetovanje posamezniku, usmerjeno na njegova stališča do dela in 
evalvacijo potreb znotraj supervizijske skupine. 

3. Treba je sprotno obveščati in izvajati sprejete dogovore ter omogočiti možnost 
izražanja lastne ocene situacije. 

4. Individualna in skupinska podpora v obliki timskih ali supervizijskih srečanj, ki naj 
bodo redna, odprta in naj zagotavljajo občutek varnosti. 

5. Rezultati dela posameznika morajo biti opaženi in deležni konstruktivnih povratnih 
informacij.  

6. Takoj ko se pojavi kratkotrajno, neuspešno obvladanje stresnih situacij, je treba 
ponuditi pomoč. Pomoč naj bo v obliki individualnega svetovanja in učenja 
sprostitvenih tehnik ter spreminjanja vzorcev vedenja. 

7. V primeru dolgotrajnega stresa ni dovolj samo intervencija na ravni posameznika, 
temveč tudi na ravni organizacije (oddih, sprememba poklicnega mesta ipd.). 

 
I. Demšar in V. Zabukovec (2009) pri reševanju stresnih situacij navajata naslednje ukrepe:  

• učiteljeva analiza lastnih metod dela, 
• socialne opore: sodelavci, družina, supervizor, 
• povezovanje v formalne in neformalne skupine, 
• mentorska podpora učiteljem začetnikom. 

K reševanju problema izgorevanja učiteljev je treba pristopiti celovito. Ne gre le za 
problem posameznika, temveč tudi šole, šolstva in celotne družbe.  
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Shapiro in Clawson (1988, v Kobolt, 1993, str. 40) sta razdelila tehnike za zmanjševanje in 
obvladovanje stresa v dve skupini:  
ORGANIZACIJSKI VIDIKI INDIVIDUALNI IN INTERPERSONALNI 

VIDIKI 
Skrb za razvoj tima Življenjski slog in ravnotežje 
Pravilna organizacija dela Sproščanje 
Učinkovit menedžment Joga 
Supervizija tima Avtogeni trening 
Realistična pričakovanja  Asertivni trening 
Primerna filozofija ustanove Bio-feedback 
Pravilno načrtovanje Masaža 
 Osebna prepričanja 
Slika 2: Tehnike zmanjšanja in obvladovanja stresa 

6.1.1 Strategije za zmanjšanje in obvladovanje stresa na ravni posameznika in 
socialne okolice  

 
• Telesna vadba  

Redna telesna aktivnost ima za človeško telo številne prednosti in koristi, saj krepi srce in 
pljuča, pospešuje krvni obtok, izboljšuje prebavo, poveča imunsko odpornost, zmanjšuje 
količino holesterola in maščob v krvi, krepi mišice, kosti in vezi. Med vadbo se v telesu 
sprošča hormon endorfin, ki deluje kot naravni antidepresant in vpliva na dobro počutje. 
Skupek zgoraj omenjenih koristi in prednosti redne telesne aktivnosti prispeva tudi k 
obvladovanju stresnih situacij (Powell, 1999).  
Posamezniki se lahko vključijo tudi v najrazličnejše plesno-gibalne delavnice oziroma 
tečaje. Ples namreč dokazano vpliva na zmanjševanje stresa in sproščanje telesa. Ena 
izmed plesno gibalnih delavnic je tudi Biodanza (b. d.), ki je poseben glasbeno-gibalni 
sistem, s katerim povezujemo mišljenje, čustvovanje in gibanje. Posamezniki se na 
srečanjih sproščajo ob glasbi in izražanju lastnih čustev z gibi. V Italiji in Nemčiji se na 
takšen način s stresom sooča in premaguje izčrpanost veliko učiteljev. 
 

• Tehnike sproščanja za zmanjšanje stresa 
o Postopno mišično sproščanje 

Posebna tehnika, ki temelji na fizičnih vajah. Gre za zategovanje in sproščanje glavnih 
mišičnih skupin. Za uspešno vadbo potrebujemo miren in varen prostor. Najprej določeno 
mišično skupino zategnemo (5 sekund) in nato sprostimo (10 sekund). Začnemo po 
določenem vrstnem redu – z rokami in po telesu navzgor, nato po hrbtu navzdol do stopal 
(Powell, 1999). Namen postopnega mišičnega sproščanja je predvsem v krepitvi zavedanja 
odzivanja telesa na stres (Youngs, 2001).  
 

o Sproščanje ob glasbi 
Mirna, pomirjujoča in meditativna glasba človeka sprošča in zmanjšuje stopnjo doživljanja 
stresa. Glasbo lahko vključimo tudi v druge omenjene tehnike sproščanja, kot na primer v 
postopno mišično sproščanje, meditacijo, vizualizacijo ipd. (prav tam).  
 

o Meditacija 
S pomočjo meditacije se človek psihično sprošča in umirja ter vzpostavlja ravnovesje v 
telesu.  Telo med meditiranjem potrebuje manj kisika, zato se dihanje in srčni utrip 
upočasnita, zmanjša se krvni tlak. S pomočjo meditacije izboljšujemo pozornost in 
koncentracijo, spodbujamo ustvarjalnost in spominske funkcije. Okrepljene sposobnosti 
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človeku omogočajo lažje obvladovanje zahtev in doživljanje prijaznega stresa ter 
zmanjšano doživljanje škodljivega stresa (Looker in Gregson, 1993). 
 

o Tehnika dihanja s trebušno prepono 
Pomemben del učinkovitega sproščanja je prav tako tudi nadzorovano dihanje. Posameznik 
lahko tehniko izvede večkrat dnevno, saj vzame samo 3–5 minut časa. Pri dihanju mora 
biti pozoren na pravilen vdih (najprej z zrakom napolni predel trebušne prepone, nato 
spodnji del prsnega koša in nazadnje vrhnji del reber; pljuča do konca napolni s kisikom) 
in pravilen izdih (počasi izdihuje zrak iz pljuč, najprej iz zgornjega dela in nato iz 
spodnjega, na koncu iz trebuha) (Youngs, 2001).  
 

o Vizualizacija oziroma vidno predstavljanje 
Kadar želimo obvladati stres, je izrednega pomena sprostitev telesa in duha. Cilj 
vizualizacije je zmanjšati duševno napetost in jo nadzorovati. Treba je začeti z lažjimi 
predstavami. Posameznik si skuša predstavljati pomirjajočo, prijetno podobo, poskuša 
podoživeti vonj in občutke ter zvok. Vizualizacija zahteva visoko stopnjo koncentracije in 
je sprva za začetnike zelo naporna (prav tam).  
 

• Prosti čas (hobiji) 
Powell (1999) poroča, da raziskave kažejo večjo podvrženost stresu, depresiji in obupu pri 
ljudeh brez hobijev in interesov, zato si je treba organizirati prosti čas in izbrati hobi, ki nas 
veseli in osrečuje.  
  

• Učinkovito upravljanje s časom 
Za uspešno upravljanje s časom je treba pravilno oceniti čas, ki ga bomo porabili za 
določeno dejavnost, se zavedati lastnih želja in iskati ravnotežje med delom in prostim 
časom (prav tam). Dnevna opravila je treba razvrstiti glede na nujnost in pomembnost ter 
se nato dosledno držati vrstnega reda zastavljenih nalog (Youngs, 2001).  
 

• Komunikacijske spretnosti 
Učinkovita komunikacija lahko prepreči in zmanjša doživljanje stresa. Da bo komunikacija 
učinkovita, pa je treba upoštevati naslednja priporočila:   

o Prvo pravilo je: razumeti in biti razumljen. Razumevanje je odvisno od 
poslušanja sogovorca.  

o Poslušanje naj bo aktivno (pozorni smo tako na vsebino kot tudi na način 
povedanega), pozorno poslušamo sogovornika in hkrati spremljamo njegova 
čustva.  

o Pri posredovanju in sprejemanju povratnih informacij jasno opišemo 
situacijo, izražamo lastna čustva, podrobno opišemo željene spremembe in 
pojasnimo, kakšno pozitivno spremembo pričakujemo.  

o Pri reševanju problemov uporabimo korake, s pomočjo katerih se 
sistematično lotimo njihovega reševanja: prepoznavanje resničnega 
problema, iskanje rešitev in razumevanje njihovih posledic, preizkušanje 
rešitev in ocenjevanje posledic (prav tam).  
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• Spanje in počitek 
Spanje in počitek sta nujno potrebna za ohranjanje dobrega počutja in nabiranje moči za 
soočanje z izzivi, nalogami in dnevnimi zahtevami. Stres je namreč eden izmed glavnih 
vzrokov nespečnosti (Looker in Gregson, 1993). 
 

• Zdrava prehrana 
Prehrana igra pomembno vlogo pri vzdrževanju dobrega počutja in zmanjševanju 
doživljanja stresa. Zdrava prehrana človeku daje energijo, vitalnost, krepi mišice, 
pospešuje krvni obtok, izboljšuje imunski sistem in telesu zagotavlja moč za obrambo pred 
stresogenimi dejavniki iz okolja (Powell, 1999). Pomanjkanje mineralov, vitaminov in 
drugih hranilnih snovi lahko poruši kemične procese v telesu, kar vpliva na delovanje 
celotnega organizma, še posebej pa na delovanje možganov (Youngs, 2001). Avtorica 
primerja pomembnost zdrave in raznolike prehrane z delovanjem avtomobila: tako kot 
avtomobila ne moremo peljati brez bencina, možgani brez goriva (hrane) ne morejo 
delovati s polno zmogljivostjo (prav tam). Izogibati se je treba sladkorju, ki hitro preide v 
kri in povzroča težave s koncentracijo in nihanje razpoloženja. Prav tako se je treba 
izogibati alkoholu, saj zmanjšuje obrambno sposobnost pred stresom in uživanju kofeina, 
ki lahko povzroči simptome stresa (Powell, 1999).   
 
R. Foloútină Loredana in A. Tudorache (2012) sta v analizi raziskave ugotovili tudi, da 
specialni pedagogi z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami uporabljajo več različnih strategij 
reševanja težav, ki so problemsko naravnane, v primerjavi z manj izkušenimi specialnimi 
pedagogi, katerih strategije reševanja težav so bolj emocionalno naravnane. Specialni 
pedagogi uporabljajo različne strategije reševanja težav, ki se razlikujejo glede na delovne 
izkušnje (strategija izogibanja, vedenjski umik, zatiranje trenutnih aktivnosti, načrtovanje, 
iskanje socialno-emocionalne podpore, iskanje instrumentalne socialne podpore) in 
obrambne mehanizme (altruizem, zatiranje, sublimacija, racionalizacija, humor, 
samoopazovanje, samopotrditev, razveljavitev, predvidevanje).   
 

6.1.2 Strategije za zmanjševanje in obvladovanje stresa na ravni delovne 
organizacije  

 
Ukrepi na ravni delovne organizacije morajo biti usmerjeni v izboljšanje vzdušja na 
delovnem mestu in v sami organizaciji. Na tem mestu pride v ospredje vloga ravnatelja 
oziroma pedagoškega vodje, ki mora poskrbeti za natančno opredeljevanje vlog (npr. 
razredništvo, vodje aktivov); učitelje spodbuditi in jim omogočiti aktivno sodelovanje pri 
nastajanju razvojnega načrta šole, sprejemanju in sodelovanju pri strokovnih odločitvah; 
spodbujati razvoj profesionalnosti; omogočati samostojno oblikovanje dela v okviru 
učnega načrta; izboljšati organizacijo šole; vodenje sestankov; motivirati učitelje in skrbeti 
za finančno poslovanje šole. Poskrbeti oziroma prilagoditi je treba tudi organizacijsko 
strukturo, ki omogoča čim večjo učinkovitost (npr. urniki), dodeljevanje dodatnih nalog 
učiteljem v skladu z njihovimi interesi in sposobnostmi, zaposlovanje novih delavcev in 
njihovo uvajanje na delovno mesto, omogočati dodatno strokovno izpopolnjevanje 
učiteljev in skrbeti za delovno okolje (didaktični pripomočki, opremljenost z interaktivno 
komunikacijsko tehnologijo, knjižnica ipd.) (Slivar, 2007).   
 
 
  



27 

Negativne učinke stresa in izgorevanje lahko organizacije preprečijo s stalnim 
izobraževanjem zaposlenega kadra, za kar je treba pedagoške delavce tudi motivirati in jih 
spodbujati (Rupar, 2003). Tudi E. Žgur Černigoj (2006) meni, da lahko ustanova za svoje 
zaposlene prispeva veliko pozitivnega in z uvedbo različnih aktivnosti ter sprostitvenih, 
terapevtskih ali izobraževalnih delavnic pri njih prepreči ali zmanjša proces poklicnega 
izgorevanja. Avtorica predstavi tudi model pomoči, ki z namenom preprečevanja in 
zmanjševanja izgorevanja med zaposlenimi strokovnimi delavci poteka v Centru JPV 
Vipava, in sicer strokovna/zdravstveno-terapevtska predavanja, plavanje v bazenu za 
zaposlene in njihove družinske člane, interna strokovna izobraževanja, izvajanje 
supervizije in avtogenega treninga, igranje odbojke v telovadnici šole, nogometne tekme 
med zaposlenimi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in udeleževanje društvenih ali 
klubskih športnih tekmovanj.  
 
Dosedanje izkušnje s področja reševanja stresa in izgorelosti pedagoških delavcev so 
pokazale, da ukrepi na individualni ravni niso dovolj, ampak so nujno potrebni tudi ukrepi 
na ravni organizacije (Slivar, 2007).  
 
Findeisen (2005) poudarja pomen odnosa v delovnih organizacijah. Treba je doseči in 
vzdrževati ravnotežje in pravičnost v odnosih med zaposlenimi, strankami, uporabniki in 
organizacijo samo. Občutek neravnotežja, nepravičnosti in nepoštenosti namreč vodi v 
poklicno izgorevanje, zato je treba izobraževanje o sindromu poklicnega izgorevanja 
organizirati tako za kader zaposlenih kot tudi za vodstveni kader.  
 
