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POVZETEK 

Učinkovitost pedagoških delavcev še zdaleč ni odvisna le od njihove izobraženosti, ampak 

tudi od njihove osebnosti. Poučevanje je namreč več kot le primeren program, sledenje 

učnemu načrtu, nudenje znanja, dobra izraba časa, izbor ustreznih pripomočkov. Je proces, v 

katerem enega izmed bistvenih vidikov predstavlja odnos med učenci in pedagogom. Slednji 

pa ne deluje le v skladu s strokovnimi kompetencami, temveč poučuje in vzgaja z zgledom in 

celotno svojo osebnostjo, kar nadalje vpliva na vedenje, razvoj spretnosti in znanj učencev.  

 

V magistrskem delu smo raziskovali, kakšne so osebnostne značilnosti specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov (v nadaljevanju SRP) in kako se te izražajo na njihovem 

delovnem mestu. Namen je bil ugotoviti prisotnost določenih osebnostnih lastnosti pri SRP 

ter ugotoviti statistično povezanost z različnimi vidiki njihovega dela z učenci s posebnimi 

potrebami (v nadaljevanju PP). Raziskava je tako temeljila na vprašalniku, katerega prvi del 

je bil namenjen odkrivanju osebnostne usmerjenosti, drugi del pa ugotavljanju, kako SRP 

ravnajo pri svojem delu z osebami s PP. 

 

V raziskavi je sodelovalo 97 SRP. Od tega je 97,9 % žensk in 2,1 % moških. V povprečju v 

vzgojno-izobraževalni ustanovi poučujejo 12,2 let (SD = 10,2). Trenutno so zaposleni v 

različnih programih, ki se izvajajo za otroke in mladostnike s PP, in sicer jih 21,6 % dela v 

posebnem programu vzgoje in izobraževanja, 23,7 % v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom, 4,1 % v prilagojenem programu z enakovrednim izobrazbenim 

standardom ter 50,5 % v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

Rezultati kažejo, da imajo SRP najbolj izražene osebnostne lastnosti samospoštovanja, 

samoaktualizirajočih vrednot in sinergije, najmanj pa samosprejemanja, eksistencialnosti in 

sprejemanja agresivnosti. Ugotovili smo, da na področju časovne ustreznosti obstajajo 

statistično pomembne razlike v izražanju osebnostnih lastnosti SRP glede na leta njihovih 

delovnih izkušenj, in sicer imajo SRP z malo in veliko izkušnjami pomembno višjo vrednost 

te dimenzije od SRP začetnikov. Nobena proučevana osebnostna lastnost se statistično 

pomembno ne povezuje z odnosom SRP do otrok, obstaja pa 8 statistično pomembnih 

povezav med osebnostnimi lastnostmi SRP in načinom njihovega delovanja v razredu. Od 

tega je največ korelacij (4) s podpodročjem doslednosti. Med osebnostnimi lastnostmi in 

strategijami reševanja konfliktov se je pokazalo kar 17 statistično pomembnih povezav. 

Osebnostne lastnosti se največkrat pomembno povezujejo s strategijo umika (8 statistično 

pomembnih povezav). Izmed vseh osebnostnih lastnosti se s strategijami reševanja konfliktov 

najbolj povezuje zmožnost intimnega stika – pokazale so se statistično pomembne povezave z 

vsemi strategijami reševanja konfliktov, razen s konfrontacijo. Spoznali smo tudi, da na 

področjih časovne ustreznosti, usmerjenosti navznoter, spontanosti, samospoštovanja in 

zmožnosti intimnega stika obstajajo statistično pomembne razlike med SRP, ki se s stresom 

soočajo različno učinkovito. 

 



 

 

Z magistrskim delom želimo prispevati k boljšemu poznavanju obravnavane tematike ter SRP 

spodbuditi k zavedanju o pomembnosti njihove osebnosti, saj se le-ta odraža tudi pri 

njihovem pedagoškem delu. 

 

Ključne besede: osebnostne lastnosti, specialni in rehabilitacijski pedagogi, odnos do 

učencev, način delovanja v razredu, strategije reševanja konfliktov, stres 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The efficiency of teachers in no way solely depends on their education, but also on their 

personality. Teaching comprises more than just having an adequate programme, following the 

curriculum, offering knowledge, making a good use of time, choosing the right teaching 

accessories. It is a process in which the relation between the teacher and the pupils represents 

one of the essential aspects. The teacher does not only act in accordance with his professional 

competences, but also teaches and educates with his example and his complete personality, 

which further influences the behaviour, the development of skills and the knowledge of the 

pupils. 

 

In the master’s thesis there were investigated the personality traits of special education and 

rehabilitation teachers (in further text abbreviated as SRP) and how these were manifested at 

work. The intention was to establish the presence of certain personality traits of the SRP and 

to determine their statistical relationship with different aspects of their work with pupils with 

special needs. Thus, the investigation was based on a questionnaire, the first part of which 

was intended to discover the personal orientation and the second one to find out how the SRP 

acted while working with persons with special needs. 

 

Ninety-seven SRP took part in the investigation, 97.9% females and 2.1% males. On average, 

they had worked in educational institutions for 12.2 years (SD = 10.2). At the moment of 

investigation, they were employed in different programmes for children and adolescents with 

special needs: 21.6% worked in the special education programme, 23.7% in the adapted 

programme with a lower learning standard, 4.1% in the adapted programme with an equal 

learning standard, and 50.5% in the programme with adapted implementation and additional 

professional aid. 

 

The results show that the most distinctive personality traits of the SRP were self-regard, self-

actualising values and synergy, whereas the personality traits of self-acceptance, existentiality 

and acceptance of aggression were the least manifest ones. It was found out that in the area of 

time competence statistically significant differences in the manifestation of personality traits 

of the SRP existed with respect to the duration of their work experience, namely the SRP with 

little or much experience had a significantly higher values of this dimension in comparison 

with the SRP beginners. No investigated personality trait had a statistically significant 

connection to the attitude of the SRP to children, yet there existed eight statistically 

significant connections between the personality traits of the SRP and the manner of their 

acting in class. The greatest number of correlations (4) existed with the sub-area of 

consistency. Between the personality traits and the conflict resolution stategies, however, 17 

statistically significant connections could be detected. Personality traits were most times 

significantly connected with retreat strategy (eight statistically significant connections). Of all 

personality traits, the capacity for intimate contact had the closest connection with the conflict 

resolution strategies – statistically significant connections with all conflict resolution 

strategies except confrontation could be detected. It was also found that in the areas of time 

competence, inner directed supports, spontaneity, self-regard and capacity for intimate 



 

 

contact, there existed statistically significant differences among the SRP confronting stress 

with different degrees of effectivity. 

 

The intention of the master’s thesis was to contribute to a better knowledge of the topic and to 

encourage the awareness of the importance of their personality in the SRP since this was also 

reflected in their educational work. 

 

Key words: personality traits, special education and rehabilitation teachers, relation with 

pupils, manner of acting in class, conflict resolution strategies, stress 
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SEZNAM KRATIC 

SRP: specialni/-a in rehabilitacijski/-a pedagog/-inja – izraz velja tudi za tiste strokovne 

delavce/delavke v vzgoji in izobraževanju, ki so po končanem izobraževanju pridobili/-e 

naziv specialni/-a pedagog/-inja ali defektolog/defektologinja 

PP: posebne potrebe 

VIZ: vzgoja in izobraževanje 

NIS: nižji izobrazbeni standard 

EIS: enakovredni izobrazbeni standard 

DSP: dodatna strokovna pomoč 

POI: vprašalnik osebnostne usmerjenosti 
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1 UVOD 

Za izhodiščno misel naj vzamemo zapis K. Paterson (2008), da »na učence vplivamo z 

načinom poučevanja, lastnim vzorom ter vodenjem s srcem in dušo, ob uporabi vseh 

pripomočkov, virov in osebnih veščin, ki jih imamo na voljo« (str. 3). To se zdi precej 

samoumevno, pa vendar ni vse tako preprosto, kot se kaže na prvi pogled. Vsak pedagog se 

lahko vpraša, katere pripomočke uporablja pri pouku in zakaj ravno te. So res najbolj 

učinkoviti ali so všeč le njemu? Na kakšen način poučuje in vodi razred? Katere pristope pri 

tem uporablja in zakaj? In nenazadnje: kakšen zgled predstavlja otrokom s svojim vedenjem? 

Učenci ga namreč gledajo ves čas. Tudi sami smo v času izobraževanja opazovali učitelje in 

profesorje in bili so zelo različni. Opažali smo, da so bili nekateri vedno umirjeni, drugi 

eksplozivni, tretji so se vselej trudili za ohranjanje spodbudnega ozračja v razredu. Čeprav so 

lahko poučevali isti predmet in imeli podobna znanja, so ravnali raznoliko. Tako smo vedno 

bolj prihajali do spoznanja, da na njihov način poučevanja še zdaleč ne vplivajo le strokovne 

kompetence, temveč tudi njihova osebnost. 