Če povzamemo mnenja različnih avtorjev (Demšar in Zabukovec, 2009; Findeisen, 2005; 
Shapiro in Clawson, 1988 v Kobolt, 1993; Slivar, 2007; Mc Derment, 1988 v Kobolt, 
1993; Žgur Černigoj, 2006) spoznamo, da so glede reševanja oziroma intervencije na 
področju sindroma izgorevanja skladni. Poudarjajo tako pomoč na individualni ravni kot 
tudi na organizacijski. Prepričani so, da mora izgorelemu posamezniku pomagati tudi 
ustanova, ki lahko veliko pripomore na področju preprečevanja in zgodnjega odkrivanja 
sindroma izgorevanja pri zaposlenih delavcih.  
 

6.1.3 Strategije soočanja z izgorelostjo 

 
C. Maslach in Leiter (2002) poudarjata, da samoizboljšanje za odpravo izgorelosti ni 
dovolj.  
Če povzamem izhodišča avtorjev (Maslach in Leiter, 2002; Pšeničny, 2006; Pšeničny in 
Bilban, 2007), lahko strnemo, da moramo pri reševanju sindroma izgorelosti upoštevati 
oba konteksta – kontekst posameznika in kontekst okolja. 
 
C. Maslach in Leiter (2002) sta oblikovala dva pristopa (individualnega in 
organizacijskega), ki sta na voljo pri reševanju kriznih situacij ali preprečevanju nastanka 
sindroma izgorevanja. Ob tem se moramo zavedati, da je proces reševanja izgorelosti na 
delovnem mestu dolgotrajen in temelji na sodelovanju ter vzpodbujanju komunikacije med 
ljudmi in organizacijo. Pristopa sta spodaj predstavljena shematsko, nato sledi še njuna 
poglobljena razlaga. 
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Slika 3: Individualni in organizacijski pristopi k reševanju problemov 

INDIVIDUALNI PRISTOP                                                ORGANIZACIJSKI PRISTOP 
 
Začne se s posameznikom                                                           Začne se z menedžmentom    
             
Postane skupinski projekt                                                            Postane organizacijski 
projekt 
 
Naveže se na organizacijo                                                              Naveže se na delavce 
 
                                       Rezultat vpliva na sorodna neskladja 
 
                                                    Rezultat je proces 
(Maslach in Leiter, 2002, str. 80) 
 
Proces reševanja problema izgorevanja lahko prične posameznik kot tudi organizacija 
sama. Izgoreli posameznik lahko namesto umika ali odpovedi izbere ukrepanje in proces 
reševanja izgorelosti na delovnem mestu. Organizacije se pogosto zavejo stroškov, ki jih 
prinaša izgorevanje na delovnem mestu, zato je v njihovem interesu ukrepanje in izvajanje 
pristopov za preprečevanje nastanka izgorevanja (prav tam). 
 
Za reševanje oziroma preprečevanje poklicnega izgorevanja moramo dobro poznati vzroke 
izgorevanja na delovnem mestu. Avtorja navajata šest poti od neskladja do izgorevanja, ki 
so opisani v Poglavju 5.3. Ko so poti od neskladja do izgorevanja znane, se ukrepi za 
reševanje oziroma preprečevanje nastanka sindroma izgorevanja obravnavajo glede na 
prvotni vzrok (prav tam):  
‒ Kadar je vzrok preobremenjenost, je treba zmanjšati obremenitve na delovnem 
mestu. 
‒  Kadar je vzrok pomanjkanje nadzora nad lastnim delom, je treba posamezniku 

omogočiti določeno stopnjo nadzora nad delovno situacijo. 
‒ Kadar je vzrok nezadostno nagrajevanje, je treba vzpostaviti ustrezen način    

nagrajevanja. 
‒  Kadar je vzrok razpad skupnosti, je treba spodbujati skupinsko delo in razvijati 

občutek skupinske pripadnosti.  
‒  Kadar je vzrok pomanjkanje poštenosti, je treba doseči večje spoštovanje, 

pripadnost in poštenost med zaposlenimi. 
‒ Kadar so vzrok nasprotujoče si vrednote, je treba posameznikove vrednote do neke 

mere uskladiti z vrednotami organizacije; le-te morajo biti jasne in vsem znane. 
Ko poznamo vzrok izgorevanja, lahko začnemo s procesom njegovega reševanja, ki poteka 
po zgoraj omenjenih točkah (Shema individualni in organizacijski pristopi k reševanju 
problemov, str. 29).  
Napredek, ki bo trajen, je odvisen tako od posameznika oziroma zaposlenih kot tudi od 
organizacije in je rezultat skupnih naporov.  
 
A. Pšeničny in Perat (2006) navajata strategije za preprečevanje in odpravljanje posledic 
adrenalne izgorelosti ob pomoči terapevta: 

1. Preventivno ravnanje: sem je uvrščeno ozaveščanje in izobraževanje javnosti. S 
pomočjo preventivnih ukrepov pripomoremo k prepoznavanju vzrokov in znakov 
sindroma izgorevanja ter se seznanimo s strategijami preprečevanje le-tega.   
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2. Prepoznavanje potreb: v delovnem okolju je pomembno zadovoljevanje vseh 
potreb, od materialnih, telesnih, čustvenih, socialnih, intelektualnih do potreb po 
osebni rasti in razvoju. Iz tega razloga se preventivno izobraževanje začne s 
prepoznavanjem potreb. V primeru delovne organizacije, v kateri vlada 
nerecipročnost – visoke zahteve in pričakovanja vodstva ter zanemarjanje potreb 
delavcev, bo najverjetneje prišlo do pogostejšega izgorevanja odgovornih in 
zavzetih zaposlenih, zato je pomembno, da vodilni delavci prepoznavajo znake, 
vzroke in strategije odpravljanja sindroma izgorevanja ter na podlagi tega 
načrtujejo nadaljnje delo, ki omogoča razbremenitev delavcev ali sebe.  

3. Odpravljanje posledic: 
a. Razbremenitev: izgorelemu posamezniku moramo omogočiti odmik od 

situacije, ki ga je pripeljala do zloma, ga zavarovati pred pritiski iz okolja in 
mu nuditi občutek varnosti, sprejetosti in miru. Glavni cilj je umirjanje 
telesa in sprostitev. Ta faza lahko traja od nekaj tednov do nekaj mesecev.  

b. Iskanje ravnovesja: posameznik se uči prepoznavati in izražati lastne 
potrebe, zave se pomena zadovoljevanja potreb in kako jih je mogoče 
uveljaviti. Ključni element v terapiji je prepoznavanje nezavednih 
obrambnih mehanizmov in soočanje z njihovimi vzroki.    

c. Vzdrževanje doseženega ravnovesja: posameznik se uči uporabljati 
strategije za uveljavljanje lastnih potreb in jih tudi preizkusi. V tem času 
posameznik išče nov odnos do življenja, nove vrednote, mnogi pa tudi novo 
poslovno pot. Pri tem sta mu v oporo svetovanje in spremljanje (angl. 
coaching).  

d. Vključitev v dejavno življenje: v fazo posameznik vstopi v tistem trenutku, 
ko vzpostavi nove, konstruktivne obrambne mehanizme. Na tej stopnji je 
sposoben pozitivnega odzivanja na notranjo ali zunanjo spremembo, ki bi 
lahko človeka zamajala in porušila njegovo ravnovesje. Ozdravljeni 
posledic izgorevanja so šele tedaj, ko so odpravljeni tudi njeni vzroki. 
  

Pri zdravljenju oziroma odpravljanju izgorelosti je prav tako pomembna tudi čustvena 
podpora socialnega okolja, s pomočjo katere posameznik lažje najde rešitve, spremeni 
naravo ali pogled na problem in posledično zmanjša stopnjo anksioznosti (Findeisen 2005).   
 
R. Kneževič (1997) navaja tri možne pristope soočanja z izgorelostjo:  

1. V boju proti sindromu izgorevanja je najpomembnejša posameznikova lastna 
pobuda in njegovi pristopi k soočanju z izgorelostjo. Avtorica poudari pomembnost 
aktivne izrabe odmorov, učinek pozitivne povratne informacije (pohvale), dobro 
poznavanje svojih sposobnosti in mej, znati reči »ne«, hkrati pa zagovarja, da mora 
družinsko življenje posameznika biti ločeno od delovnega. 

2. Pomemben dejavnik pri soočanju so odnosi s sodelavci. Tudi sodelavci in delovno 
okolje lahko prispevajo k preprečevanju sindroma izgorevanja ali pomoči izgoreli 
osebi. Sodelavci lahko izgoreli osebi pomagajo z neformalnimi dejavnostmi 
(klepet, skupna malica, druženje po službi ipd.) ali v obliki formalnih dejavnosti 
(oblikovanje podporne skupine – supervizija).   

3. Ključnega pomena je zgodnje odkrivanje pojava sindroma izgorevanja. V ospredje 
postavlja pomembnost strokovnega izobraževanja.  

 
Ščuka (2008) navaja preventivne ukrepe pred sindromom izgorevanja na ravni delovnega 
mesta, ravni posameznika in ravni okolja. Ob tem predlaga in navede preventivne ukrepe 
pred sindromom izgorevanja v pedagoškem poklicu: 
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1. Opaziti in posvetiti pozornost telesnim, čustvenim in duševnim odzivom na 
obremenitve, saj ti signali pedagoškemu delavcu omogočajo, da se  pravočasno 
odloči za spremembo. 

2. Strokovna dejavnost mora potekati timsko in multidisciplinarno. 
3. Sprotno reševanje problemov in morebitnih nesoglasij naj bo strpno, premišljeno in 

brez čustvenih izbruhov.  
4. Zmanjševanje pretirane zagnanosti pri delu in varčevanje z energijskimi zalogami. 
5. Postavlja si meje med seboj in drugimi ter ne rešuje težav, ki se ga ne dotikajo. 
6. Nauči se reči »ne«, kadar je to potrebno, tako v zasebnem življenju kot tudi na 

delovnem mestu. 
7. Za lažje spopadanje z izzivi in reševanje problemov mora razumeti lasten sistem 

vrednot in sistem vrednot okolja. 
8. Vključi se v dejavnosti, ki ga bodo napolnile z energijo (športne dejavnosti, 

ustvarjalne dejavnosti ipd.). 
9. Redno obiskuje zdravnika in skrbi za zdravje, nego telesa, počitek, pravilno 

prehrano in ohranja telesne zmogljivosti.  
10. Znati se mora zabavati, ohranjati smisel za humor in imeti vsakodnevno aktivnost, 

ki ga osrečuje in mu zagotavlja občutek ugodja in sprostitve. 
 
Kot smo že velikokrat omenili, pa niso samo posamezniki tisti, ki lahko naredijo korak za 
preprečevanje ali premagovanje sindroma izgorevanja, temveč lahko na tem področju 
ogromno pozitivnega prispevajo tudi šole oziroma ustanove.   
 

A. Pšeničny (2008) opredeli preventivne ukrepe šole za preprečevanje sindroma 
izgorevanja učiteljev:  

1. Preprečevanje novih primerov izgorevanja 
Če šola želi, da ima učitelj vsaj delni nadzor nad lastnim delom, mu mora 
zagotoviti ustrezne vire in opremo, pripraviti jasne opise delovnih zadolžitev, 
omogočiti in spodbujati profesionalni razvoj, odprto komunikacijo med 
strokovnimi delavci in tehničnim osebjem na šoli ter sodelovanje s sodelavci o 
nalogah in učnem načrtu.  

2. Zgodnje odkrivanje in preprečevanje izgorevanja  
Šola mora učiteljem zagotoviti izobraževanja za lažje prepoznavanje simptomov in 
učenje ukrepov za preprečevanje  oziroma zmanjševanje izgorelosti. 

3. Preprečevanje ponovnega izgorevanja 
Nekateri izgoreli učitelji zamenjajo poklic, drugi preidejo na manj zahtevna 
delovna mesta v pedagoškem poklicu (podaljšano bivanje ipd.), tretji se 
preusmerijo na področja izven delovnega mesta (družina, prijatelji) ali zamenjajo 
šolo.  

  
Vemo, da se pri učiteljskem poklicu pogosto zgodi, da se moramo odločati hitro, brez 
možnosti posvetovanja s sodelavci ali nadrejenimi in svojih odločitev ne moremo preveriti 
s strokovno literaturo. Iz tega razloga se je kot možna oblika pomoči tako v Sloveniji kot 
tudi v tujini uveljavila t. i. metoda supervizija. Z njo se srečajo in jo spoznajo že študentje 
specialne in rehabilitacijske pedagogike v obdobju študija na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani.  
 
Avtorji (Kneževič, 1997; Kobolt in Žorga, 2000) med uspešne strategije soočanja z 
izgorelostjo oziroma preprečevanja nastanka izgorelosti uvrščajo supervizijo.  
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Supervizija se je v slovenskem prostoru pojavila že v 60. letih prejšnjega stoletja na 
področju kliničnopsihološkega in psihoterapevtskega dela. Kasneje se je od tam razširila na 
področje socialnega dela in pedagogike (prav tam). 
Glavni namen supervizije je strokovnemu delavcu omogočiti učenje, mu pomagati do 
iskanja lastnih rešitev problemov in ga naučiti učinkovitejšega spoprijemanja s stresom. Ob 
tem pa supervizija pomaga tudi na področju oblikovanja lastne poklicne identitete, 
ozaveščanja o vlogah, ki jih strokovni delavec prevzema, in njegovih odgovornosti ter 
dolžnosti na delovnem mestu, ki ga opravlja. Supervizijski proces si lahko razlagamo kot 
proces razmišljanja o opravljanju našega poklica, iskanju novih poti in načinov ter 
možnosti dela z ljudmi (prav tam).  
Supervizija tako pripomore in spodbuja posameznikov poklicni in osebnostni razvoj, saj je 
v ospredju učenje z lastnimi izkušnjami, medsebojno sodelovanje in izmenjava idej, znanja 
ter skupno reševanje problemov (prav tam).  
 
B. Rupar (2003) je vodila razvojno-edukativni model skupinske supervizije pedagoških 
delavcev. Izvedla je 15 srečanj. Udeleženci so poročali o naslednjih spoznanjih:  
‒ Spoznali so svoja močna in šibka področja ter svoja stališča, spoznali stališča drugih 

ljudi in postali bolj potrpežljivi do drugačnih mnenj in pogledov. Na probleme so se 
naučili pogledati z drugih vidikov.  

‒ Izboljšali so medsebojne odnose s sodelavci in razvili občutek pripadnosti ter 
sprejemanja samega sebe. Sodelavcem so pričeli bolj zaupati, naučili so se aktivno  
poslušati in postali bolj občutljivi na potrebe drugih ljudi. Izboljšali so zavedanje 
lastne komunikacije in načina komuniciranja.  

‒ Spoznali so različne strategije reševanja problemov s pomočjo konkretnih situacij. 
Postali so boljši strokovnjaki, bolj strpni in odprti.  

‒ Naučili so se veščin skupinskega dela in pridobili novo znanje s področja vodenja ter 
oblikovanja skupine.  

 
Iz izkušenj pa vemo, da se strokovni delavci pogosto znajdemo v situaciji, v kateri je 
možnih več različnih načinov pomoči. Kakšen način in ravnanje bomo izbrali, je odvisno 
od posameznikovih etičnih načel in njegovih strokovnih kompetenc.  
 
Supervizija v šoli omogoča refleksijo na dveh ravneh šolskega sistema: supervizija 
ravnatelja in šolskega razvojnega tima ter supervizija učiteljev. Na ravni učiteljev je glavni 
namen supervizijske skupine predvsem v poklicnem učenju o sebi, lastni filozofiji 
poučevanja, alternativnih možnostih razmišljanja, doživljanja in ravnanja. Ena izmed 
funkcij supervizije je profesionalni razvoj in razvijanje novih veščin učitelja. Učitelj z 
refleksijo in raziskovanjem svojega dela v razredu bolje razume učence, bolje spozna svoj 
način poučevanja, bolje razume dinamiko in interakcije med učenci ter raziskuje druge 
načine, metode in strategije poučevanja ter dela z učenci. Medtem ko je na ravni ravnatelja 
in šolskega razvojnega tima vloga supervizijske skupine usmerjena predvsem v izboljšanje 
dela v timu, uvajanje novih sprememb in spodbujanje razvoja organizacije (Rupar in 
Rupnik Vec, 2010).   
 
Fengler (2007) izpostavi dva vidika supervizijskega procesa: po eni strani supervizija 
institucijo stane, po drugi strani pa z njeno pomočjo delavci izboljšujejo svoje poklicne 
kompetence, uspešno sodelujejo, uravnavajo delovne obremenitve in ustrezneje pristopajo 
do varovancev. Meni, da delavci odsotnost supervizije pogosto občutijo kot zanemarjanje. 
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Supervizija je namenjena tudi evalvaciji počutja in odkrivanju stresorjev v delovnem 
okolju, zato je le-ta lahko pomembna oblika intervencije, ki je usmerjena v posameznikovo 
gradnjo strategij za lažje spoprijemanje s stresnimi situacijami (Mc Derment, 1988 v 
Kobolt, 1993). 
  
Danes je supervizija usmerjena tako na posameznikov osebnostni razvoj kot tudi na razvoj 
institucije kot celote, delovnih timov in na spremljanje inovativnih projektov (Kobolt in 
Žorga, 2000).  
Poznamo več različnih oblik in modelov supervizije. V nadaljevanju bomo predstavila 
najpogostejše oblike supervizije glede na število članov, ki so vključeni v supervizijsko 
skupino (prav tam):  
 

1. Individualna supervizija: omogoča vzpostavljanje tesnega odnosa med 
supervizorjem in superviziranim, saj je ves prostor in čas supervizorja namenjen 
supervizantu. Posledično je njuno delo veliko bolj intenzivno in problemsko 
usmerjeno. 

 
2. Skupinska supervizija: zaradi porasta skupinskih oblik dela je skupinska 

supervizija danes vse bolj uporabljena oblika supervizije. V skupinsko supervizijo 
je vključenih več oseb (supervizantov), na srečanjih predstavijo poklicni problem in 
nato iščejo rešitve ob pomoči supervizorja. Prednost takšne oblike supervizije je, da 
omogoča  učenje drug od drugega, nudenje medsebojne podpore in razvijanje 
komunikacijskih veščin. 

 
3. Timska supervizija: gre za posebno obliko skupinske supervizije, ki poteka v 

okviru posamezne institucije (šole, centra, stanovanjske skupine ipd.). Člani timske 
supervizije se med seboj dobro poznajo, saj skupaj opravljajo določene delovne 
naloge in v supervizijskem procesu razrešujejo vprašanja, ki so vezana na njihovo 
skupno delo. V procesu timske supervizije moramo posvečati pozornost tudi 
varnosti, soodvisnosti, konfliktom in upoštevati različnost članov tima.  

 
Omeniti pa je treba tudi posebno obliko supervizije, t. i. intervizijo. Gre za 
multidisciplinarno sodelovanje strokovnjakov; obliko skupnega dela, ki se izvaja na rednih 
organiziranih sestankih v določenem časovnem obdobju. V njej noben ne prevzema stalne 
vloge supervizorja, temveč se le-ta med udeleženci neprestano izmenjuje. S pomočjo 
intervizije se skozi vso poklicno dobo učimo od kolegov in se profesionalno razvijamo 
(Rupar in Rupnik Vec, 2010). 
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7 PREPRIČANJE V LASTNO UČINKOVITOST V POVEZAVI S 
POKLICNIM IZGOREVANJEM 

 
V vsakdanjem življenju mora posameznik nenehno ocenjevati svoje sposobnosti, izkušnje, 
okolico in situacije ter se odločati o tem, ali je določeno dejavnost sposoben izvesti. Sodbe 
o lastni učinkovitosti oziroma neučinkovitosti vplivajo na naše odločitve. S preučevanjem 
prepričanj v lastno učinkovitost se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ukvarjal 
Albert Bandura. Poglobljeno se je ukvarjal s socialno kognitivno teorijo, katere osrednjo 
komponento predstavlja ravno teorija o prepričanju v lastno učinkovitost. Avtor poudarja, 
da posameznikovo vedenje ni povezano samo z dednimi značilnostmi in okoljem, temveč 
imajo pomembno vlogo tudi osebnostni (kognitivni, emocionalni in motivacijski) dejavniki 
(Bandura, 1997 v Fesel Martinčevič, 2004). Bandura se je ukvarjal s preučevanjem 
prepričanj v lastno učinkovitost in ugotovil (1997, v Čot, 2004), da so stvari, ki se 
posamezniku zgodijo v življenju, posledica njegove aktivnosti. Ljudje, ki dvomijo v svoje 
sposobnosti, bežijo pred težkimi nalogami, so osredotočeni na neuspehe in bolj podvrženi 
doživljanju stresa. V nasprotju z njimi ljudje, ki verjamejo v lastne sposobnosti, v nalogo 
vložijo napor, si postavijo cilje in iščejo rešitve problema. Problem zanje postane izziv. 
Ob tem poudari, da se posameznikovo prepričanje v lastno učinkovitost ne nanaša samo na 
njegove sposobnosti, temveč tudi na njegovo mnenje, kako lahko dane sposobnosti 
uporabi. Samoučinkovitost je potemtakem izvor različnih pričakovanj, ki se delijo na 
pričakovanja učinkovitosti (posameznikovo prepričanje, da lahko izvede določeno dejanje) 
in pričakovanja izida (ocena posameznika, da določeno vedenje prinese določen rezultat) 
(Bandura, 1997 v Brown, 2012).   
 
Posamezniki aktivno oblikujejo ali spreminjajo svoja prepričanja v lastno učinkovitost na 
podlagi predhodnega uspešnega spoprijemanja z nalogo, ki zvišuje prepričanje v lastno 
učinkovitost, medtem ko neuspešno spoprijemanje z nalogo to prepričanje znižuje. Iz tega 
razloga posameznik nujno potrebuje lastne izkušnje uspešnega spoprijemanja z nalogami. 
Pomembne so tudi informacije, ki jih posameznik pridobi s pomočjo opazovanja drugih. 
Ta vir informacij je še posebej pomemben v primerih, kadar posamezniki zaradi 
pomanjkanja lastnih izkušenj ne morejo oceniti svojih sposobnosti ali v primerih, ko so 
negativne izkušnje porušile njihovo prepričanje v samoučinkovitost. Modelno učenje ima 
večji vpliv takrat, ko opazovalci presodijo, da imajo primerljive lastnosti z opazovanim 
modelom. Lahko gre tudi za opazovanje samega sebe. Na oblikovanje ali spreminjanje 
svojih prepričanj o lastni učinkovitosti pa vplivajo tudi besedne spodbude, ki jih 
posamezniki prejemajo od drugih ljudi. Ljudje z besednim vplivanjem pomagajo 
posamezniku do uspeha tako, da mu svetujejo pri oblikovanju ciljev, iskanju pomoči in 
ustvarjanju okolja, ki omogoča uspeh. Na tem mestu je treba poudariti pomen 
konstruktivne kritike, saj ima le-ta pozitiven vpliv na oblikovanje prepričanja v lastno 
učinkovitost (Bandura, 1997 v Čot, 2004). Določene stresne situacije pri posamezniku 
povzročajo močna fiziološka oziroma čustvena vzburjenja, kar pa vpliva na 
samoučinkovitost in posledično tudi na učinkovitost izvedbe naloge. Samoučinkovitost 
lahko izboljšamo z zmanjšanjem negativnih čustvenih stanj in z izboljšanjem našega 
fizičnega in psihičnega počutja pred izvajanjem naloge (Bandura, 1977 v Čot, 2004). 
 
Učiteljeva prepričanja v lastno učinkovitost bi lahko na podlagi socialno kognitivne teorije 
opredelili kot individualna prepričanja v lastne zmožnosti načrtovanja, organiziranja in 
izvedbe aktivnosti za doseganje vzgojno-izobraževalnih učnih ciljev (Skaalvik in Skaalvik, 
2010).  
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Bandura (1997) izhaja iz stališča, da učitelji z visoko stopnjo prepričanja v lastno 
učinkovitost v stresnih akademskih situacijah svoje napore in trud usmerijo k iskanju 
rešitve problema. V nasprotju z učitelji z nizko stopnjo prepričanja v lastno učinkovitost, ki 
pogosto raje izberejo izogibanje stresni akademski situaciji. Strategija izogibanja za 
posameznika prinaša negativne posledice, saj vodi k povečanju emocionalne izčrpanosti, 
občutkov depersonalizacije in  znižane osebne izpolnitve. Po C. Maslach in Leiter (2002) 
je prisotnost vseh treh omenjenih dimenzij pogoj za nastanek sindroma izgorelosti.  
 
Prepričanja v lastno učinkovitost pa usmerjajo posameznikovo delovanje s pomočjo 
kognitivnih, motivacijskih, čustvenih in selektivnih procesov (Bandura, 1997). 
‒  Kognitivni procesi 

Posamezniki s trdnim prepričanjem v lastno učinkovitost si postavljajo višje cilje in 
verjamejo v uspeh. Svoje sposobnosti dojemajo kot nekaj, kar lahko z vajo 
izpopolnijo in pri soočanju z določeno situacijo uporabljajo učno usmerjene cilje. 
Napake dojemajo kot del učnega procesa in jih ne pripisujejo lastnim 
nesposobnostim, medtem ko posamezniki, ki ne zaupajo v lastno učinkovitost, 
negotove situacije zaznavajo kot grožnje, zato pogosteje predvidijo lasten neuspeh. 
Napake pripisujejo lastnim nesposobnostim in zato raje izbirajo situacije, ki jim 
omogočajo doživljanje uspeha (prav tam). 

‒  Motivacijski procesi 
Močnejše kot je posameznikovo prepričanje v lastno učinkovitost, večja je 
motivacija in stopnja vloženega truda v izvedbo določene aktivnosti (prav tam). 

‒  Čustveni procesi  
Mehanizmi samoučinkovitosti imajo pomembno vlogo pri samoregulaciji 
posameznikovih čustvenih stanj. Čustveno vzburjenje v možni za posameznika 
nevarni situaciji je rezultat tako zaznavanja lastnih sposobnosti za soočanje z 
nastalo situacijo kot tudi prepričanja v lastno zmožnost obvladovanja situacije. 
Obvladovanje čustvenih stanj ima izreden pomen na človekovo zdravje. Stres je 
namreč eden izmed glavnih povzročiteljev bolezni sodobnega časa (prav tam).  

‒  Selektivni procesi  
Teorija prepričanja v lastno učinkovitost zagovarja stališče, da posameznik na 
okolje lahko vpliva tako, da ga samostojno izbere ali sooblikuje. Kako posameznik 
oceni lastno učinkovitost, vpliva na njegovo izbiro okolja (primer: posameznik z 
močnejšim prepričanjem v lastno učinkovitost in sposobnosti bo izbiral med 
različnimi možnimi poklici, bo bolj izobražen in vztrajen pri doseganju zastavljenih 
ciljev) (Bandura, 1989 v Čot, 2004). 

 
Avtorici M. Tschannen-Moran in A. Woolfolk Hoy (2001) sta oblikovali Lestvico za oceno 
učiteljeve učinkovitosti (TSES), v kateri sta opredelili tri domene učiteljevega prepričanja v 
lastno učinkovitost: učinkovitost pri angažiranju učencev, učinkovitost pristopov pri 
poučevanju  in učinkovitost pri vodenju razreda. Lestvica je bila uporabljena v nekaterih 
tujih in slovenskih študijah (Berry, 2011; Sarıçam in Sakiz, 2014; Slivar, 2009), ki so 
raziskovale povezanost poklicnega izgorevanja s stopnjo prepričanja v lastno učinkovitost.  
Slivar (2009) je v raziskavi uporabil tudi Lestvico za oceno učiteljeve učinkovitosti avtoric 
M. Tschannen-Moran in A. Woolfolk Hoy (2001). Ugotovil je, da stres vpliva na oceno 
lastne učinkovitosti, saj se učitelji pod stresom ocenjujejo kot manj učinkovite pri delu. V 
študiji je preveril tudi, kateri so tisti stresorji in individualne značilnosti učiteljev in 
vzgojiteljev ter pomočnikov, ki prispevajo k zmanjšanju učinkovitosti. S pomočjo analize 
pridobljenih podatkov je ugotovil, da na učinkovitost učiteljev vplivajo naslednji štirje 
dejavniki: organizacija in vodenje šole, vedenje učencev, odnosi med zaposlenimi in 
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stopnja izgorelosti. Na učinkovitost vplivajo tudi drugi dejavniki, ki pa jih v raziskavi ni 
posebej raziskal. Učitelji, ki so ogroženi zaradi slabe in neurejene organizacije šole, 
neustreznega vedenja učencev in slabih odnosov med sodelavci, imajo nižjo stopnjo 
doživljanja učinkovitosti pri pouku. Pri omenjenih učiteljih pa je prisotna tudi višja stopnja 
izgorelosti. Neustrezno vedenje učencev se je izkazalo kot najmočnejši stresogeni dejavnik 
na področju zmanjšanja doživljanja učiteljeve učinkovitosti. Analiza podatkov vzgojiteljev 
in pomočnikov je pokazala, da na njihovo učinkovitost pri delu najbolj vplivajo naslednji 
dejavniki: pedagoško delo, odnosi na delovnem mestu, ocena stresnosti poklica in stopnja 
izgorelosti ter splošno počutje. Nemirni otroci, nedisciplina v skupini, motiviranje otrok, 
slabi odnosi med sodelavci, nesoglasja in problemi z napredovanjem so ogrožajoči 
dejavniki za vzgojitelje in pomočnike z nižjo stopnjo občutka učinkovitosti pri svojem 
delu. Le-ti delo ocenjujejo kot zelo stresno, prisotna je tudi višja stopnja izgorelosti in 
slabše psihično počutje. Stres pa vpliva tudi na željo po opustitvi  poklica.  
 