 

Gogala je že v tridesetih letih prejšnjega stoletja poudarjal pomen učiteljeve osebnosti. Učni 

programi so sicer potrebni za šolsko delo, pa vendar za njegovo uspešnost še zdaleč niso 

dovolj. Ključno vlogo v učnem procesu imajo tudi osebni dejavniki, pristni odnosi med 

učiteljem in učenci. Gogala je izpostavljal, da učitelj poučuje in vzgaja s celotno svojo 

osebnostjo (Pergar-Kuščer, 2000). Tudi mnogi drugi avtorji, ki so Gogali sledili, so se 

pretežno usmerjali le na učitelje. A verjamemo, da vse to ne velja le zanje, temveč tudi druge 

pedagoške delavce, med njimi SRP. 

 

Opažamo, da študij, ki bi proučevale osebnostne lastnosti SRP, ni in vendar menimo, da bi 

bilo temu v okviru raziskovanj dobro nameniti nekaj več pozornosti. Zaradi zavedanja o 

pomembnosti pedagogove osebnosti ter lastnih izkušenj v zvezi s tem smo se odločili, da 

bomo v magistrskem delu raziskali, kakšne so osebnostne značilnosti SRP in kako se izražajo 

na njihovem delovnem mestu. 

 

V teoretičnem delu najprej opredelimo osebnost in poudarimo nekatere temeljne teorije 

osebnosti. Nadalje se usmerimo v osebnostne lastnosti ter v njihovem okviru še v temeljne 

dimenzije osebnosti. Zatem predstavimo ključne pojme na področju motivacije, saj je le-ta 

bistvena za usmerjanje posameznikovega vedenja. Nekaj pozornosti namenimo Maslowi 

teoriji motivacije in se nato osredotočimo na samoaktualizacijo kot najvišjo potrebo v 

hierarhiji potreb in kot pojem, ki se nanaša na osebnost kot celoto. Poudarimo tudi nekatere 

značilnosti samoaktualiziranih ljudi. Nadalje navedemo skupine otrok s PP in programe 

vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ), ki se zanje izvajajo. Naslednji obsežnejši sklop 

predstavlja poglavje o delu SRP, kjer najprej opišemo njihove glavne naloge pri delu z 

osebami s PP, v nadaljevanju pa se usmerimo v nekatera ožja vsebinska področja. Poudarimo 

pomembnost dobrih in pozitivnih odnosov z učenci ter ustreznega načina delovanja v razredu. 

Pri tem se osredotočimo na doslednost, strukturiranost in organiziranost, čustva in način 

govorjenja ter na prilagodljivost, ki je za SRP nujna, če želijo čim bolj upoštevati različnost 

učencev ter na podlagi tega ustrezno diferencirati in individualizirati delo. V šolskem okolju 
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se pojavljajo tudi konflikti, zato jih v teoretičnem delu opredelimo, razložimo različne 

strategije njihovega reševanja, predstavimo posledice rešenih in nerazrešenih konfliktov ter 

podamo nekaj smernic za njihovo čim bolj učinkovito razreševanje. Nadalje opredelimo stres, 

ki je pri pedagoških delavcih pogost pojav in lahko vodi v izgorelost. Navedemo tudi nekaj 

predlogov za čim bolj uspešno spoprijemanje s stresom. Zadnje poglavje teoretičnega dela 

namenjamo pregledu že znanih ugotovitev v povezavi z vplivom posameznih osebnostnih 

lastnosti na nekatere spremenljivke. 

 

V empiričnem delu opredelimo raziskovalni problem, zapišemo cilje raziskave, raziskovalna 

vprašanja in opišemo metodologijo. V raziskavi je sodelovalo 97 SRP, ki so zaposleni v 

posebnem programu VIZ, prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (v 

nadaljevanju NIS), prilagojenem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom (v 

nadaljevanju EIS) ali v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v 

nadaljevanju DSP). Predstavimo tudi merski pripomoček, ki je bil uporabljen v raziskavi. 

Opišemo, kako smo pridobivali podatke ter na kratko orišemo, s katerimi statističnimi pristopi 

smo podatke obdelali. V rezultatih in interpretaciji podrobneje prikažemo rezultate in jih 

razložimo po raziskovalnih vprašanjih. 

 

V zaključku strnemo bistvena spoznanja, do katerih smo prišli s pomočjo rezultatov izvedene 

raziskave. Vprašalnik, ki so ga izpolnjevali SRP, je vključen v prilogi. 

 

Pomembno se nam zdi, da bi se vsi pedagoški delavci zavedali pomembnosti lastne osebnosti, 

saj se le-ta odraža tudi pri njihovem pedagoškem delu. Verjamemo, da pričujoče magistrsko 

delo preko teoretične osvetlitve nekaterih ključnih poudarkov ter empiričnih spoznanj lahko 

pripomore k boljšemu vpogledu v izbrano tematiko ter k večji ozaveščenosti pedagogov o 

njihovem velikem vplivu, ki ga imajo na otroke, s katerimi delajo. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OSEBNOST 

Ljudje se med seboj zelo razlikujemo. Ločimo se tako po svojih zunanjih, telesnih 

značilnostih kot tudi v mišljenju, vedenju in čustvovanju (Avsec, Kavčič in Petrič, 2017). 

Vsak človek ima svoj vzorec telesnega in duševnega dogajanja (Musek in Pečjak, 2001) in 

prav te razlike med posamezniki so eden izmed temeljev proučevanja na področju psihologije 

osebnosti (Avsec idr., 2017). 

 

Izraz »osebnost« precej pogosto uporabljamo tudi v vsakdanjem življenju. Ves čas presojamo 

ljudi in njihove osebnostne značilnosti, vendar ocenjujemo subjektivno, na podlagi prvega 

vtisa ali slučajnih dogodkov, radi prehitro posplošujemo. Te sodbe so nezanesljive ter pogosto 

napačne ali pristranske. Prav tako besedo »osebnost« uporabljamo v različnih kontekstih, pri 

čemer je ne ločimo natančno z nekaterimi drugimi pojmi, na primer z osebo, človekom, 

posameznikom. Tako nam osebnost vsakič predstavlja nekaj drugega. Tovrstna pomenska 

raznolikost je sicer povsem normalna, vendar pa je za znanstveno pojmovanje osebnosti 

potrebno vsaj približno poenotenje glede pomena te besede (Musek, 1993b; Musek, 1997; 

Musek, 1999; Musek in Pečjak, 2001). 

 

Obstaja veliko opredelitev osebnosti, vendar se jih večina nanaša na zelo podobne vidike, le 

da so poudarki različni. Allport (1969, v Žagar, 2009) meni, da je »osebnost dinamična 

organizacija tistih psihofizičnih sistemov znotraj posameznika, ki določajo njegovo značilno 

obnašanje in način mišljenja« (str. 24). Podobno osebnost vidi tudi Maddi (1976, v Musek, 

2005a) kot »trajni niz karakteristik in tendenc, ki določajo tiste podrobnosti in razlike v 

psihološkem vedenju (mišljenju, čustvovanju in akcijah), ki so kontinuirane v času in ki jih ne 

moremo zlahka razumeti zgolj kot rezultat socialnih in bioloških pritiskov v danem trenutku« 

(str. 5–6). Musek (1988) osebnost razume kot skupek vseh značilnosti pri vsakem 

posamezniku, še posebej pa pomembnih značilnosti njegovega psihofizičnega dogajanja. Ta 

celota posameznika označuje in razlikuje od drugih. Osebnost je torej »relativno trajna in 

edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika« (Musek, 1988, 

str. 2). Carver in Scheier (2000, v Avsec idr., 2017) osebnost opredeljujeta kot »notranjo 

dinamično organizacijo psihofizičnih sistemov, ki ustvarjajo posameznikov značilni vzorec 

vedenja, mišljenja in občutij« (str. 7–8). Cattell (1965, v Avsec idr., 2017) se pri svoji 

definiciji osredotoča predvsem na vedenje, saj v osebnosti vidi nekaj, kar nam omogoča 

napovedovanje posameznikovega vedenja. Revelle (2007, v Avsec idr., 2017) pa trdi, da se 

osebnost nanaša na čustva, vedenje, mišljenje in motivacijo. Prav motivacijo tudi Musek 

(1993a) vidi kot eno izmed osrednjih vidikov, ki so pomembni pri proučevanju osebnosti, saj 

pomembno vpliva na naše obnašanje. 

 

Ko govorimo o osebnosti, gre torej za kompleksno psihofizično celoto, po kateri se 

posamezniki razlikujemo med seboj in nas po njej drugi lahko prepoznajo (Musek in Pečjak, 

2001). Za osebnost so bistvene nekatere značilnosti, in sicer celovitost, edinstvenost in 

doslednost. Vsak posameznik sebe in druge dojema kot enotno, celovito osebo in ne razmišlja 
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zgolj o njegovih posameznih lastnostih, kar predstavlja celovitost (Žagar, 2009). Edinstvenost 

pomeni, da je vsak človek v osebnostnem smislu enkraten in nezamenljiv. Niti dva 

posameznika na svetu nista enaka po doživljanju in odzivanju na razne dražljaje (Musek in 

Pečjak, 2001; Žagar, 2009). Govorimo lahko tudi o osebnostni individualnosti (Musek in 

Pečjak, 2001). Kljub tej edinstvenosti posameznikov pa vseeno lahko primerjamo ljudi med 

seboj (Žagar, 2009). Doslednost se nanaša na to, da se vsak človek vede glede na svojo 

osebnost relativno trajno in dosledno (Musek in Pečjak, 2001; Žagar, 2009). Ravno zaradi 

stabilnosti in doslednosti se isti posamezniki na različne situacije odzivajo podobno, 

konsistentno, zaradi česar je možno osebnost drugega prepoznati, tudi če ga srečamo v 

različnih časih in trenutkih. Lahko rečemo, da ima osebnost svojo istovetnost oz. svojo 

identiteto (Musek, 1993b; Musek, 2005a; Musek, 2005b; Musek in Pečjak, 2001). Kljub 

vsemu je doslednost le relativna, kar pomeni, da ni nujno, da se bo posameznik vedno in v 

vseh situacijah odzval v skladu s temi težnjami, čeprav so le-te pri njem sicer prevladujoče 

(Ashton, 2013, v Avsec idr., 2017), poleg tega pa se tudi človekova osebnost spreminja 

(Žagar, 2009). 

 

2.1.1 TEORIJE OSEBNOSTI 

Mnogo avtorjev se je lotilo razlaganja in proučevanja osebnosti in nastalo je več teorij, ki jih 

glede na vidike, na katere se osredotočajo, lahko razdelimo v več skupin. V nadaljevanju 

predstavljamo najpomembnejše izmed njih. 

 

Strukturne oz. dispozicijske teorije sodijo med najstarejše razlage osebnosti. Te teorije 

osebnost vidijo kot strukturo raznih osebnostnih lastnosti in odnosov med njimi. Trdijo, da 

osebnostne lastnosti tvorijo osebnost. V preteklosti je prevladovalo tipološko pojmovanje 

osebnosti, kar pomeni, da so bili tisti avtorji (npr. Hipokrat, Jung, Kretschmer) prepričani, da 

se osebnostne lastnosti oblikujejo v skupni tip. V sodobnem času pa se raziskovalci bolj 

usmerjajo v osebnostne poteze in dimenzije. Osebnostne lastnosti tako razumejo kot 

dimenzije – posameznik je torej pri posameznih lastnostih na kontinuumu od manj do bolj 

izraženih. Predstavniki dimenzionalnega pojmovanja osebnosti so med drugim Allport, 

Cattell in Eysenck. Osebnostne poteze so po mnenju strukturnih strokovnjakov delno vrojene 

in delno pridobljene. Njihov hierarhični model prikazuje, da se osebnostne lastnosti 

razlikujejo glede na kompleksnost. Nekatere so specifične in enostavne, ki se nato med seboj 

povezujejo v bolj splošne in kompleksne. Tako so na najvišji ravni temeljne dimenzije 

osebnosti (Musek, 2005a; Musek in Pečjak, 2001), o katerih bomo podrobneje pisali v 

poglavju 2.1.3. 
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Avtorji psihodinamičnih teorij se osredotočajo predvsem na nagone, potrebe in motive, ki so 

vzrok posameznikovega delovanja. Menijo, da je za razumevanje osebnosti treba poznati 

razne motivacijske značilnosti. Najbolj znan predstavnik te skupine teorij je Freud, ki je razvil 

psihoanalitično teorijo. V njej razlaga delovanje osebnosti, ki se po njegovem odvija med 

nezavednimi težnjami onega (ida) ter nadjaza (superega), ki zajema moralne norme in 

posameznikovo vest, ta dva dela duševnosti pa vsak po svoje pritiskata na jaz (Musek, 2005a; 

Musek in Pečjak, 2001). Medtem ko je po Freudu v ospredju posameznikovega delovanja 

spolni nagon, so se drugi avtorji usmerjali v nekatera druga področja, npr. težnjo po 

uveljavljanju, samoaktualizaciji ali smislu, vsem pa je skupno, da poudarjajo pomen 

motivacijskih dejavnikov (Musek, 1997). 

 

Za razliko od dispozicijskih in psihodinamičnih teorij, ki v ospredje postavljajo sámo osebo, 

torej intrapersonalni vidik osebnosti, vedenjske teorije izpostavljajo njeno ekstrapersonalno 

perspektivo in se usmerjajo na zunanje dejavnike ter vlogo okolja in učenja. Po tej teoriji se 

osebnost oblikuje na podlagi pogojevanja, učenja in izkušenj, kar pomeni, da je osebnost v 

veliki meri naučena in pridobljena. Njeni avtorji menijo, da predmet proučevanja ne more biti 

subjektivno doživljanje, temveč le nekaj, kar je možno tudi objektivno spoznavati, to pa je 

vedenje. Zanje je torej najpomembnejša povezava med nekim dražljajem in odzivom, ki mu 

sledi (Musek, 1999; Musek, 2005a; Musek in Pečjak, 2001). 

 

Humanistične teorije so kritične do biološko motivacijskih in vedenjskih determinant kot 

glavnih vidikov posameznikove osebnosti. Po njihovem človekova osebnost presega vse to, 

zato je pri oblikovanju osebnosti pomembna svoboda. Osebnost naj bi se razvijala iz 

posameznikove težnje po razvoju potencialov, ki jih ima v sebi, ter po vsestranski rasti. Zanje 

sta torej bolj kot nezavedni procesi pomembna zavestno doživljanje in volja, ključne 

komponente osebnosti pa tako predstavljajo doživljanje lastne identitete in identitete drugih, 

svoboda, dostojanstvo, ljubezen, upanje in smiselnost. Nekateri avtorji (npr. Maslow in 

Rogers) menijo, da sta temeljni gibali osebnosti prav težnji po samoaktualizaciji in 

osebnostnem razvoju (Musek, 2005a; Musek in Pečjak, 2001). 

temeljne dimenzije 

poteze 

habitualne lastnosti 

specifične lastnosti 

Slika 1: Hierarhični model osebnostnih lastnosti (Musek, 2005a, str. 17). 
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Kognitivne teorije poudarjajo pomembnost človekovih spoznavnih procesov za osebnost. 

Izhajajo iz prepričanja, da človek predvsem spoznava, raziskuje in si razlaga svet okoli sebe. 

Tako na njegovo odzivanje na različne situacije bistveno vpliva to, kako on vidi in dojema 

svet. Gre torej za povezave med situacijami, v katerih se posameznik znajde, in njegovim 

kognitivnim delovanjem. Po mnenju kognitivnih avtorjev lahko razumemo posameznikovo 

vedenje, če razumemo, kako predeluje informacije. Različne interakcije med osebnimi 

značilnostmi in življenjskimi situacijami pa tako vodijo do drugačne osebnosti (Musek, 1999; 

Musek, 2005a; Musek in Pečjak, 2001). 

 

2.1.2 OSEBNOSTNE LASTNOSTI 

Osebnost je celota, ki jo sestavlja mnogo značilnosti. Trajne značilnosti, po katerih se 

posamezniki razlikujejo med seboj, so osebnostne lastnosti. Osebnostnih lastnosti je zelo 

veliko, tako rekoč neomejeno, nekatere med njimi so ozke, druge so bolj splošne. Osebnostne 

lastnosti se razlikujejo tudi glede na pomembnost, saj nam nekatere o človekovi osebnosti 

nudijo več informacij od drugih (Musek in Pečjak, 2001). Pomembne pa niso samo 

osebnostne lastnosti, ampak tudi odnosi med njimi – oboje skupaj tvori strukturo osebnosti 

(Musek, 2005b). 

 

Osebnost lahko razdelimo na več področij. 

Temperament predstavlja značilne načine in oblike obnašanja, predvsem čustvovanja (Musek 

in Pečjak, 2001). Lastnosti posameznikovega temperamenta lahko opazimo dokaj hitro. Ne da 

bi človeka dobro poznali, lahko vidimo, kako se obnaša. Zato ni presenetljivo, da se je 

spoznavanje temperamenta začelo že zelo zgodaj na področju proučevanja strukture osebnosti 

(Musek, 1993b). Zelo znana in hkrati tudi najstarejša je Hipokratova tipologija. Hipokrat je 

menil, da človeško obnašanje in osebnost lahko razložimo z delovanjem štirih telesnih sokov, 

in sicer žolča, krvi, sluzi in »črnega žolča«. Glede na to, kateri od teh sokov prevladuje, je 

ločil štiri tipe temperamenta: kolerični, sangvinični, flegmatični in melanholični (Musek, 

1993b; Musek in Pečjak, 2001). Čeprav so bile Hipokratove ugotovitve zelo pomembne za 

nadaljnje raziskovanje, so sodobni psihologi bolj kot tipom temperamenta naklonjeni 

dimenzijam in potezam temperamenta. Raziskovalci so ugotovili, da je temperament v veliki 

meri odvisen od dednih vplivov (Musek in Pečjak, 2001). 