Sarıçam in Sakiz (2014) sta izvedla raziskavo, v kateri sta želela ugotoviti morebitno 
povezanost med stopnjo učiteljeve lastne učinkovitosti in stopnjo doživljanja izgorelosti. V 
raziskavi sta uporabila dva vprašalnika, in sicer Maslach Burnout Inventory (MBI) in 
Teachers' Sense of Efficacy Scale (TSES). Izhajala sta iz trditve, da specialni pedagogi, ki 
delajo v posebnih šolah in imajo oblikovana pozitivna prepričanja o lastni učinkovitosti, 
objektivneje analizirajo službene zahteve in jih doživljajo kot manj ogrožajoče od tistih, ki 
dvomijo v svojo strokovno zmogljivost. Z raziskavo sta avtorja ugotovila, da je stopnja 
izgorevanja povezana s stopnjo prepričanja v lastno učinkovitost. Potrjeno je bilo, da 
učitelji glasbe, umetnosti in osnovnošolski učitelji doživljajo višjo stopnjo poklicnega 
izgorevanja od specialnih pedagogov. Treba je poudariti, da se pri specialnih pedagogih 
ugotavlja višja stopnja prepričanja v lastno učinkovitost. 
 
R. Berry (2011) je s pomočjo študije odkrila, da se kar 43 % variabilnosti stopnje 
izgorevanja specialnih pedagogov povezuje z naslednjimi štirimi dejavniki: stopnjo 
učiteljevih prepričanj v lastno učinkovitost; delovno dobo v specialno pedagoški službi; 
zaznano ravnjo dogovora z družino glede njihovih delovnih obveznosti ter stopnjo 
učiteljevih prepričanj v končni izid. Meni, da je to izredno pomembna ugotovitev, saj lahko 
kar 43 % vzrokov izgorelosti pripisujemo zgoraj omenjenim dejavnikom.  
 
S povezavo med samoučinkovitostjo in poklicnim izgorevanjem so se ukvarjali številni 
avtorji, ki pa so izhajali iz izvornega modela. Izvorni model zagovarja stališče, da imajo 
stresorji, ki spodbujajo izgorelosti (npr. občutek izčrpanosti in cinizem) največjo moč, 
kadar je lasten nadzor dela nizek, zahteve pa visoke. Hkrati izpostavlja pomen lastnega 
nadzora nad delom, kateri lahko uravnovesi visoke zahteve (Green, Walkey in Taylor, 
1991 v Fesel Martinčevič, 2004).  
 
Schaubroeck in Merrit (1997, v Fesel Martinčič, 2004) sta v izvorni model vpeljala 
trismerno interakcijo med zahtevami dela, lastnim nadzorom dela in samoučinkovitostjo. 
Na podlagi raziskave sta ugotovila, da je pri posameznikih z visoko samoučinkovitostjo 
lasten nadzor pri delu zmanjšal stresne učinke visokih zahtev, hkrati pa je zmanjšanje 
nadzora pri visokih zahtevah na posameznikih pustilo škodljive zdravstvene posledice, saj 
so le-ti nagnjeni k doživljanju občutka krivde. Pri posameznikih z nizko delovno 
samoučinkovitostjo je visok lasten nadzor dela stresne učinke povečal.  
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C. G. Brown (2012) je izvedla pregled enajstih objavljenih študij, ki so se ukvarjale s 
preučevanjem samoučinkovitosti in sindroma izgorevanja učiteljev. Pojem izgorevanje 
obravnava kot multidimenzionalen koncept in primerja stopnjo učiteljevih prepričanj v 
lastno učinkovitost z vsemi tremi dimenzijami izgorevanja (emocionalno izčrpanostjo, 
depersonalizacijo in znižano osebno izpolnitvijo). Na podlagi pregleda objavljenih študij 
izpelje skupne ugotovitve. Velika večina študij navaja, da obstaja negativna povezanost 
med samoučinkovitostjo in izgorevanjem, vse študije pa poročajo o negativni povezanosti 
med samoučinkovitostjo in depersonalizacijo. Ugotovitve potrjujejo teorijo (Bandura, 1997 
v Brown, 2012), da je prepričanje v lastno učinkovitost osnovano na podlagi izkušenj in 
čustvenih ter fizioloških stanj, zato lahko izgorevanje vpliva na samoučinkovitost 
posameznika.  
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8 POMOČ IZGORELEMU POSAMEZNIKU IN DELOVNIM 
ORGANIZACIJAM V SLOVENIJI 

 
Izgoreli posameznik ali ustanova, v kateri so izgoreli posamezniki zaposleni, lahko v 
Sloveniji poišče pomoč na številnih različnih mestih, kjer pomagajo z individualnim ali 
skupinskim svetovanjem, izobraževanjem in delavnicami.  
Specialist psihiatrije Kapš (2008) opozarja na zelo zaskrbljujoč podatek, da začetne znake 
sindroma izgorevanja dandanes doživlja vsak četrti Slovenec. V primerih, ko preventivni 
ukrepi proti sindromu izgorevanja ne pomagajo več in je posameznik že v fazi procesa 
izgorevanja, mora poiskati zdravniško pomoč in biti deležen ustrezne oblike zdravljenja. 
Posamezniku mora biti nudeno terapevtsko svetovanje, v primeru nastanka depresivnih ali 
anksioznih motenj pa je potrebno tudi zdravljenje z zdravili. 
 
V Sloveniji imamo kar nekaj možnosti svetovanja in zdravljenja sindroma izgorevanja. Na 
spletu lahko najdemo različne ponudnike, ki nudijo psihoterapevtska zdravljenja 
izgorelosti za posameznike in podjetja, analizo stanja v posameznem podjetju, ki služi kot 
izhodišče za oblikovanje ustreznega programa pomoči, ter seminarje in delavnice o 
prepoznavanju, preprečevanju in zmanjšanju sindroma izgorelosti. Posameznik se lahko 
udeleži predavanj o tem, kako biti učitelj in prepoznati svoje potrebe, spoznavati samega 
sebe in lastno osebnost. Izbira lahko med individualnimi terapevtskimi srečanji ali srečanji 
v skupini. Za posvet in usmerjanje se izgoreli posamezniki lahko obrnejo tudi na osebnega 
zdravnika.  

 
Menimo, da je pomembno ozaveščati javnost o samem sindromu izgorevanja in možnostih 
različnih oblik pomoči v Sloveniji ter s tem izgorele posameznike spodbuditi, da se aktivno 
soočijo s svojim stanjem.  
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9 EMPIRIČNI DEL 

9.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Problematika poklicnega izgorevanja postaja vedno bolj pereča, še posebej v poklicih 
pomoči. Specialni pedagog je pri svojem delu odgovoren za učenje in napredovanje zelo 
heterogene skupine učencev z individualnimi potrebami in zmožnostmi (Berry, 2011). 
Delovno mesto specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je zelo zahtevno, saj so v 
program vključene osebe z različnimi motnjami in primanjkljaji. Od specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga se zahteva visoka stopnja potrpežljivosti, sprejemanja 
drugačnosti, razumevanja posebnih potreb in motiviranja učencev. Zaradi pogostih 
nenačrtovanih dogodkov in situacij je potrebna visoka stopnja fleksibilnosti. Vse to je 
lahko emocionalno in fizično zelo naporno (Višaticki, 2014).  
S. Tancig (1999, v Višaticki, 2014) ugotavlja, da posamezniki, ki so zaposleni v poklicih 
pomoči, pogosto dobijo premalo čustvene podpore in malo pozitivnih povratnih informacij 
o lastnem delu. Pri populaciji učencev z motnjami v duševnem razvoju je možno opaziti le 
manjše napredke na različnih področjih delovanja, kot na primer: kognitivnem, 
psihomotoričnem ali socialnem oziroma je uspeh že samo vzdrževanje dosežene ravni 
znanja. Vsi omenjeni dejavniki pa predstavljajo možno tveganje za nastanek sindroma 
izgorevanja pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih.  
Na spletu in v knjižnici je dostopnih veliko število virov s področja stresa in poklicnega 
izgorevanja. Dandanes se v medijih, javnih ustanovah ipd. pogosteje srečujemo s pojmom 
poklicnega izgorevanja kot smo se v preteklosti. Menimo, da se poklicno izgorevanje 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov zmeraj bolj preučuje, a še ni docela raziskano ter, 
da bi bilo treba dodatno ozaveščati javnost o možnostih preprečevanja nastanka sindroma 
izgorevanja in o razpoložljivih virih pomoči za njegovo premagovanje v Sloveniji.  
 
Naša raziskava je usmerjena na ocenjevanje stopnje poklicne izgorelosti specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov, ki so zaposleni v prilagojenem vzgojno-izobraževalnem 
programu z nižjim izobrazbenim standardom, posebnem programu vzgoje in izobraževanja 
ter razvojnem oddelku vrtca in delajo z otroki z motnjami v duševnem razvoju in 
pridruženimi motnjami.  
 

9.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 
  
V magistrskem delu smo si zastavili naslednje cilje:  
 

1. Ugotoviti stopnjo prisotnosti sindroma izgorelosti pri specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogih, ki so zaposleni v prilagojenem izobraževalnem 
programu z nižjim izobrazbenim standardom, posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja ter v razvojnih oddelkih vrtcev in delajo s populacijo oseb z 
MDR in pridruženimi motnjami (na primer: avtistične in druge senzorične 
motnje). 
 

2. Ugotoviti povezanost prepričanj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o 
lastni učinkovitosti s pojavom sindroma izgorevanja. 

 
3. Predlagati možne strategije pomoči in podpore zgodnjega preprečevanja pojava 

sindroma poklicne izgorelosti pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih. 
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Na podlagi tega smo oblikovali raziskovalna vprašanja: 
 

1. Ali specialni in rehabilitacijski pedagogi pri sebi opažajo znake poklicnega 
izgorevanja?  

2. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji poklicne izgorelosti specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov glede na delovno dobo? 

3. Ali obstajajo statistično pomembne razlike med stopnjo izgorelosti specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov, ki delajo v prilagojenem izobraževalnem programu z 
nižjim izobrazbenim standardom, posebnih programih vzgoje in izobraževanja ter v 
razvojnih oddelkih vrtca?  

4. Ali obstaja statistično pomembna povezanost med stopnjo prepričanja o lastni 
učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter stopnjo poklicnega 
izgorevanja? 

5. Kateri osebni in socialni viri predstavljajo specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom pomoč ter podporo pri spopadanju s poklicnim izgorevanjem? 

9.3 Metoda in raziskovalni postopki 
 
Raziskava je bila izvedena z uporabo deskriptivne in kavzalno neeksperimentalne metode 
pedagoškega raziskovanja. Pristop je kvantitativen. Podatke smo pridobili s pomočjo 
spletnega anketiranja.  

9.3.1 Opis vzorca 
 
Vzorec je bil namenski in je zajemal 93 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delajo 
z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Spolna sestava vzorca je 2 moška in 91 žensk. 
 
 
Tabela 1: Spol udeležencev raziskave 

Spol udeležencev f f % 
Ženski 91 97,8 
Moški 2 2,2 
Skupaj 93 100 

 
 
Tabela 2: Starost in delovna doba udeležencev raziskave 

 M SD Min Maks 
Starost udeležencev 40,04 10,23 24 let, 11 m 62 let, 1 m 
Delovna doba 15,40 11,0 5 m 39 let, 11 m 
 
Povprečna starost posameznikov znaša 40 let, povprečna delovna doba pa 15 let in 5 
mesecev, z razponom od pet mesecev do 39 let in 11 mesecev. 
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Tabela 3: Delovno mesto udeležencev raziskave 

Delovno mesto udeležencev f f % 
Posebni program vzgoje in izobraževanja 
 

41 44,1 

Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 
standardom 

43 46,2 

Prilagojeni program za predšolske otroke (razvojni oddelek vrtca) 
 

9 9,7 

Skupaj 93 100 
 
Sestava vzorca glede na delovno mesto je bila sledeča: 41 posameznikov je zaposlenih na 
delovnem mestu učitelja oziroma učiteljice v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, 
43 je učiteljev oziroma učiteljic v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom ter 9 vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic v prilagojenem programu 
za predšolske otroke (razvojni oddelek vrtca). 
 

9.3.2 Merski instrumentarij 
 
Prvi del vprašalnika se je nanašal na osnovne podatke o anketirancu (spol, starost, delovna 
doba, naziv delovnega mesta, število dni bolniškega dopusta v tekočem šolskem letu).  
 