Značaj oz. karakter se nanaša na vsebino posameznikovega obnašanja. Nekatere osebnostne 

lastnosti, ki sodijo v kategorijo značaja, so vestnost, redoljubnost, doslednost in poštenost. Če 

pri temperamentu ne moremo govoriti o dobrem ali slabem temperamentu, pa družba vrednoti 

posameznikov značaj v povezavi z etično-moralnimi normami (Musek in Pečjak, 2001; 

Žagar, 2009). Za razliko od temperamenta je značaj bolj odvisen od vplivov okolja. Oblikuje 

se na podlagi vzgoje ter raznih družbenih norm (Musek in Pečjak, 2001). Prav tako je značaj 

zelo povezan z vrednotami. Spranger je tako prepričan, da posameznik doživlja in se nato 

odziva na podlagi tega, katera kategorija vrednot pri njem prevladuje (Musek, 1993b). 

Sposobnosti zajemajo različne lastnosti, ki so povezane s posameznikovimi dosežki in 

uspešnostjo na različnih področjih. To področje vključuje tako telesne kot duševne 

sposobnosti, v katere uvrščamo tudi zaznavne in umske sposobnosti – med slednjimi je zelo 

pomembna inteligentnost (Musek in Pečjak, 2001). 
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Telesna zgradba oz. konstitucija se nanaša na posameznikove telesne značilnosti, npr. na 

njegov videz in držo (Musek in Pečjak, 2001), pa tudi na fiziološke značilnosti (delovanje 

določenih sistemov v telesu), (Žagar, 2009). 

 

Pri različnem načinu proučevanja osebnosti sta ključna dva temeljna pristopa. Prvi je na osebe 

osredotočen oz. tipološki pristop, ki se osredotoča na osebnostne tipe oz. kombinacije 

osebnostnih lastnosti znotraj posameznika. Raziskovalci, ki se poslužujejo tega pristopa, 

menijo, da so nekatere kombinacije izraženosti osebnostnih lastnosti posebno pogoste, kar 

imenujemo tipi osebnosti. Najpogosteje se omenjajo trije tipi osebnosti, in sicer prožni tip, tip 

s pretiranim nadzorom ter tip s pomanjkljivim nadzorom. Drugi avtorji so kritični do tega 

koncepta. Resda je tovrstni pristop dokaj enostaven, a ima tudi svoje pomanjkljivosti, saj v 

realnosti le redko kdo ustreza opisanim kombinacijam osebnostnih lastnosti, ampak se 

njegove osebnostne lastnosti povezujejo tako, da se ne uvrsti pod noben tip ali pa več tipov 

hkrati (Avsec idr., 2017). Tipološko razvrščanje ljudi tako na nek način preveč poenostavlja 

medosebne razlike, saj ljudi ni moč strpati le v nekaj kategorij (Musek in Pečjak, 2001). Drugi 

pristop k proučevanju medosebnih razlik med posamezniki v temeljnih osebnostnih lastnostih 

je na dimenzije osredotočen pristop, ki trdi, da osebnost lahko najbolje opišemo z 

osebnostnimi lastnostmi (Avsec idr., 2017). Musek (1993b) izpostavlja dve prednosti tega 

pristopa pred prvim. Meni, da na dimenzije osredotočen pristop ustreza dejanskim 

medosebnim razlikam med posamezniki, saj je določena osebnostna lastnost lahko bolj ali 

manj izražena. Poleg tega je prepričan, da je osebnostne lastnosti možno meriti le, če jih 

dojemamo kot dimenzionalne. 

 

Vrnimo se še na sam pojem osebnostnih lastnosti. Osebnostne lastnosti oz. poteze 

predstavljajo relativno trajni slog posameznikovega razmišljanja, njegovega čustvovanja in 

vedenja (McCrae in Costa, 1997, v Avsec idr., 2017). Osebnostne lastnosti so tudi 

univerzalna, razmeroma trajna in splošna vedenjska nagnjenja ter vzorci odzivanja (McCrae 

idr., 2000, v Avsec idr., 2017; Zupančič, 2013a). Osebnostne lastnosti pa ne zajemajo vseh 

psiholoških značilnosti ljudi, npr. trenutnih stanj, stališč, sposobnosti in telesnih značilnosti 

(Avsec idr., 2017). Po mnenju Allporta (1937, v Musek, 1997) gre pri osebnostnih lastnostih 

za notranje dispozicije, ki povzročijo, da oseba zaradi njih ravna drugače, kot če teh dispozicij 

ne bi imela. Ashton (2013, v Avsec idr., 2017) bolj natančno razlaga pojem osebnostih 

lastnosti. Pravi, da se osebnostne lastnosti nanašajo na medosebne razlike, torej ni pomemben 

le opis neke posameznikove značilnosti, ampak predvsem njena primerjava z drugimi. Ta 

primerjalni in razlikovalni vidik je izpostavil že Guilford (1959, v Musek, 2005b) v definiciji, 

da je osebnostna lastnost »vsak določljiv relativno trajen vidik vedenja, po katerem se 

posameznik loči od drugega« (str. 38). Nadalje se osebnostne lastnosti po Ashtonu (2013, v 

Avsec idr., 2017) izražajo v različnih relevantnih situacijah in skozi daljša časovna obdobja. 

Res je, da na posameznikovo vedenje pomembno vplivajo tudi značilnosti konkretnih situacij, 

v katerih se znajde, pa vendar lahko prepoznamo dokaj stabilna vedenjska nagnjenja, da se 

človek v različnih situacijah vede podobno. Poleg tega osebnostne lastnosti označujejo težnje 

k tipičnemu razmišljanju, vedenju in čustvovanju, kar pomeni, da gre vseeno le za relativno 

doslednost in ne za enako razmišljanje, vedenje in čustvovanje v čisto vseh situacijah (prav 

tam). 
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2.1.3 TEMELJNE DIMENZIJE OSEBNOSTI 

Zaradi množice izrazov in opisov za različne osebnostne lastnosti (Avsec, 2007a; Avsec idr., 

2017) ter ugotavljanja, da se nekatere osebnostne lastnosti pojavljajo skupaj (Ahmetoglu in 

Chamorro-Premuzic, 2013, v Avsec idr., 2017), se je pokazala potreba po organizaciji teh 

lastnosti, da bi dobili temeljne dimenzije osebnosti (Avsec, 2007a), ki jih lahko imenujemo 

tudi robustne osebnostne lastnosti, temeljne osebnostne lastnosti ali faktorji osebnosti (Avsec 

idr., 2017). Raziskovalci so se prepoznavanja temeljnih dimenzij izmed množice osebnostnih 

lastnosti lotili na različne načine ter dobili različno število temeljnih dimenzij (Avsec idr., 

2017; Musek, 2005a). 

 

Leksična hipoteza izhaja iz predpostavke, da lahko temeljne osebnostne lastnosti izluščimo iz 

jezikovnih izrazov, saj so pomembni vidiki osebnosti že zajeti v jezik. Allport in Odbert 

(1936, v Avsec idr., 2017) sta v angleškem jeziku izbrala več tisoč izrazov, ki so se nanašali 

na opisovanje osebnostnih lastnosti in sta jih pozneje skrčila na 4500. Te besede sta nato 

uvrstila v štiri kategorije. Cattell se je lotil hierarhične organizacije osebnostnih lastnosti. 

Izhajal je iz 4500 izrazov, po zapletenih postopkih in analizah pa je naposled prišel do 16 

primarnih faktorjev osebnosti, ki se pri posamezniku nahajajo na kontinuumu od manj do bolj 

izraženih. Na podlagi te teorije je nastal tudi model velikih petih osebnostnih lastnosti, ki bo 

nekoliko podrobneje predstavljen v podpoglavju. Model osebnostnih lastnosti HEXACO 

večinoma ustreza modelu velikih pet, le da je dodan še en faktor, in sicer iskrenost – 

skromnost. Lastnosti, ki sodijo v to kategorijo, so v angleškem jeziku večinoma uvrščene v 

sprejemljivost. Nekateri avtorji menijo, da je pet faktorjev še vedno povezanih med seboj in 

zagovarjajo dva superfaktorja, in sicer faktor alfa oz. stabilnost, kamor sodijo čustvena 

stabilnost, sprejemljivost in vestnost, ter faktor beta oz. plastičnost, ki zajema ekstravertnost 

in odprtost za izkušnje. Najvišjo raven organiziranosti osebnostnih lastnosti pa predstavlja 

generalni faktor osebnosti, ki na nižji ravni vključuje dva superfaktorja, na še nižjih pa pet 

faktorjev osebnosti. Generalni faktor osebnosti vsebinsko predstavlja »kombinacijo v družbi 

pozitivno vrednotenih oz. zaželenih osebnostnih lastnosti« (Avsec idr., 2017, str. 26). Omeniti 

velja še Eysenckovo teorijo. Avtor je preko faktorskih analiz mnogih vprašalniških postavk 

prepoznal dva faktorja in mu pozneje dodal še enega. Nastal je teoretski model treh temeljnih 

dimenzij, in sicer ekstravertnost (dimenzija introvertnost – ekstravertnost), nevroticizem 

(dimenzija čustvena stabilnost oz. nenevroticizem – čustvena stabilnost oz. nevroticizem) in 

psihoticizem (dimenzija nepsihoticizem – psihoticizem). Čeprav njegova teorija ni najbolj 

uveljavljena, pa je s svojimi ugotovitvami prispeval pomemben delež k razumevanju strukture 

osebnostnih lastnosti ter njihove povezanosti z nekaterimi fiziološkimi dejavniki človeka 

(Avsec idr., 2017; Musek, 1999; Musek, 2005a). 

 

2.1.3.1 Vélikih pet faktorjev osebnosti 

Mnogi raziskovalci so pri proučevanju osebnosti izhajali iz Cattellovega modela 16 primarnih 

faktorjev osebnosti in z nadaljnjimi analizami prišli do petih faktorjev, ki pa so jih različni 

avtorji nekoliko različno poimenovali in tudi različno pojmovali, kaj sodi k določeni 

dimenziji (Avsec idr., 2017; Musek, 2005a). Dandanes je vélikih pet faktorjev osebnosti na 

splošno najbolj sprejet in prevladujoč model kategoriziranja osebnostnih lastnosti. 
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Strokovnjaki se načeloma strinjajo glede obstoja petih temeljnih dimenzij osebnosti in so 

prepričani, da lahko z njimi dovolj dobro opišemo strukturo osebnosti (Avsec idr., 2017). 

Izraz »velikih pet« je utemeljil Goldberg (1990, v Avsec idr., 2017), Costa in McCrae (1992) 

pa govorita o petfaktorskem modelu. Oba izraza se sedaj večinoma uporabljata kot 

sopomenki, zasledimo pa lahko tudi še kakšen drug izraz, npr. petfaktorska teorija ali pet 

robustnih faktorjev osebnosti (Avsec, 2007a; Avsec idr., 2017; Musek, 2005a). 

 

Temeljne dimenzije osebnosti so: ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, nevroticizem in 

odprtost za izkušnje (Avsec idr., 2017). Večina študij je potrdila prve štiri faktorje, vseh pet 

pa bolj malo. Poleg tega obstaja razmišljanje, da vsaj v nekaterih jezikih lahko govorimo o 

šestih faktorjih, in sicer zadnji faktor zajema medosebne razlike v poštenosti (Avsec, 2007a). 

Poleg tega so nekateri avtorji ugotovili, da so tudi veliki faktorji povezani med seboj. Costa, 

McCrae in Dye (1991) so našli zmerno veliko povezavo med ekstravertnostjo in odprtostjo ter 

precejšnjo negativno korelacijo med vestnostjo in nevroticizmom. Vse temeljne dimenzije so 

tudi notranje razčlenjene, sestavljene iz raznih lastnosti (Musek, 2005b). Ekstravertnost se 

tako nanaša na družabnost, pozitivno čustvovanje, optimizem, aktivnost, asertivnost, visoko 

raven energije. Sprejemljivost zajema lastnosti, kot so prijaznost, skrbnost, altruizem, 

empatija, sodelovanje, zaupanje, skromnost. Vestnost vključuje odgovornost, pozornost, 

vztrajnost, organiziranost, sistematičnost, natančnost, zanesljivost, samodisciplino, 

nadzorovanje impulzov. Nevroticizem se nanaša na pogosto nihanje razpoloženja, nagnjenost 

k doživljanju krivde in tesnobe, napetost, socialno plašnost. Odprtost za izkušnje pa vključuje 

radovednost, zanimanje za nove ideje, željo po raziskovanju novih stvari in izkušenj, 

ustvarjalnost, povezuje se tudi z inteligentnostjo (Avsec, 2007a; Avsec idr., 2017; Zupančič, 

2013a). 

 

Za ocenjevanje temeljnih dimenzij osebnosti se je oblikovalo veliko merskih pripomočkov, ki 

se nanašajo na taksonomijo vélikih pet ali na njihove posamezne komponente (Avsec idr., 

2017). Med pomembnejše uvrščamo npr. vprašalnik NEO PI-R (NEO Personality Inventory – 

Revised – Costa in McCrae, 1992, v Avsec idr., 2017), vprašalnik BFQ (Big Five 

Questionnaire – Caprara, Barbaranelli in Borgogni, 1993, v Bucik, 2007) ter ocenjevalne 

lestvice BFO-S in BFO-D (prav tam), vprašalnik BFI (The Big Five Inventory – John, 

Donahue in Kentle, 1991, v Avsec in Sočan, 2007), mednarodni fond vprašalniških postavk, 

imenovan IPIP (International Personality Item Pool – Goldberg, 1999, v Musek, 2007; 

International Personality Item Pool, 2018), obstajajo pa tudi vprašalniki osebnosti za otroke in 

mladostnike (Zupančič, 2013a). 

 

Kljub široki uporabi modela vélikih petih naj poudarimo, da obstajajo tudi drugi načini 

razvrščanja in opisovanja osebnostnih lastnosti. Enega izmed njih, Vprašalnik osebnostne 

usmerjenosti (POI) avtorja Shostroma (1962, v Lamovec, 1994b), ki smo ga uporabili tudi v 

empiričnem delu, skupaj s teoretskim ozadjem predstavljamo v nadaljevanju. 
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2.2 MOTIVACIJA 

Ko govorimo o osebnosti, se lahko ustavimo tudi pri samoaktualizaciji, ki se nanaša na 

osebnost kot celoto. Veliko pozornosti ji je namenil Maslow v okviru teorije motivacije 

(Lamovec, 1994b). 

 

Različne psihološke smeri so motivacijo različno pojmovale, zato ne obstaja enotne definicije 

motivacije, imajo pa različne opredelitve nekaj skupnih točk. Tako je motivacija občutena 

napetost, ki je usmerjena k nekemu cilju, to k cilju usmerjeno vedenje pa je spodbujeno preko 

specifičnih potreb, hotenj ali želja. Pri motivaciji gre za notranji proces, ki ima vpliv na smer, 

intenzivnost in vztrajnost k cilju usmerjenega vedenja (Kobal Grum in Musek, 2009). Če 

povemo nekoliko drugače, je motivacija »psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše 

vedenje« (Petri in Govern, 2004, v Kobal Grum in Musek, 2009, str. 16) oz. so to »vsi procesi 

spodbujanja, vzdrževanja in usmerjanja telesnih in duševnih dejavnosti, zato da bi uresničili 

cilj« (Stražišar, Dogša in Curk, 2009, str. 104). 

 

V motivaciji se prepletajo različna gibala posameznikovega vedenja – potrebe, motivi, želje, 

cilji, interesi, vrednote itd. Motivirano vedenje se izkazuje preko motivacije potiskanja in 

motivacije privlačnosti. Motivacijo potiskanja imenujemo tisto motivacijo, kjer so v ozadju 

potrebe, ki nas ženejo v neko vedenje. O motivaciji privlačnosti pa govorimo v povezavi s 

cilji, željami in vrednotami, ki spodbujajo in usmerjajo naše vedenje v eno ali drugo smer. 

Tako ima lahko npr. več oseb enako potrebo, a drugačne cilje, zato so tudi njihovi motivi 

(hotenje, da nekaj storijo) in vedenja različna (Stražišar idr., 2009). 

 

T. Lamovec (1986, v Kobal Grum in Musek, 2009) meni, da so ključne značilnosti 

motiviranega vedenja »povečano delovanje energije, vztrajnost, moč in učinkovitost vedenja, 

usmerjenost k cilju ter spreminjanje vedenja« (str. 16). D. Kobal Grum in Musek (2009) pa 

poudarjata tri prvine motivacije, in sicer potrebo, dejavnost in cilj. Potrebe so lahko 

fiziološke, psihološke ali socialne, v vsakem primeru pa gre za neko neravnovesje v 

organizmu. Kot dejavnost avtorja razumeta vedenje, ki posameznika vodi do uresničitve cilja, 

da bi izravnal prisotno neuravnovešenost. Cilj pa je predmet, situacija, psihično ali kakšno 

drugo stanje, ki bi zadovoljil našo potrebo. Cilji so lahko zavestni ali manj zavedni, lahko so 

pozitivni, torej taki, ki nas privlačijo, ali negativni, ki nas odbijajo in zato svoje vedenje 

usmerjamo stran od njih (prav tam). 