S pomočjo drugega dela anketnega vprašalnika smo pridobili podatke o stopnji izgorelosti 
anketirancev. Uporabili smo Maslach vprašalnik izgorelosti (Maslach Burnout Inventory – 
MBI), ki sta ga sestavili Maslach in Jackson (1981), za slovenske razmere pa priredila 
T. Lamovec (1994). Maslach vprašalnik izgorelosti (MBI) meri tri dimenzije izgorelosti: 
čustveno izčrpanost, depersonalizacijo in osebno izpolnitev. Ob tem posameznik določa 
tudi pogostost in intenzivnost doživljanja opisane situacije. Sestavljen je iz 22-ih trditev, ki 
opisujejo stališča in počutje na delovnem mestu. Pogostost pojavljanja ocenjujemo na 
šeststopenjski lestvici, in sicer z 0 (»Stanja nismo izkusili«), 1–5 (»Nekajkrat letno«) in 6 
(»Vsak dan«). Intenzivnost doživljanja ocenjujemo na sedemstopenjski lestvici z 0 
(»Stanja nismo izkusili«), 1 (»Zelo šibko občutenje«), 4 (»Srednje opazno občutenje«) in 7 
(»Zelo močno občutenje«). Ocene 2, 3, 5 in 6 označujejo vmesne stopnje med omenjenimi 
možnostmi. 
Pri vrednotenju odgovorov smo upoštevali sledeče:  

‒ Čustveno izčrpanost smo ugotavljali z devetimi trditvami v vprašalniku: 1, 2, 3, 6, 
8, 13, 14, 16, 20. 
‒ Depersonalizacijo smo ugotavljali s pomočjo petih trditev iz vprašalnika: 5, 10, 11, 

15, 22.  
‒ Osebno izpolnitev smo ugotavljali s pomočjo osmih trditev iz vprašalnika: 4, 7, 9, 

12, 17, 18, 19, 21.  
Dihotomna kategorizacija izgorelosti uporablja statistična ali diagnostična merila. Na tej 
osnovi se meje za izgorelost določajo glede na spodnjo, zgornjo in srednjo tretjino 
dosežene vsote pri posamezni dimenziji izgorelosti (Maslach, Jackson in Leiter, 1996 v 
Maslach, Leiter in Schaufeli, 2008), kar smo prav tako naredili tudi v naši raziskavi.  
 
V nadaljevanju anketnega vprašalnika smo uporabili Lestvico učiteljevih prepričanj o 
lastni učinkovitosti (Teachers' Sense of Efficacy Scale – TSES). Oblikovali sta jo avtorici 
M. Tschannen-Moran in A. Woolfolk Hoy leta 2001. S pomočjo vprašalnika merimo 
zaznavanje učiteljeve lastne strokovne učinkovitosti v razredu.  
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Na voljo je krajša (12 vprašanj) in daljša (24 vprašanj) različica vprašalnika. V raziskavi 
smo uporabili daljšo različico vprašalnika. Vprašalnik TSES meri tri področja učiteljevih 
prepričanj v lastno učinkovitost, in sicer: prepričanje v uspešnost učencev, učinkovitost 
poučevalne prakse in učinkovitost razredne organizacije. Sestavljen je iz 24-ih vprašanj, na 
katere anketiranci odgovarjajo na devetstopenjski lestvici Likertovega tipa. Posameznik 
oceni, koliko lahko stori pri reševanju dane situacije. Pri tem 1 pomeni, da posameznik na 
reševanje situacije nima vpliva in 9, da ima pri reševanju dane situacije veliko vpliva. 
Vprašalnik je bil za namen naše raziskave preveden v slovenščino. Prevod je opravila 
avtorica magistrskega dela, pregledal pa ga je tudi prevajalec. Vprašalnik je bil prvotno 
sestavljen in namenjen za preverjanje učiteljevih prepričanj v lastno učinkovitost. 
Posledično so bila določena vprašanja za specialne in rehabilitacijske pedagoge 
nerazumljiva oziroma bi se morda z njimi težje poistovetili, zato smo skupaj z mentorjema 
določenim vprašanjem, pri katerih smo menili, da bi specialni in rehabilitacijski pedagogi 
imeli težave z njihovim razumevanjem, v oklepajih dodali primere situacij, na katere se 
vprašanja nanašajo. Pri vrednotenju smo upoštevali sledeče:  

‒ V kategorijo prepričanja v uspešnost učencev spadajo vprašanja: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 
14, 22; 
‒ v kategorijo učinkovitosti poučevalne prakse spadajo vprašanja: 7, 10, 11, 17, 18, 

20, 23, 24; 
‒ v kategorijo razredne organizacije pa spadajo naslednja vprašanja: 3, 5, 8, 13, 15, 

16, 19, 21.  

9.3.3 Opis zbiranja podatkov 
 
Podatke smo zbrali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Pred izvedbo raziskave 
smo izvedli pilotsko raziskavo, katere namen je bil preveriti razumljivost anketnega 
vprašalnika. Razdelili smo deset pilotskih vprašalnikov, ki so bili rešeni v celoti. Pilotski 
vprašalnik je rešilo deset žensk, od tega šest zaposlenih v posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja, tri v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 
standardom in ena v prilagojenem programu za predšolske otroke.  
 
Anketni vprašalnik smo nato posredovali na približno 90 elektronskih naslovov 
ravnateljem osnovnih šol s prilagojenim programom vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom, osnovnih šol s posebnim programom vzgoje in izobraževanja 
ter ravnateljem vrtcev s prilagojenim programom za predšolske otroke. Nekaterim 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom je bila spletna anketa posredovana neposredno 
na njihovo elektronsko pošto. Pri zbiranju elektronskih naslovov smo si pomagali s 
spletnimi stranmi posameznih šol in vrtcev ter javno dostopnim seznamom šol in vrtcev na 
spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  
Spletna anketa je bila aktivna od 29. 8. 2017 do 20. 9. 2017. V tem času se je na anketo 
odzvalo 246 oseb, od tega jih je le 93 anketo v celoti izpolnilo. Nepopolne anketne 
vprašalnike smo iz analize raziskave izključili. 
 
 9.3.4 Postopki statistične obdelave podatkov 
 
Podatke smo s spletne ankete 1ka izvozili v računalniški program Microsoft Excel in jih 
nato obdelali s pomočjo statističnega programa IBM SPSS Statistics. Primerjali in 
analizirali smo stopnjo poklicne izgorelosti z delovno dobo, stopnjo poklicne izgorelosti z 
delovnim mestom in povezanost sindroma izgorevanja s stopnjo prepričanja o lastni 
učinkovitosti. Pridobljene rezultate smo v nadaljevanju predstavili opisno in tabelarično. 
Izračunali smo parametre opisne statistike (aritmetično sredino, standardni odklon, 
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minimalno in maksimalno vrednost, koeficient asimetrije in koeficient sploščenosti). 
Upoštevali smo statistično pomembno korelacijo na stopnji p > .05 in p > .01. Pred 
preverjanjem hipotez smo testirali normalnost porazdelitve s Kolmogorov-Smirnovim 
testom, na podlagi katere smo izbrali nadaljnje teste, primerne za našo raziskavo. Za 
preverjanje hipotez smo uporabili Mann-Whitneyev U-test in test enosmerne analize 
variance. 
 

9.4 Rezultati in interpretacija 
 

9.4.1 Deskriptivna ali opisna statistika 
 
Tabela 4: Deskriptivna statistika za numerične spremenljivke 
 M SD Min Maks Asim. Spl. Cr. a. 

Starost 40,04 10,23 24 let, 11 m  62 let, 1 m ,25 ‒ ,89  
Delovna doba 15,40 11,00 5 mes 39 let, 11 m ,49 ‒ ,79  
MBI Pogostost – Čustvena izčrpanost 10,93 9,24 0 40 ,97 ,36 ,88 
MBI Pogostost – Osebni dosežki 27,67 7,01 3 40 ‒ ,64 1,24 ,78 
MBI Pogostost – Depersonalizacija 3,18 3,66 0 19 1,53 3,03 ,58 
MBI Intenziteta – Čustvena izčrpanost 22,91 11,99 0 58 ,39 ,09 ,84 
MBI Intenziteta – Osebni dosežki  38,96 7,96 20 56 ,11 ‒ ,69 ,73 
MBI Intenziteta – Depersonalizacija 8,69 7,46 0 34 1,17 1,05 ,77 
Ocena učiteljeve učinkovitosti 6,90 1,31 ,92 9 ‒ 2,65 9,79 ,96 
TSES – Prepričanje v uspešnost učencev 6,76 1,14 2 9 ‒ 1,67 5,23 ,80 
TSES – Učinkovitost razredne organizacije 6,85 1,41 ,75 9 ‒ 2,35 8,01 ,91 
TSES – Učinkovitost poučevalne prakse 7,10 1,61 0 9 ‒ 2,87 10,46 ,94 
M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, Min = najnižja vrednost, Maks = najvišja vrednost, Asim. = koeficient 
asimetrije, Spl. = koeficient sploščenosti, Cr. a. = Cronbach alfa koeficient notranje zanesljivosti  

 
Iz tabele deskriptivnih statistik (Tabela 4) razberemo, da je povprečna starost 
posameznikov 40 let, v povprečju imajo za seboj 15 let delovne dobe. Na podlestvicah 
izgorelosti dosegajo najvišji rezultat na dimenziji izgorelosti Čustvena izčrpanost. 
Dimenzija Osebni dosežki je vrednotena obratno. Na lestvici učiteljevih prepričanj o lastni 
učinkovitosti najvišji rezultat dosegajo na podlestvici Učinkovitost poučevalne prakse, 
najnižjega pa na lestvici Prepričanje v uspešnost učencev. Koeficienti asimetrije in 
sploščenosti kažejo, da se večina spremenljivk ne porazdeljuje normalno. Koeficienti 
notranje zanesljivosti Cronbach alfa so primerni za vse merjene konstrukte; v nadaljevanju 
lahko posamezne postavke združimo v skupne spremenljivke, skladno z navodili za 
vrednotenje vprašalnikov.  
 
Pred preizkušanjem hipotez smo na postavkah vzorca testirali normalnost porazdelitve in 
na podlagi tega izbrali primerne teste. Kolmogorov-Smirnov test preizkuša ničelno 
hipotezo, ki pravi, da je stvarna porazdelitev enaka normalni. Rezultat testa je pokazal, da 
je porazdelitev podatkov na prav vseh izbranih spremenljivkah statistično različna od 
normalne porazdelitve (p < ,05), ker pa gre za družboslovne podatke in majhen vzorec (N 
< 100), smo kot pokazatelja normalnosti porazdelitve upoštevali tudi asimetrijo in 
sploščenost podatkov. Čeprav sta asimetrija in sploščenost podatkov pri nekaterih 
spremenljivkah v mejah intervala, ki nakazuje na normalno porazdelitev [‒ 3, 3], pa za 
večino spremenljivk to ne velja. Ker sta tako Kolmogorov-Smirnov test ter kriterija 
asimetrije in sploščenosti pokazala, da so porazdelitve podatkov na spremenljivkah 
statistično pomembno različne od normalne porazdelitve, bomo za testiranje hipotez v 
nadaljevanju uporabili neparametrične preizkuse značilnosti.  
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Tabela 5: Korelacijska tabela za numerične spremenljivke 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Starost          
2. Delovna doba ,968**         
3. Bolniški staž ,172 ,153        
4. MBI ‒ Čustvena izčrpanost ‒ ,005 ,019 ,008       
5. MBI ‒ Osebni dosežki ,350** ,340** ,130 ‒ ,282**      
6. MBI ‒ Depersonalizacija ,099 ,150 ,038 ‒ ,608** ‒ ,168     
7. TSES – Prepr. v usp. učencev ,048 ,021 ‒,118 ‒ ,136 ,347** ‒ ,194    
8. TSES – Uč. razredne organizacije ,177 ,168 ‒,065 ‒ ,286** ,347** ‒ ,290** ,679**   
9. TSES – Uč. poučevalne prakse ,056 ,035 ‒,167 ‒ ,254* ,369** ‒ ,287** ,673** ,714**  
10. TSES – skupna vrednost ,130 ,105 ‒,114 ‒ ,271** ,405** ‒ ,308** ,853* ,909** ,877** 
* p > .05 korelacija je statistično pomembna na stopnji .05 
** p >. 01 korelacija je statistično pomembna na stopnji .01 

 
Iz korelacijske tabele razberemo, da obstajajo statistično pomembne povezave med 
dimenzijami izgorelosti ter faktorji Ocene učiteljeve učinkovitosti. Ocena učiteljeve 
učinkovitosti najmočneje korelira z dimenzijo Osebni dosežki, korelacija je srednje močna.  
Rezultati kažejo, da posamezniki, ki na lestvici izgorelosti dosegajo višji rezultat, poročajo 
o nižji Oceni učiteljeve učinkovitosti in obratno. 
 
Med dolžino bolniškega staleža in izgorelostjo nismo našli nobenih statistično pomembnih 
korelacij. Starost (in delovna doba) statistično pomembno pozitivno korelira z Osebnimi 
dosežki (obratno vrednotena podlestvica izgorelosti). 
 
Dimenzije izgorelosti in dimenzije Ocene učiteljeve učinkovitosti med seboj močno 
korelirajo, zato bomo v nadaljevanju pri izvajanju faktorske analize uporabili 
poševnokotno rotacijo (Oblimin).  

 
Tabela 6: Mann-Whitneyev U-test za numerične spremenljivke glede na stopnjo izgorelosti 

 Visoka 
izgorelost 

Nizka 
izgorelost 

U p 

N 71 22   
Povprečna starost 37,9 44,9 473 .005* 
Povprečna delovna doba 13,3 20,8 463 .004* 
Povprečen bolniški staž 4,2 5,2 778 .977 
Povprečno prepričanje v uspeh učencev 6,67 7,06 575 .063 
Povprečna učinkovitost razredne 
organizacije 

6,79 7,03 604 .109 

Povprečna učinkovitost poučevalne prakse 7,03 7,34 625 .159 
TSES – Povprečna vrednost 6,83 7,14 547 .044* 
U = testna statistika na Mann-Whitneyevem testu enakosti povprečij; p = signifikantnost 
testa enakosti povprečij * p <, 05 
 
Iz zgornje tabele (Tabela 6) vidimo, da kar 76 % našega vzorca (N = 77) specialnih 
pedagogov poroča o visoki izgorelosti. V skupino posameznikov z Visoko izgorelostjo 
spadajo tisti, ki so na vsaj eni izmed podlestvic vprašalnika dosegli rezultat, ki jih uvršča v 
kritično populacijo.  
S testom Mann-Whitney (Tabela 6) smo primerjali povprečne range med skupino 
posameznikov, ki vsaj na eni izmed dimenzij izgorelosti poročajo o rezultatu, zaradi 
katerega jih lahko obravnavamo kot Visoko izgorele, ter tistimi, ki na lestvici izgorelosti 



44 

dosegajo rezultate, ki spadajo v mejo normalnosti. Ugotovili smo statistično pomembne 
razlike na postavkah Starost, Delovna doba in TSES.  
Posamezniki, ki na vsaj eni izmed dimenzij poročajo o visoki izgorelosti, so v povprečju 
mlajši, imajo krajšo delovno dobo in poročajo o nižji Oceni učiteljeve učinkovitosti.  
 