 

Motivacija je lahko notranja ali zunanja. Reeve (2005, v Kobal Grum in Musek, 2009) meni, 

da zunanje dogodke predstavljajo razne spodbude iz okolja, pa tudi kultura, ki preko nagrad in 

posledic povzroči zunanjo in notranjo motivacijo. Poleg tega zunanji dogodki spodbujajo in 

usmerjajo vedenje k dogodkom, ki posamezniku prinašajo prijetna doživetja. Med notranje 

motive pa uvrščamo potrebe (fiziološke, psihološke, socialne), kognicije (prepričanja, 

samopodobo, pričakovanja, mišljenje itd.) in emocije (Kobal Grum in Musek, 2009). 

Humanistični psihologi menijo, da posameznikovo dejavnost sprožajo in upravljajo predvsem 

notranja gibala, pri čemer poudarjajo željo po razvoju lastnih sposobnosti ter 

samouresničevanje (Marentič Požarnik, 2000). 
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Podobno sta Ryan in Deci (2000, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) prepričana, da je 

človek po naravni nagnjen k radovednosti, torej je notranje motiviran, da razvija svoje 

sposobnosti in pridobiva nova znanja. Rad počne tisto, kar ga zares zanima in je pripravljen 

vložiti veliko truda za dosego lastnih ciljev. Na drugi strani po njunem opažanju obstajajo 

ljudje, ki so pasivni in nemotivirani za izvajanje določenih dejavnosti ali se delovanja lotijo 

zaradi zunanjih vzrokov, npr. pohval, nagrad, zaradi izognitve neprijetnim posledicam ipd. 

Tudi ti ljudje torej opravijo dejavnost, vendar pa tiste osebe s pristno motivacijo ob tem 

občutijo več zanimanja in veselja, kar pogosto pripelje tudi do boljših dosežkov (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Opazujemo in merimo lahko različne vidike motivacije. Lahko se osredotočimo na to, kakšno 

vedenje nekdo izbira, koliko časa potrebuje, da pride do tega vedenja, kakšna je moč, 

intenzivnost tega vedenja. Proučujemo lahko smer vedenja (ali se k cilju približuje ali 

oddaljuje), koliko časa vztraja z določenim vedenjem ter kakšna čustva spremljajo to vedenje 

(Kobal Grum in Musek, 2009). 

 

Kot eno izmed temeljnih komponent motivacije smo že omenili potrebe, ki jih običajno 

delimo v tri skupine: fiziološke, psihološke in socialne potrebe. Fiziološke potrebe so npr. 

potreba po vodi, hrani, kisiku, počitku itd. Te potrebe so prirojene in univerzalne po vsem 

svetu. Za razliko od njih so nekatere psihološke potrebe prirojene, druge pridobljene 

(Stražišar idr., 2009). Teorija samodoločenosti kot tri temeljne psihološke potrebe postavi 

potrebo po povezanosti, kompetentnosti in doživljanju avtonomije (Ryan in Deci, 2000, v 

Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Med socialne potrebe uvrščamo razne pridobljene 

motive, storilnostno motivacijo ipd. (Kobal Grum in Musek, 2009). S potrebami so povezani 

motivi, ki jih ločimo na primarne in sekundarne. Primarni motivi so vrojeni in jih delimo še 

na potrebe in psihološke motive, sekundarni motivi pa so naučeni in jih navadno imenujemo 

tudi socialni motivi (Encyclopedia Britannica, 2007, v Kobal Grum in Musek, 2009). 

 

2.2.1 HIERARHIJA POTREB 

Eden izmed najpomembnejših avtorjev, ki so proučevali človeško motivacijo, je Abraham 

Maslow. Potrebe je razdelil na osnovne oz. nižje potrebe (imenovane tudi potrebe 

pomanjkanja), ki so potrebne za preživetje, ter na višje potrebe (imenovane tudi potrebe rasti, 

potrebe bivanja), ki omogočajo osebnostno rast (Stražišar idr., 2009). Nižje potrebe težijo k 

vzpostavitvi ravnotežja, višje pa k njegovemu rušenju, saj stremijo k doseganju vedno novih 

ciljev na še višjem nivoju (Marentič Požarnik, 2000; Stražišar, 2012). Maslow je potrebe 

razvrstil v hierarhično razporeditev, saj je zelo pomemben njihov vrstni red. Nekatere med 

njimi so namreč najbolj nujne, druge pa začutimo šele takrat, ko so potrebe na nižji ravni 

relativno zadovoljene. Bolj ko so potrebe spodaj v hierarhiji, bolj so pomembne za samo 

preživetje, ko pa se po hierarhiji dvigamo, so potrebe vse manj biološko in bolj psihološko 

zaznamovane. Ne glede na hierarhičnost pa obstajajo tudi izjeme, ko so se ljudje sposobni 

ukvarjati z višjimi cilji, četudi vse nižje potrebe niso zadovoljene (Stražišar idr., 2009). 

Hierarhijo potreb podrobneje predstavlja slika 2. 
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Maslow je torej med osnovne človekove potrebe uvrstil fiziološke potrebe, potrebe po 

varnosti, potrebe po ljubezni in pripadnosti ter potrebe po samospoštovanju, ki bi jih po 

mnenju D. Kobal Grum in Muska (2009) lahko opredelili kot konativne potrebe, medtem ko 

imajo višje potrebe tudi kognitivne in estetske značilnosti. Po samoaktualizaciji pa je možno 

tudi izkustvo t. i. samotranscndence, ko se oseba identificira z univerzalnimi vrednotami in je 

sposobna doživljati vrhunska doživetja (Berger, 1994, v Batistič Zorec, 2014). 

 

2.2.1.1 Samoaktualizacija 

Najvišje v hierarhiji potreb je samoaktualizacija oz. samouresničenje, katere pomen je 

Maslow še posebej poudarjal, saj človek stremi k razvijanju vedno višjih potreb (Kobal Grum 

in Musek, 2009). To je nekaj tipično človeškega. Humanistični pristop stremi k spoštovanju 

KOGNITIVNE POTREBE 

Potrebe po znanju in razumevanju; vedoželjnost, radovednost, raziskovanje. 

ESTETSKE POTREBE 

Potrebe po lepoti, umetnosti, simetriji in redu. 

POTREBE PO SPOŠTOVANJU 

Potrebe po tem, da bi drugi ljudje imeli dobro mnenje o nas: da bi bili cenjeni in spoštovani, 

deležni pozornosti, bili slavni, pomembni, ugledni. Potrebe po samospoštovanju: da bi imeli 

dobro mnenje o sebi, bili neodvisni in svobodni ter imeli občutek, da nekaj zmoremo. 

POTREBE PO LJUBEZNI IN PRIPRADNOSTI 

Dajanje in sprejemanje ljubezni, izražanje naklonjenosti; zaupanje v druge ljudi in njihovo 

sprejemanje; druženje; potreba po tem, da pripadamo neki skupini. 

POTREBE PO VARNOSTI 

Potrebe po socialni in psihični varnosti; po zaščiti pred nevarnimi predmeti in ogrožajočimi 

okoliščinami, npr. pred boleznijo, pred strahom in zmedo. 

FIZIOLOŠKE POTREBE 

Potrebe po hrani, vodi, počitku, kisiku, vitaminih, stalni telesni temperaturi, spanju, 

gibanju, spolnosti itd. 

SAMOAKTUALIZACIJA 

Potrebe po uresničitvi potencialov oz. talentov. 

Človek naj bi postal to, kar lahko postane. 

Za njegov razvoj in osebno rast je to najpomembnejši motiv. 

Slika 2: Hierarhija potreb po Maslowu (1954, v Stražišar idr., 2009, str. 109). 
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posameznika (Lamovec, 1986, v Varga, 2003), poudarja celovitost in iskanje smisla 

(Flammer, 1988, v Varga, 2003). Poznamo različne opredelitve samoaktualizacije, vse pa 

vsebujejo nekatere bistvene poudarke, in sicer se nanašajo na sprejemanje in izražanje 

notranjega jedra ali jaza, uresničevanje skritih potencialov in zmožnosti, »polno delovanje« 

ter razpoložljivost človekovega in osebnega bistva. Poleg tega upoštevajo odsotnost oz. 

minimalno prisotnost nevroz, psihoz in slabega zdravja ter zmanjšanih osnovnih človeških in 

osebnih sposobnosti (Maslow, 1999). 

 

Maslow je bil prepričan, da ima vsakdo potrebo, da uresničuje svoje zmožnosti, potenciale in 

talente, ki jih ima, do čim višje mere, se razvija, spoznava svet, išče smisel in si oblikuje 

sistem vrednot (Marentič Požarnik, 2000). Ena izmed osrednjih značilnosti 

samoaktualiziranih oseb je metamotivacija, kar pomeni, da pri njih prevladujejo potrebe po 

znanju, lepoti, dobroti in predvsem samoaktualizaciji. Samoaktualizirane osebe so v 

psihološkem pogledu tudi bolj razvite (Kobal Grum in Musek, 2009). 

 

Pri proučevanju osebnosti t. i. samoaktualiziranih oseb je Maslow izločil petnajst ključnih 

karakteristik, ki naj bi bile zanje značilne. Samoaktualizirane osebe: 

• uspešneje zaznavajo stvarnost in so z njo bolj zadovoljne; 

• sprejemajo sebe in druge brez občutkov krivde, gledajo na ljudi take, kot so, in ne 

take, kot naj bi bili, sprejemajo svoje pomanjkljivosti; 

• so spontane pri vedenju in razmišljanju, so naravne in niso vedno konvencionalne; 

• so usmerjene na probleme zunaj sebe, same sebe ne doživljajo kot problem in čutijo 

odgovornost do svojega dela; 

• čutijo potrebo po zasebnosti in samoti ter ne potrebujejo družbe in odvisnosti v 

socialnih odnosih; 

• so avtonomne – niso odvisne od kulture, neposrednega okolja in mnenja drugih; 

• cenijo, občudujejo in se čudijo vsakodnevnim dogodkom; 

• pogosteje in bolj intenzivno občutijo vrhunska, močna doživetja, ob katerih pozabijo 

nase in doživijo ekstazo; 

• čutijo povezanost in simpatijo do ljudi ter želijo pomagati drugim; 

• navezujejo in ohranjajo globoke medsebojne stike le z malo ljudmi; 

• so skromne in spoštljive do vsakogar, ne glede na njihova prepričanja in druge 

značilnosti; 

• jasno razlikujejo med sredstvi in cilji, pri čemer so jim pomembnejši slednji; držijo se 

etičnih standardov, ki pa so lahko v nasprotju s splošno veljavnimi; 

• imajo smisel za humor, ki je spontan in ni vulgaren (Lamovec, 1994b); 

• so ustvarjalne in originalne, so naravne, manj kontrolirajo svoje vedenje in brez strahu 

izražajo svoje ideje, bolj poudarjajo osebnost kot dosežke (Lamovec, 1994b; Maslow, 

1999); 

• so odporne na kulturne vplive, kar pomeni, da prevzemajo le tisto, kar se jim zdi 

dobro, drugo pa zavrnejo in se tako ne identificirajo popolnoma s kulturo (Lamovec, 

1994b). 
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Poleg vsega naštetega je ena od temeljnih značilnosti samoaktualiziranih ljudi tudi uspešna 

razrešitev dihotomij, torej da določeni navidezno nasprotni pojmi niso nezdružljivi, ampak so 

različne komponente združene v celoti (Lamovec, 1994b). Omeniti velja, da je pojmovanje 

samoaktualizacije kot nekega končnega in oddaljenega stanja lahko problematično, saj je to v 

resnici dinamičen proces, ki se dogaja ves čas v posameznikovem življenju (Maslow, 1999). 

 

M. Stražišar idr. (2009) nekatere glavne ugotovitve strnejo v misel, da so samoaktualizirani 

ljudje tisti, »ki se žrtvujejo za druge in imajo občutek posebnega poslanstva v življenju, 

zaznavajo svet takšen, kot je, so ustvarjalni in demokratični« (str. 110). Značilnosti 

samoaktualiziranih ljudi so torej mnogotere. Verjetno prav zaradi tega, po spoznanjih 

Maslowa (Lamovec, 1994b) pa tudi zaradi neugodnih vplivov kulture, zelo malo ljudi doseže 

visoko stopnjo samoaktualizacije. 

 

Na podlagi ugotovitev Maslowa je Shostrom (1962, v Lamovec, 1994b) oblikoval merski 

pripomoček POI, s katerim ugotavljamo prisotnost lastnosti, ki so značilne za ljudi z visoko 

stopnjo samoaktualizacije. Vprašalnik bomo podrobneje predstavili v empiričnem delu. 

 

Omenili smo že, da se samoaktualizacija nanaša na osebnost kot celoto. Humanistični pristop, 

povezan s samoaktualizacijo, je pri svojem delu ubral tudi Gogala (1966, v Pergar-Kuščer, 

2000), ki je posebej poudarjal pedagoški vidik osebnostnih lastnosti. V povezavi s tem je 

omenjal t. i. osebnostnega učitelja, ki ga je opisal z različnimi značilnostmi. Osebnostni 

učitelj je med drugim enkraten in samosvoj, ponosen ter uravnovešen človek, je veder in 

iskren, ima svetovni in življenjski nazor, se nenehno razvija in izpopolnjuje, je pedagoški 

optimist in je osebno predan delu. 

 

2.3 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

V vzgojno-izobraževalnih ustanovah srečujemo otroke z različnimi sposobnostmi, interesi, 

posebnostmi. V izjemno heterogeni populaciji učencev so tudi učenci s PP, ki jih Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) razdeli v več skupin. To so: 

• otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

• slepi in slabovidni otroci oz. 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 (prav tam). 

 

Ta zakon ureja usmerjanje otrok, mladostnikov in tudi polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami ter določa, na kakšen način naj se zanje izvaja VIZ. Za omenjene 
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skupine otrok predvideva prilagojeno izvajanje programov VIZ z DSP, prilagojene programe 

VIZ ali posebne programe VIZ (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

Otroke s PP se tako glede na njihove potrebe, zmožnosti, vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir 

oz. motenj ter druge značilnosti usmeri v enega od naslednjih programov: 

• Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Vanj se praviloma vključujejo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni 

otroci in otroci z avtističnimi motnjami. 

• Prilagojen program za predšolske otroke. V ta program se načeloma vključujejo 

otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci 

oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z avtističnimi motnjami.  

• Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, v katerega se praviloma usmerjajo slepi in slabovidni otroci oz. 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 s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z 

avtističnimi motnjami. 

• Prilagojen program VIZ z enakovrednim izobrazbenim standardom. Vanj se 

vključujejo slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter 

otroci z avtističnimi motnjami. 

• Prilagojen program VIZ z nižjim izobrazbenim standardom, ki je namenjen otrokom z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju in otrokom z avtističnimi motnjami. 

• Posebni program VIZ, ki ga obiskujejo otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju ter otroci z avtističnimi motnjami. 

• Vzgojni program, ki je namenjen otrokom, vključenim v vzgojne zavode (Pravilnik o 

organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2013; 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

• Drugi posebni programi. Vanje se usmeri otroke, pri katerih se v času šolanja izkaže, 

da je potrebna vključitev v rehabilitacijske ali druge programe (Pravilnik o 

organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2013). 

Tako se npr. v rehabilitacijske programe vključujejo otroci, ki so oslepeli ali postali 

gibalno ovirani in se morajo pred nadaljevanjem šolanja najprej naučiti določenih 

veščin, ki jih potrebujejo za življenje s to motnjo (Opara, 2005). 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) določa tudi cilje in načela, ki so 

osnova za VIZ otrok s PP. Tako v ospredje postavlja zagotavljanje največje koristi otroka, 

enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, čimprejšnjo usmeritev v 

ustrezen program VIZ, takojšnjo in kontinuirano podporo in strokovno pomoč v programih 

VIZ ter zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 

Poleg tega se zavzema za individualiziran pristop, interdisciplinarnost, ohranjanje ravnotežja 

med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja ter druge cilje in načela.  



Osebnostne značilnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na njihovem delovnem mestu Veronika Grebenc 

16 

Iz raznih zakonov (npr. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007) in 

drugih dokumentov (npr. Bela knjiga, 2011; Grubešič, 2014; Navodila, 2003; Pravilnik o 

izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev, 2015) je razvidno, da imajo pri izvajanju 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti za otroke s PP zelo pomembno vlogo SRP. Kakor so cilji in 

načela VIZ otrok s PP zelo kompleksna, je izjemno raznovrstno tudi njihovo delo. Nekateri 

vidiki njihovega dela bodo predstavljeni v naslednjem obsežnejšem sklopu. 