9.4.2 Statistične značilnosti vprašalnikov TSES in MBI 
 
Čeprav je za zanesljive rezultate na faktorski analizi potreben velik vzorec, smo za namen 
validacije vprašalnikov na vzorcu slovenskih rehabilitacijskih in specialnih pedagogov 
izvedli konfirmatorno faktorsko analizo.  
V obeh primerih faktorske analize je bila determinanta korelacijske matrike večja od 
p = 0,0001, kar pomeni, da podatki niso multikorelirani in so glede na ta kriterij primerni 
za faktorsko analizo. Pri obeh vprašalnikih je bil Kaiser-Meyer-Olkinov koeficient višji od 
kritične vrednosti 0,5 (Kaiser, 1974), Bartlettov test sferičnosti pa signifikanten, kar 
pomeni, da je vzorec primeren, saj so korelacije med spremenljivkami dovolj visoke, da 
lahko identificiramo skupne faktorje.  
Kot empirična osnova in teoretično ozadje za faktorsko analizo vprašalnika TSES nam je 
služila študija Tschanen-Moran in Woolfolk Hoy (2001), ki sta vprašalnik razvili na 
vzorcu profesorjev iz univerze Ohio State in poročata o obstoju treh faktorjev z notranjo 
konsistentnostjo a = ,87 do a = ,91. Ker med faktorji obstajajo korelacije, smo za 
izboljšanje interpretabilnosti podatkov uporabili poševnokotno rotacijo, ki dopušča 
korelacije med faktorji.  
Kaiser-Meyer-Olkinov koeficient dosega zadovoljivo vrednost (KMO = ,933), nadalje se je 
za signifikantnega izkazal Bartlettov test sferičnosti (p = ,000), ki meri korelacije med 
spremenljivkami. Iz rezultatov tako izpeljemo faktorski model (χ2 = 1869,25; df = 276, 
p = ,000), ki tudi po rotaciji pokaže le dva faktorja, ki skupaj pojasnita 62,69 % variance.  
Tudi pri faktorski analizi vprašalnika MBI smo uporabili poševnokotno rotacijo, vrednost 
KMO = ,835 je ustrezna, prav tako je signifikantnost na Bartlettovem testu sferičnosti  
(p = ,000) manjša od 0,05, kar pomeni, da je vzorec primeren za analizo.  
Faktorska analiza vprašalnika MBI (χ2 = 901,97; df = 231; p = ,000) je pokazala obstoj kar 
petih faktorjev, ki skupno pojasnijo 62,68 % variance, kar se ne sklada s teoretičnim 
okvirjem in empiričnimi analizami, ki predpostavljajo tri faktorje.  
Tako pri vprašalniku TSES kot vprašalniku MBI se naši rezultati ne skladajo s teoretičnim 
ozadjem. Razlogov za to je več; programska oprema se ravna po Kaiserjevem kriteriju, ki 
je primeren le, kadar je vzorec večji od 250-ih posameznikov in ko komunalitete presežejo 
vrednost 0,70; kar pa za naše postavke v veliki večini primerov ni veljalo.  
V pričujoči raziskavi bomo sledili teoretičnim okvirjem in izsledkom preteklih raziskav ter 
tako uporabljali naslednje faktorje oziroma podlestvice vprašalnikov: MBI – Čustvena 
izčrpanost, Osebni dosežki in Depersonalizacija, TSES – Prepričanost v uspeh učencev, 
Učinkovitost poučevalne prakse ter Učinkovitost razredne organizacije. 
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9.4.3 Preverjanje raziskovalnih vprašanj 
 

a. Zaznavanje poklicne izgorelosti udeležencev 
 

Prvo raziskovalno vprašanje: Ali specialni in rehabilitacijski pedagogi pri sebi opažajo 
znake poklicnega izgorevanja, smo preverjali s Hipotezo 1: Specialni in rehabilitacijski 
pedagogi pri sebi opažajo znake izgorevanja.  
Pri določanju Visoko in Nizko izgorelih posameznikov smo si pomagali s kriterijem mej 
doseganja izgorelosti na posamezni dimenziji izgorevanja. Podatke o doživljanju 
izgorelosti smo razvrstili v tri range glede na tri dimenzije izgorevanja, in sicer na spodnjo 
tretjino rezultatov, srednjo tretjino rezultatov in zgornjo tretjino rezultatov. V Tabela 6 so 
predstavljeni rezultati. Posameznike, ki so na vsaj eni dimenziji izgorevanja dosegli 
kritično mejo, smo uvrstili v skupino Visoko izgorelih (N = 71). V drugo skupino smo 
uvrstili Nizko izgorele posameznike (N = 22). Število Visoko in Nizko izgorelih smo 
določili tako, da smo prešteli rezultate posameznikov, ki dosegajo kriterij. 
 
Z analizo rešenih anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da zaposleni specialni in 
rehabilitacijski pedagogi pri sebi v večini opažajo znake poklicnega izgorevanja; 71 
udeležencev v raziskavi izkazuje znake izgorelosti na vsaj eni izmed treh dimenzij 
sindroma izgorevanja. 
 
Hipotezo 1 smo na podlagi analize lahko potrdili.  
 

b. Povezanost poklicnega izgorevanja z delovno dobo udeležencev  
 
Drugo raziskovalno vprašanje: Ali obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji 
poklicne izgorelosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na delovno dobo, smo 
preverjali s pomočjo Hipoteze 2: Stopnja poklicne izgorelosti je neodvisna od trajanja 
delovne dobe.  
 
Kot lahko razberemo iz korelacijske tabele (Tabela 5), se trajanje delovne dobe statistično 
pomembno pozitivno povezuje s komponento izgorelosti Osebni dosežki. Faktor izgorelosti 
Osebni dosežki je sicer vrednoten obratno, kar pomeni, da višji kot je rezultat na lestvici, 
manjša je izgorelost.  
Nadalje smo vzorec razdelili na dve skupini. V skupino A spadajo posamezniki, ki na vsaj 
eni komponenti izgorelosti dosegajo rezultat, ki nakazuje, da se soočajo s sindromom 
izgorelosti. V skupino B spadajo posamezniki, ki na testu izgorelosti dosegajo normalne 
rezultate in spadajo v skupino zdravih. Pri obeh skupinah smo izračunali povprečno 
delovno dobo in z Mann-Whitneyevim U-testom, ki primerja skupini glede na povprečne 
range, preverili, ali med skupinama obstajajo statistično pomembne razlike v trajanju 
delovne dobe.  
Kot lahko razberemo iz testne statistike, podane v Tabela 6, obstajajo statistično 
pomembne razlike med skupinama (U = 463, p = .004). Delovna doba Visoko izgorelih je v 
povprečju krajša od delovne dobe posameznikov z nizko izgorelostjo. 
 
Hipotezo 2 zavrnemo, saj posamezniki s krajšo delovno dobo v povprečju pogosteje kažejo 
simptome visoke izgorelosti.  
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c. Povezanost poklicnega izgorevanja z delovnim mestom 
 
V nadaljevanju naše raziskave smo se usmerili na iskanje korelacij med stopnjo doživljanja 
poklicnega izgorevanja in delovnim mestom, ki ga trenutno zasedajo udeleženci v 
raziskavi.  
Tretje raziskovalno vprašanje: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med stopnjo 
poklicne izgorelosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delajo v prilagojenem 
programu za predšolske otroke, v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom ter posebnem programu vzgoje in izobraževanja, smo preverjali 
s Hipotezo 3: Stopnja poklicne izgorelosti je neodvisna od delovnega mesta specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga. 
 
Za primerjavo povprečij treh dimenzij izgorelosti pri treh različnih skupinah profilov 
zaposlitve specialnih pedagogov smo izbrali test ANOVA. Analiza variance (Tabela 7) ni 
pokazala statistično pomembnih razlik med skupinami na nobeni izmed treh dimenzij 
izgorelosti: Čustvena izčrpanost F (3,89) = .097, p = .961; Osebni dosežki F (3,89) = .198, 
p = .898; Depersonalizacija F (3.89) = 1.426, p = .241. 
 
Tabela 7: Analiza variance za numerične spremenljivke stopnje izgorelosti 

 
 N M 

  MBI –  
Čustvena 
izčrpanost 

MBI –  
Osebni 
dosežki 

MBI –  
Depersonalizacija 

Učitelj v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 40 10,80 28,30 3,63 
Vzgojitelj v prilagojenem programu za predšolske otroke 9 10,92 26,89 4,78 
Učitelj v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja 
z nižjim izobrazbenim standardom 

43 11,33 27,30 2,42 

     
F (3,89)  .097 .198 1.426 

p  .961 .898 .241 
F (3,89) = testna statistika testa ANOVA in prostostne stopnje, p = signifikantnost na testu ANOVA 
 
Hipotezo 3 potrdimo, saj med različnimi profili zaposlitve specialnih pedagogov ni 
statistično pomembnih razlik v izgorelosti. 
 

d. Povezanost poklicnega izgorevanja s prepričanji v lastno učinkovitost 
 
V raziskavi nas je prav tako zanimalo, ali se stopnja poklicnega izgorevanja statistično 
pomembno povezuje s stopnjo prepričanja v lastno učinkovitost. Četrto raziskovalno 
vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna povezanost med stopnjo prepričanja o lastni 
učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter stopnjo poklicnega izgorevanja, 
smo preverili s Hipotezo 4: Posamezniki z nižjim rezultatom na lestvici prepričanj o lastni 
učinkovitosti dosegajo višji rezultat na vprašalniku izgorelosti.  
 
Pri analizi korelacijske tabele (Tabela 5) razberemo, da se prepričanje o lastni učinkovitosti 
statistično pomembno povezuje z vsemi tremi dimenzijami izgorelosti. Dimenzija Osebni 
dosežki, ki se z zaznano lastno učinkovitostjo povezuje pozitivno, je vrednotena obratno. 
Tako lahko zaključimo, da višji kot je rezultat posameznikov na vprašalniku TSES, višja je 
njihova raven izgorelosti.  
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Ob primerjavi povprečij med skupinama Visoko in Nizko izgorelih statistično pomembnih 
razlik na testu TSES ni, se pa z nizko signifikantnostjo kaže trend razlik v prid Nizko 
izgorelim – ti na vprašalniku TSES dosegajo višje rezultate. 
 
Hipotezo 4 potrdimo, saj se na vzorcu kaže trend negativne korelacije med prepričanjem o 
lastni učinkovitosti in izgorelostjo.  
 

e. Osebni in socialni viri kot pomoč in podpora pri premagovanju poklicnega 
izgorevanja 

 
Peto raziskovalno vprašanje: Kateri osebni in socialni viri predstavljajo specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom pomoč ter podporo pri spopadanju s poklicnim 
izgorevanjem, smo preverjali s Hipotezo 5: Najpogostejša strategija, ki jo uporabljajo v 
boju proti izgorelosti, je ukvarjanje s športno-rekreativnimi dejavnostmi.  
 
 
Tabela 8: Strategije spoprijemanja s stresom 

 f f % 
Športno-rekreativne dejavnosti 75 80,6 % 
Izobraževanja o obvladanju stresa in preprečevanju sindroma izgorelosti 13 13,9 % 
Udeležba na dodatnih izobraževanjih in strokovnih izpopolnjevanjih 38 40,8 % 
Prebiranje knjig o preprečevanju stresa in izgorelosti 14 15,1 % 
Uporaba različnih tehnik sproščanja 30 32,2 % 
Skrb za dovolj počitka in zdravo prehranjevanje 67 72,0 % 
Vključenost v supervizijsko skupino 14 15,1 % 
Druženje s sodelavci na neformalnih srečanjih 51 54,8 % 
Deljenje čustev, misli in mnenj z družinskimi člani 76 81,7 % 
Strokovna pomoč (psihoterapija, zdravnik, psihiater) 2 2,2 % 
Ostalo (glasba, kajenje, branje, intervizija, živali, vrtnarjenje, potovanja) 15 16,1 % 
 
Pri analizi strategij (Tabela 8), ki jih posamezniki uporabljajo pri premagovanju pritiskov 
sindroma izgorelosti, ugotovimo, da se največ posameznikov udejstvuje v športno-
rekreativnih dejavnostih (N = 75), deli čustva, misli in mnenja z družinskimi člani (N = 76) 
ter skrbi za dovolj počitka in zdravo prehranjevanje (N = 67). V najmanjši meri poročajo o 
izbiri strokovne pomoči (N = 2) ter o izobraževanju o obvladanju stresa in preprečevanju 
sindroma izgorelosti (N = 13). Pod rubriko Ostalo so udeleženci (N = 15) navajali 
naslednje načine spoprijemanja s stresom: glasba, kajenje, branje, intervizija, živali, 
vrtnarjenje in potovanja.  
Glede na visok povprečni rezultat posameznikov, ki so izgoreli na vsaj eni izmed treh 
dimenzij sindroma izgorevanja (N = 71), je podatek, da jih je samo 2,2 % poiskalo 
strokovno pomoč (zdravnika, psihiatra ali psihoterapevta), zaskrbljujoč. Kadar se želimo 
preventivno zavarovati pred poklicnim izgorevanjem ali želimo izgorelost premagati, pa je 
pomembno, da dobro poznamo vzroke, posledice in možne strategije soočanja oziroma 
preprečevanja izgorelosti. Iz tega vidika se nam je zdel zanimiv podatek, da samo 13,9 % 
udeležencev naše raziskave poroča, da se udeležujejo izobraževanj o obvladanju stresa in 
preprečevanju sindroma izgorelosti.  
 
Hipotezo 5 lahko potrdimo, saj je kar 80,6 % udeležencev izbralo športno-rekreativne 
dejavnosti kot glavni vir opore pri premagovanju sindroma izgorevanja.   
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10 SKLEP 
 
V raziskavi smo preučevali pojav sindroma izgorevanja pri specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogih, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju in pridruženimi motnjami. 
Glavni namen je bil ugotoviti razširjenost poklicnega izgorevanja med udeleženimi v 
raziskavi in le-to povezati z delovnim mestom udeležencev, delovno dobo in stopnjo 
prepričanja v lastno učinkovitost. Na podlagi analize prej omenjenih podatkov, 
pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika, je bil naš namen oblikovati in predlagati 
možne strategije pomoči in podpore za zgodnje preprečevanje pojava sindroma poklicne 
izgorelosti pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih. Raziskovalni problem smo izbrali, 
ker je problematika sindroma izgorevanja med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 
vse pogostejša, glede na specifiko dela pa nas je še posebej zanimala povezanost 
izgorevanja s prepričanji v lastno učinkovitost in delovnim mestom.  
 
V prvem delu magistrskega dela smo predstavili stres in sindrom izgorevanja na delovnem 
mestu ter njune posledice za zaposlene in organizacijo. Pomembno je, da posameznik pri 
sebi prepozna znake stresa in poklicnega izgorevanja ter je seznanjen z možnimi 
strategijami pomoči in podpore. Ob tem je pomembna tudi podpora socialne okolice in 
vodje ustanove, v kateri je posameznik zaposlen. Iz literature (Demšar in Zabukovec, 
2009; Findeisen, 2005; Shapiro in Clawson, 1988, v Kobolt, 1993; Slivar, 2007; Mc 
Derment, 1988 v Kobolt, 1993; Žgur Černigoj, 2006) je razvidno, da sta pomoč in podpora 
nujno potrebni tako na ravni posameznika kot tudi na ravni delovne organizacije. 
 
S pomočjo empirične raziskave, izvedene v obliki anketnega vprašalnika, smo dobili 
odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja in s tem dosegli cilje raziskave.  
V vzorec smo zajeli 93 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, zaposlenih na treh 
različnih vrstah delovnih mest, in sicer: učitelje oziroma učiteljice v prilagojenem 
programu za predšolske otroke (razvojni oddelek vrtca), učitelje oziroma učiteljice v 
prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in učitelje oziroma učiteljice v 
posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Zaradi manjšega vzorca izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov je prišlo do omejitve posploševanja podatkov. Za večjo veljavnost in 
zanesljivost pridobljenih podatkov bi v raziskavi moralo sodelovati večje število specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov. Pridobljene podatke smo statistično obdelali s pomočjo 
programa IBM SPSS Statistics. Uporabili smo Maslach vprašalnik izgorelosti (Maslach 
Burnout Inventory – MBI) (Maslach in Jackson, 1981) in Lestvico učiteljevih prepričanj o 
lastni učinkovitosti (Teachers' Sense of Efficacy Scale – TSES) (Megan Tschannen-Moran, 
2001). Sestava vzorca naše raziskave je glede na spol zajemala 97,8 % žensk. Povprečna 
starost anketiranih je bila 40 let, povprečna delovna doba pa 15 let in 5 mesecev. Analiza 
delovnega mesta, ki ga zasedajo udeleženci v raziskavi, je bila sledeča: 41 posameznikov 
je zaposlenih na delovnem mestu učitelja oziroma učiteljice v posebnem programu vzgoje 
in izobraževanja, 43 učiteljev oziroma učiteljic v prilagojenem programu vzgoje in 
izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ter 9 vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic v 
prilagojenem programu za predšolske otroke (razvojni oddelek vrtca).   
 
Prvo raziskovalno vprašanje je bilo, ali specialni in rehabilitacijski pedagogi pri sebi 
opažajo znake poklicnega izgorevanja. Na podlagi analize anketnega vprašalnika smo 
ugotovili, da specialni in rehabilitacijski pedagogi, udeleženi v naši raziskavi pri sebi 
opažajo znake  poklicnega izgorevanja, saj jih kar 71 doživlja znake poklicnega 
izgorevanja na vsaj eni izmed treh dimenzij izgorevanja. Ugotovitve se povezujejo z našim 
naslednjim raziskovalnim vprašanjem, ali obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji 
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poklicne izgorelosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na delovno dobo. 
Ugotovili smo, da se delovna doba pozitivno povezuje z dimenzijo izgorelosti Osebni 
dosežki. Na podlagi nadaljnje analize smo vzorec razdelili na dve skupini, in sicer skupino 
A (posamezniki, ki na podlagi statistične analize podatkov kažejo soočanje s sindromom 
izgorevanja na eni izmed treh dimenzij izgorelosti) in skupino B (posamezniki, ki na 
podlagi statistične analize podatkov dosegajo normalne rezultate in spadajo v skupino 
zdravih). Z Mann-Whitneyevim U-testom smo ugotovili statistično pomembne razlike med 
skupinama (U = 463, p = .004). Na podlagi tega smo izpeljali ugotovitev, da je delovna 
doba Visoko izgorelih v povprečju krajša kot delovna doba Nizko izgorelih udeležencev. 
Menimo, da je to povezano z delovnimi izkušnjami in visokimi pričakovanji udeležencev. 
Ugotovitev lahko podkrepimo s pomočjo raziskave avtorice K. Višaticki, ki ugotavlja, da 
imajo mladi specialni in rehabilitacijski pedagogi skromne izkušnje in previsoka 
pričakovanja, kar lahko pri njih povzroči hude fizične in emocionalne obremenitve, ki 
vodijo v proces izgorevanja. Prav tako ugotavlja, da so intervjuvanke, ki imajo manj 
delovnih izkušenj, večinoma v fazi izčrpanosti. V tuji raziskavi so dobili podobne rezultate 
in ugotovili, da mlajši specialni pedagogi z manj let delovnih izkušenj doživljajo višjo 
stopnjo poklicnega stresa, ki ga pripisujejo visokim pričakovanjem glede napredovanja 
učencev (Kokkinos in Davazoglou, 2009). Zanimivo je, da pri specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogih, ki jih je v svojo raziskavo zajela B. Verčkovnik (2006), 
izgorelost ni prisotna.  
 
Raziskava B. Verčkovnik (2006), ki jo je izvedla leta 2002, pa kaže statistično pomembne 
razlike glede na delovno mesto specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Razlike so 
prisotne na področju dimenzije intenzivnosti osebne izpolnitve, ki je največja pri specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogih, zaposlenih v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom in pogostosti depersonalizacije, ki je najbolj izražena pri zaposlenih v vzgojni 
skupini. Ugotovili so, da specialni in rehabilitacijski pedagogi v prilagojenem programu 
vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom dobijo več povratnih informacij 
o svojem delu, rezultati njihovega dela so vidnejši, obstajajo pa tudi razlike v kvalitativni 
obremenjenosti v primerjavi z zaposlenimi v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 
ter vzgojni skupini.  
Tudi v naši raziskavi smo primerjali in analizirali pogostost izgorevanja med posameznimi 
delovnimi mesti, ki jih zasedajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, vendar se rezultati 
vzorca razlikujejo od ugotovitev raziskave B. Verčkovnik (2006). Tretje raziskovalno 
vprašanje je namreč bilo, ali obstajajo statistično pomembne razlike med stopnjo 
izgorelosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delajo v prilagojenih 
izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim standardom, posebnih programih vzgoje 
in izobraževanja ter v razvojnih oddelkih vrtca. Za preverjanje omenjenega raziskovalnega 
vprašanja smo uporabili test ANOVA. Analiza variance ni pokazala nobenih statistično 
pomembnih razlik med posameznimi delovnimi mesti specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov na nobeni izmed dimenzij izgorevanja (emocionalna izčrpanost, 
depersonalizacija, osebni dosežki).  
 
Na podlagi analize korelacijske tabele ugotavljamo statistično pomembno povezanost 
prepričanj o lastni učinkovitosti z vsemi tremi dimenzijami izgorelosti. V raziskavi smo 
pozornost posvetili tudi raziskovalnemu vprašanju, ali obstaja statistično pomembna 
povezanost med stopnjo prepričanja o lastni učinkovitosti ter stopnjo poklicnega 
izgorevanja. Z nizko signifikantnostjo se kažejo razlike med Nizko izgorelimi, ki na 
Vprašalniku učiteljevih prepričanj o lastni učinkovitosti (TSES) dosegajo višje rezultate. 
Podatek potrjuje, da obstaja negativna korelacija med prepričanji o lastni učinkovitosti 
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udeležencev in stopnjo izgorelosti. Zanimivi so tuji izsledki raziskave s področja prepričanj 
v lastno učinkovitost in izgorelost učiteljev ter specialnih pedagogov, ki sta jo izvedla 
Sarıçam in Sakiz (2014). Ugotovila sta, da specialni pedagogi v primerjavi z učitelji v 
njuni raziskavi dosegajo višjo stopnjo prepričanj v lastno učinkovitost. Kot v naši pa se je 
tudi v njuni raziskavi izkazalo, da obstaja negativna korelacija med prepričanji o lastni 
učinkovitosti in poklicnim izgorevanjem. Višjo stopnjo poklicnega izgorevanja sta potrdila 
pri učiteljih glasbe, umetnosti in osnovnošolskih učiteljih, ki so dosegali tudi nižjo stopnjo 
prepričanj o lastni učinkovitosti. Slovensko raziskavo s področja prepričanj o lastni 
učinkovitosti, ki je zajela učitelje, je opravil Slivar (2009). Ugotovil je, da stres vpliva na 
oceno lastne učinkovitosti, saj se učitelji pod stresom ocenjujejo kot manj učinkovite pri 
delu. Učitelji, ki so ogroženi zaradi slabe in neurejene organizacije šole, neustreznega 
vedenja učencev in slabih odnosov med sodelavci, imajo nižjo stopnjo doživljanja 
učinkovitosti pri pouku. Pri omenjenih učiteljih pa je prisotna tudi višja stopnja izgorelosti.  
 
Z našo raziskavo smo odgovorili tudi na naslednje raziskovalno vprašanje: Kateri osebni in 
socialni viri predstavljajo specialnim in rehabilitacijskim pedagogom pomoč in podporo 
pri spopadanju s poklicnim izgorevanjem. Naš namen je bil pridobiti informacije o 
najpogostejših osebnih in socialnih virih, po katerih posegajo specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, bodisi preventivno bodisi se na tak način že soočajo s poklicnim izgorevanjem. 
Na podlagi statistične obdelave podatkov smo ugotovili, da se največ posameznikov 
udejstvuje športno-rekreativno (80,6 %). Veliko posameznikov (81,7 %) kot oporo pri 
spopadanju s sindromom izgorevanja navaja socialni vir, in sicer deljenje čustev, misli in 
mnenj z družinskimi člani. Samo 2,2 % udeležencev je poiskalo strokovno pomoč 
(psihoterapijo, zdravnika, psihiatra), kar je v povezavi s številčnostjo oseb (N = 71), ki so 
na podlagi analize podatkov izkazale doživljanje izgorevanja na vsaj eni dimenziji 
izgorelosti, zaskrbljujoč podatek. Medtem ko je 13,9 % udeležencev kot način 
spoprijemanja s stresom izbralo izobraževanja o obvladanju stresa in preprečevanju 
sindroma izgorelosti, je 15,1 % anketiranih izbralo prebiranje knjig o preprečevanju stresa 
in izgorelosti. Kot vemo, je prvi korak pri prepoznavanju in premagovanju sindroma 
izgorevanja dobro poznavanje njegovih vzrokov, znakov in posledic ter možnih strategij 
soočanja. Na podlagi literature in rezultata naše raziskave lahko sklenemo, da bi bilo treba 
javnost o sindromu poklicnega izgorevanja dodatno izobraževati, saj bi tako pripomogli k 
zmanjšanju števila izgorelih oseb, ki delajo v poklicih pomoči.  
 
Uporabno vrednost pa naši raziskavi dajejo tudi koristni napotki za učinkovito spopadanje 
s poklicnim stresom oziroma izgorelostjo na ravni posameznika kot tudi na ravni delovnih 
organizacij. Napotke smo oblikovali na osnovi teoretičnega okvirja, slovenskih in tujih 
raziskav ter odgovorov udeležencev naše raziskave. Pomembno je spodbujanje 
posameznikov in delovnih organizacij, da se udeležujejo izobraževanj in prebirajo 
strokovno literaturo s področja stresa in sindroma izgorevanja. Vsak posameznik mora 
razmisliti pri sebi in poiskati ustrezne tehnike sproščanja in športno-rekreativnih 
dejavnosti, ki so v skladu z njegovimi željami in zanimanji. Prav tako je pomembno, da si 
dobro organiziramo čas in si kljub natrpanemu urniku tudi spočijemo. Ljudje smo socialna 
bitja, zato potrebujemo tudi socialno podporo, deljenje lastnih misli in čustev z osebami, ki 
jim zaupamo. Tako lahko sprostimo negativno energijo in si dopustimo, da reflektiramo 
svoja občutja in misli ter od sogovorca dobimo povratne informacije in mnenje. Na ravni 
delovnih organizacij je treba zagotavljati pomoč in podporo zaposlenim ter možnost 
vključitve posameznika v podporne skupine (kot na primer supervizija in intervizija). 
Pomembna vloga vodje organizacije je, da na delovnem mestu prispeva k ustvarjanju 
pozitivnega vzdušja in organizira neformalna srečanja zaposlenih (na primer odbojka, 
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plavanje, pikniki ipd.), ki bistveno prispevajo k zmanjševanju doživljanja stresa in 
izgorelosti. Vodja mora biti prav tako pozoren, da naloge dodeljuje v skladu s 
posameznikovimi zanimanji in sposobnostmi. Zagotoviti mora ustrezne vire in opremo, ki 
specialnemu in rehabilitacijskemu pedagogu olajša poučevanje. Med vodjo in zaposlenim 
mora biti vzpostavljena jasna in odkrita komunikacija, posameznik mora biti seznanjen z 
zadolžitvami in delovnimi nalogami. Vodja mora prav tako spodbujati in omogočiti 
profesionalni razvoj zaposlenih.  
 
Z namenom, da bi posamezniki hitreje prišli do informacij o sindromu izgorelosti in 
možnih strategijah pomoči ter podpore, smo oblikovali brošuro z naslovom Smernice za 
preprečevanje in soočanje s poklicnim izgorevanjem. Brošuro najdete v Prilogi 2. Bralec 
tiskane izdaje magistrskega dela brošuro najde v žepku na zadnji strani.  
 
Kot omejitev naše raziskave bi izpostavila predvsem relativno majhen vzorec specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov, ki ga ni možno posplošiti na celotno populacijo, vsekakor pa 
je podatek o številčnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, zajetih v našo 
raziskavo, ki doživljajo znake izgorevanja na vsaj eni izmed treh dimenzij izgorelosti, 
zaskrbljujoč.  
Poudarila bi doprinos raziskave za vzgojno-izobraževalne in druge ustanove, v katerih so 
zaposleni specialni in rehabilitacijski pedagogi. Treba je razširiti znanje in zavedanje o 
obstoju izgorevanja na delovnem mestu, znakih, vzrokih in njegovih posledicah ter 
možnostih za ukrepanje in pomoč izgorelim osebam. Upamo, da je naša raziskava jasno 
pokazala problematiko izgorelosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in s tem 
opozorila delovne organizacije, da izgorelost ni samo problem posameznika, temveč tudi 
organizacije same. V magistrskem delu smo na podlagi literature podali tudi možne 
preventivne strategije soočanja s stresom, tako na ravni posameznika kot organizacij. 
Upamo, da bodo ugotovitve raziskave služile kot smernice in pomoč pri soočanju s 
sindromom poklicnega izgorevanja.  
 
Ob koncu analiziranja raziskave smo se vprašali, kaj bi bilo smiselno še preučiti. Če se 
osredotočimo na našo raziskavo, bi bilo morda smiselno razširiti vzorec udeležencev 
raziskave, predvsem zaposlenih v prilagojenem programu za predšolske otroke, saj bi tako 
dobili natančnejše podatke, ki bi jih lahko posplošili na večji del populacije. Morda bi bila 
smiselna tudi primerjava s stanjem v drugih evropskih državah. V prihodnje bi lahko na 
podlagi analize zbranih raziskav s področja izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov oblikovali preventivni program pomoči in podpore pred pojavom sindroma 
izgorevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki bi bil dostopen in bi se izvajal v 
javnih ustanovah. Možnosti razširitve in dopolnitve naše raziskave je veliko, ugotovitve pa 
bi zagotovo bile zanimive in uporabne tako za posameznike kot tudi delovne organizacije.  
 
Kot zaključno misel bi izpostavila pomembnost poznavanja samega sebe. Pomembno je, 
da v današnjem svetu hitrega življenjskega ritma prepoznamo svoje potrebe in si vzamemo 
čas, da jih zadovoljimo. Naučiti se moramo poslušati lastno telo in se odzvati na znake 
izgorevanja. Soočanje in premagovanje sindroma izgorevanja je najprej odvisno od 
posameznika samega. Premagajte strah, poiščite pomoč, ko jo potrebujete in 
najpomembneje, pustite si čas za okrevanje.  
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12 PRILOGE 
 

Priloga 1 – Anketni vprašalnik 
 

 

 
Splošni podatki: 

1. Spol:      M        Ž 
 

2. Starost v letih in mesecih: ________________________ 
3. Delovno mesto (obkrožite):  
a. Učitelj-ica v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 
b. Učitelj-ica v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom 
c. Vzgojitelj-ica v prilagojenem programu za predšolske otroke (razvojni oddelek 

vrtca) 
 

4. Delovna doba v letih in mesecih: __________________________ 
 

5. Število dni bolniškega dopusta, ki ste ga zase koristili v šolskem letu 
2016/2017:_______ 

 
6. V nadaljevanju sledi reševanje MASLACH VPRAŠALNIKA IZGORELOSTI 

– MBI (Maslach in Jackson, 1981). 
 

Prosim, na lestvici od 0–6 označite, kako pogosto velja posamezna trditev za vas (leva 
stran tabele). Če trditev ne velja, označite številko 0. Če velja nekajkrat na leto, 
označite številko 1, številko 6 pa, če velja vsak dan. Številke 2, 3, 4 in 5 predstavljajo 

Spoštovani! 

Sem Tamara Donaj, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Ob zaključku študija pod vodstvom mentorjev doc. dr. Žgur in izr. prof. dr. Jermana, v 

okviru magistrskega dela, pripravljam nalogo z naslovom Poklicno izgorevanje specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Vprašalnik je 

namenjen odkrivanju poklicne izgorelosti v povezavi s prepričanji v lastno učinkovitost 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju 

in pridruženimi motnjami. V okviru magistrskega dela bi želela omenjeno problematiko bolj 

podrobno raziskati in ponuditi smernice za zgodnje preprečevanje sindroma izgorevanja.  

Vljudno Vas prosim, da izpolnite priložen anketni vprašalnik. Anketa je anonimna, podatki in 

analiza le-teh bodo uporabljeni zgolj za potrebe magistrskega dela.  

Za sodelovanje se Vam zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam! 
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vmesne stopnje med skrajnima možnostma. Na lestvici od 0–7 označite, kako 
intenzivno občutite opisana stanja (desna stran tabele). V primeru, da opisanega 
stanja ne občutite, obkrožite številko 0. Številka 1 predstavlja zelo šibka občutenja, 
številka 4 srednje močna in številka 7 zelo močna občutenja. Številke 2, 3 in 5, 6 
predstavljajo vmesne stopnje med prej omenjenimi možnostmi.   
 
 POGOSTOST INTENZITETA OBČUTENJA 

 NIKOLI NEKAJKRAT NA 
LETO 

VSAK 
DAN 

NIKOLI ZELO 
ŠIBKO 

SREDNJE ZELO 
MOČNO 

1. Počutim se 
čustveno 
izčrpan/- a 
zaradi svojega 
dela. 

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

2. Počutim se 
izrabljen/- a ob 
koncu 
delovnega 
dneva. 

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

3. Počutim se 
utrujen/-a, ko  
zjutraj vstanem 
in se moram 
soočiti z novim 
delovnim 
dnevom.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

4. Brez težav lahko 
razumem 
občutja svojih 
učencev. 

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

5. Čutim, da 
ravnam z 
nekaterimi 
učenci 
neosebno, kot z 
objekti.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

6. Delo z ljudmi 
ves dan je zame 
resnično 
naporno 

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

7. Zelo učinkovito 
se ukvarjam s 
problemi svojih 
učencev. 

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

8. Počutim se 
izgorel/-a zaradi 
svojega dela. 

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

9. Čutim, da s 
svojim delom 
pozitivno 

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 



59 

vplivam na 
življenje drugih 
ljudi.  

10. Postal/-a sem 
bolj 
neobčutljiv/-a 
do drugih ljudi, 
odkar sem 
sprejel/-a to 
delo.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

11. Skrbi me, da 
zaradi svoje 
službe čustveno 
otopevam.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

12. Počutim se 
poln/-a 
energije.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

13. Moja služba me 
spravlja v 
duševno stisko.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

14. Imam občutek, 
da v službi 
pretrdo delam.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

15. Ni mi dosti mar, 
kaj se dogaja 
nekaterim 
učiteljem.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

16. Neposredno 
delo z ljudmi je 
zame preveč 
obremenjujoče.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

17. Z učenci z 
lahkoto 
vzpostavim 
sproščeno 
vzdušje.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

18. Delo z učenci 
me poživlja. 

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

19. Pri svojem delu 
sem naredil/-a 
že ogromno 
koristnega.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

20. Počutim se, kot 
da sem na 
koncu svojih 
moči.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

21. Pri svojem delu 
zelo umirjeno 
rešujem 
čustvene 
probleme. 

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 
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22. Čutim, da me 
učitelji krivijo za 
nekatere od 
svojih 
problemov.  

0 1  2  3  4  5 6 0 1 2  3  4  5     
6 

7 

 
 

7. V nadaljevanju sledi reševanje LESTVICE ZA OCENO UČITELJEVE 
UČINKOVITOSTI (Tschannen-Moran in Woolfolk Hoy, 2001) 
 

Preberite posamezna vprašanja in na lestvici od 1–9 obkrožite, koliko menite, da 
lahko vi storite pri reševanju danih situacij. Če menite, da pri reševanju podane 
situacije ne morete storiti nič, označite številko 1 ali 2, številko 3 ali 4 označite, če 
menite, da lahko storite zelo malo ter številko 5 ali 6, če menite, da lahko storite malo 
pri reševanju podane situacije. V primeru, da lahko po vašem mnenju storite veliko 
pri reševanju dane situacije, označite številko 7 ali 8 in če menite, da lahko naredite 
zelo veliko, označite število 9.   
Prosim, da pri odgovarjanju izhajate iz specialno pedagoškega vidika in upoštevate 
specifične značilnosti (znižane intelektualne sposobnosti) populacije oseb, s katerimi 
delate. 
 

UČITELJEVA MNENJA KAJ LAHKO SAM/A STORIM? 
 

NIČ ZELO 
MALO 

MALO VELIKO ZELO 
VELIKO 

1 Koliko lahko storite, da vas najbolj 
težavni učenci razumejo (na primer: 
uporaba VIZ dejavnosti, ki učenca 
zanimajo, ga motivirajo)? 

1  2     3  4 5  6 7  8 9 

2 Koliko lahko storite, da pomagate 
razviti kritično razmišljanje svojih 
učencev? 

 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

3 Koliko lahko storite, da obvladate 
motečo vedenje učencev v razredu? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

4 Koliko lahko storite, da motivirate 
učence, ki kažejo manj zanimanja za 
šolsko delo? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

5 V kolikšni meri lahko jasno izrazite 
vaša pričakovanja glede vedenja 
učencev? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

6 Koliko lahko storite, da učenci 
verjamejo, da so lahko pri šolskem delu 
uspešni? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

7 V kolikšni meri se lahko odzovete na 
zahtevna  vprašanja svojih učencev (na 
primer uporaba različnih pristopov pri 
razlagi)? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

8 V kolikšni meri lahko vzpostavite 
rutine, ki omogočajo nemoten potek 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 
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dejavnosti? 
9 Koliko lahko storite, da pomagate 

učencem ceniti učenje glede na 
njegovo stopnjo razumevanja? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

10 V kolikšni meri lahko ocenite, ali so 
učenci razumeli podano snov? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

11 V kolikšni meri lahko oblikujete 
razumljiva vprašanja za svoje učence? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

12 Koliko lahko storite za spodbujanje 
učenčeve ustvarjalnosti? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

13 Koliko lahko storite, da učenci 
upoštevajo razredna pravila? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

14 Koliko lahko storite, da izboljšate 
razumevanje učenca, ki ni uspešen (na 
primer: vključevanje v konkretne 
situacije, individualno prilagajanje in 
vključevanje učenčevih interesov)? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

15 Koliko lahko storite, da pomirite 
učenca, ki je moteč ali preglasen? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

16 V kolikšni meri lahko vzpostavite 
sistem za vodenje razreda (na primer: 
sistem dežuranja, razredne zadolžitve, 
slikovni urniki ipd.)? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

17 V kolikšni meri lahko svoje učne ure 
prilagodite na ustrezno raven za 
posamezne učence? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

18 V kolikšni meri lahko uporabljate 
različne strategije ocenjevanja 
(oziroma preverjanja dosežene ravni 
znanja v skladu s cilji IP)? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

19 V kolikšni meri lahko preprečite, da 
celotno učno uro uniči nekaj 
problematičnih učencev? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

20 V kolikšni meri lahko nudite drugačno 
razlago učencem, ki niso razumeli (na 
primer multisenzorno poučevanje, 
uporaba konkretnega materiala, razlaga 
korak po koraku)? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

21 V kolikšni meri lahko spremenite 
vedenje kljubovalnih učencev (na 
primer: uporaba različnih strategij 
vodenja razreda, modifikacija 
vedenja)? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

22 V kolikšni meri lahko pomagate 
družinam, da le-te pomagajo svojim 
otrokom do boljšega uspeha v šoli (na 
primer: svetovanje staršem za delo 
doma, sprotno obveščanje)? 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 

23 V kolikšni meri lahko pri pouku 
uporabite alternativne strategije 
poučevanja (na primer: skupinsko delo 
ali delo v paru, igra vlog, učenje preko 
igre)? 

 

1  2 3  4 5  6 7  8 9 
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24 V kolikšni meri lahko zagotovite 
spodbudnejše izzive za sposobnejše 
učence (na primer: individualno 
prilagajanje težavnosti nalog in 
dodatne zadolžitve)? 

1  2 3  4 5  6 7   8 9 

 

8. Kaj vam predstavlja pomoč in podporo, kadar se počutite pod stresom, 
pritiskom oziroma občutite znake sindroma izgorevanja (občutek izčrpanosti 
in neučinkovitosti, cinizem, padec imunske odpornosti, težave na področju 
medosebnih odnosov, pomanjkanje volje za delo ipd.)?  

(Prosim, obkrožite vse odgovore, ki se nanašajo na vas. Možnih je več odgovorov). 

a) Poslužujem se različnih športno-rekreativnih dejavnosti. 
b) Udeležujem se dodatnega izobraževanja (delavnice in seminarji) o obvladanju 

stresa in preprečevanju sindroma izgorevanja. 
c) Udeležujem se dodatnih izobraževanj za strokovno izpopolnjevanje. 
d) Prebiram knjige o preprečevanju stresa in izgorelosti na delovnem mestu. 
e) Uporabljam različne metode in tehnike sproščanja (na primer: meditacija, vaja z 

dihanjem, vizualizacija ipd.). 
f) Skrbim za dovolj počitka in zdravo prehrano. 
g) Vključen/a sem v supervizijsko skupino. 
h) Druženje s sodelavci na neformalnih srečanjih (kosila, izleti, sprehodi, ipd.). 
i) Z družinskimi člani delim misli, čustva in mnenja. 
j) Poslužujem se strokovne pomoči (psihoterapija, osebni pogovori z zdravnikom, 

obisk psihiatra). 
k) Drugo: ___________________________________________________________ 

Hvala za sodelovanje! 

Tamara Donaj 
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Priloga 2 – Brošura (Smernice za preprečevanje in soočanje s poklicnim 
izgorevanjem) 
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