 

2.4 DELO SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV 

Delo SRP je zelo razgibano in odvisno tudi od narave njihovega dela. SRP so nepogrešljivi 

strokovnjaki pri VIZ oseb s PP, pa tudi v svetovalnih centrih, zavodih, bolnišnicah in 

zdravstvenih domovih. Tako imajo pomembno vlogo od zgodnjega otroštva pa vse do 

odraslosti ter niso vezani le na izobraževanje, temveč tudi na reeduciranje, kompenziranje in 

rehabilitacijo oseb s PP. Na področju VIZ zavzemajo osrednjo vlogo v programih, ki se 

izvajajo za otroke s PP v vrtcu ali šoli (Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 

2003). V šolskem okolju lahko opravljajo delo specialnega pedagoga kot svetovalca 

učiteljem, mobilnega specialnega pedagoga, ki izvaja DSP z učenci na različnih šolah, 

stalnega specialnega pedagoga na eni šoli, učitelja v prilagojenem programu z NIS ali 

posebnem programu VIZ ter v domovih (Galeša, 1995). 

 

E. Novljan (1992) navaja pet osrednjih nalog SRP pri delu z otroki z motnjami v razvoju, in 

sicer: 

• prepoznavanje otrok, ki potrebujejo pomoč in oblikovanje ustreznega načrta zanje; 

• nudenje pomoči učencem – individualno, v manjših skupinah ali v razredu; 

• spremljanje otrokovega napredka, kar vključuje zbiranje podatkov o otroku in 

njegovih težavah, njihovo analiziranje ter oblikovanje poročila o napredku otroka; 

• spremljanje izobraževanja otroka s PP in po potrebi sprememba šolanja; 

• svetovanje ljudem, ki so tako ali drugače v stiku z otrokom s PP, torej staršem, 

učiteljem, vodstvu šole in drugim. 

 

SRP, ki izvaja DSP, ugotavlja nivo otrokovega funkcioniranja in njegove potrebe, spodbuja 

njegove potenciale, razvijanje spretnosti in veščin ter mu pri tem pomaga. Pri tem na otroka 

gleda kot na celostno bitje, ki ima svoje biološke, psihološke in socialne značilnosti, zato se 

ne osredotoča le nanj, ampak sodeluje tudi z drugimi (Društvo specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, 2003). Podobno M. Končar (1997) piše, da delo mobilne specialno pedagoške 

službe zajema neposreden stik z otroki s težavami pri učenju in v razvoju, sodelovanje z 

učitelji, starši, šolsko svetovalno službo in drugimi strokovnimi delavci. Poleg tega SRP v 

sodelovanju z učitelji in šolsko svetovalno službo evidentirajo učence s težavami ter imajo 

zelo pomembno vlogo v procesu diagnostike ter pri pripravi, izvedbi in evalvaciji 

individualiziranih programov. Tako SRP skrbijo tudi za vodenje razne dokumentacije, npr. 

letne priprave vzgojno-izobraževalnega dela, dnevne priprave, vodenje osebnih map za 

učence ter že omenjene individualizirane programe ipd. (prav tam). Podobne naloge 

(neposredno delo z učenci, sodelovanje s starši in strokovnimi delavci, priprava 
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individualiziranih programov ipd.) opravljajo tudi SRP v prilagojenih programih (npr. 

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, b. d.) ter posebnem 

programu VIZ (Grubešič, 2014). Ne glede na vse zadolžitve SRP osrednji del njihovih nalog 

predstavlja neposredno delo z učenci (Opara, 2015), na kar se osredotočamo tudi v 

magistrskem delu. 

 

2.4.1 ODNOS DO UČENCEV 

Učinkovitost učiteljev in drugih pedagogov ni odvisna samo od njihove izobraženosti, ampak 

tudi od njihove osebnosti in usposobljenosti (Opara, v Končar, 1997). Gogala je že v 

tridesetih letih prejšnjega stoletja poudarjal pomen učiteljeve osebnosti (Pergar-Kuščer, 

2000), saj učitelj s svojo osebnostjo vzgaja in poučuje, po Strmčnikovem (2001) prepričanju 

pa pomembno vpliva tudi na oblikovanje odnosov v razredu, učenčevo varnost in celotno 

učno organizacijo. Strmčnik (prav tam) trdi, da gre pri pouku za interakcijo med učenci, 

učiteljem in učno vsebino, medtem ko Galeša (1993) kot bistvene dejavnike vzgojno- 

-izobraževalnega procesa v šoli poleg učencev (njihovih osebnih lastnosti in odnosov), 

učitelja (njegovih osebnih lastnosti, vrednot in stališč, odnosa do drugih, načina in metod 

dela) in programa dodaja še pripomočke s tehnologijo ter medsebojno povezanost teh 

dejavnikov. Galeša (1990, v Galeša, 1993) je oblikoval številne procesne smotre in globalne 

cilje za delo z učenci, med katerimi zasledimo naslednje: »ustvariti prijetno vzdušje v šoli, 

razredu, skupini; ustvariti dober odnos med učencem in učiteljem; upoštevati, da sta ljubezen 

in dober odnos esencialen dejavnik usposabljanja (sodelovanje med učiteljem in otrokom)« 

(str. 131). Tudi Glasser (1998) je prepričan, da je kakovostno delo v šoli možno le v 

spodbudnem razrednem okolju, kar pomeni, da so potrebni dobri odnosi med učiteljem in 

učenci, med učenci samimi, pa tudi med učiteljem in vodstvom šole. Kakorkoli že gledamo na 

učni proces, lahko ugotovimo, da odnos med učiteljem in učencem pomeni enega izmed 

najbolj pomembnih vidikov v njem. 

 

Dandanes se vedno bolj zavedamo, da so človeški dejavniki najpomembnejši v pedagoškem 

procesu. Tako imajo pomembno vlogo učenci in učitelj, njihovi medsebojni odnosi, pa tudi 

interesi in motivacija (Galeša, 1993). Galeša (prav tam) je v povezavi s tem postavil naslednjo 

tezo: »Dober učitelj lahko dobro poučuje tudi ob slabšem programu, medtem ko slab učitelj 

lahko slabo poučuje tudi ob dobrem programu« (str. 12). Program je sicer tudi pomemben, a 

precej manj kot odnosi med učiteljem in otroki. Ustrezen program pa lahko pripomore k še 

boljšim medsebojnim odnosom (prav tam). Tudi Gordon (1983) in Opara (2015) poudarjata 

pomembnost odnosov. Gordon (1983) trdi, da je kvaliteten odnos med učiteljem in učencem 

zelo pomemben za uspešnost celotnega učnega procesa in ima v njem večjo vlogo kot to, kaj, 

koga in kako učitelj poučuje. Podobno je Opara (2015) prepričan, da je učitelj oz. drug 

specializiran strokovnjak pri svojem delu lahko uspešen le, če mu uspe z otroki vzpostaviti 

zaupen in iskren odnos. S čustveno bližino otroci začutijo, da je učitelju mar zanje (Mateja 

Pšunder, 2011). Odnosi so torej tisto jedro pedagoškega procesa, preko katerih lahko 

vzgojitelji in učitelji vplivajo ne le na učenje otrok, ampak tudi na njihov celostni razvoj 

(Opara, 2015; Paterson, 2003). Ključno vlogo poleg znanja ima strokovnjakova zmožnost 

empatije (Opara, 2005; Opara, 2015). Empatija pomeni »racionalno in čustveno dogajanje, ki 
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temelji na sposobnosti postavljanja v položaj drugega in vživljanja vanj« (Ule, 2009, str. 302). 

Zajema tako čustveno dimenzijo (sočutje) in tudi kognitivno ter etično komponento. Empatija 

omogoča, da bolje razumemo drugega, čeprav ni nujno, da se z njim tudi strinjamo, motivira 

k nudenju pomoči ter je močno povezana z zaupanjem (Ule, 2009), vse to pa je nedvomno 

zelo pomembno tudi v šolskem okolju. Avtorica izpostavlja, da je za ljudi v skrbstvenih 

poklicih ključno, da najdejo »pravo mero empatije«. Meni namreč, da otroku ne morejo 

ustrezno pomagati, če se vanj preveč vživijo, po drugi strani pa tudi ni nič bolje, če med sabo 

in njim postavijo t. i. »emocionalni zid« (prav tam). Učitelj je tako učinkovit takrat, ko »je 

sposoben sočustvovati z učencem in se sočasno tudi distancirati« (Majda Pšunder, 1998, str. 

75). 

 

Moderna psihoterapija je prišla do zanimivih spoznanj, ki le še podkrepijo nekatere že 

omenjene poudarke. Avtorji so ugotovili, da osebe sprejmejo od vzgojitelja oz. učitelja preko 

40 % posredovanih znanj, stališč in vrednot, če zna z njimi vzpostaviti empatične odnose. Če 

tega ne zna, pa od njih prejmejo samo okoli 5 % (Opara, 2005). N. Vidmar (v Končar, 1997) 

to povezavo vidi kot pomembno posebno v nižjih razredih. Po njenih izkušnjah se učenci 

takrat zanimajo za učenje le takrat, ko imajo radi učitelja, imajo dober odnos z njim in ob 

njem čutijo, da jih tudi on sprejema in jih ima rad. Kadar učitelj uspe pridobiti učence na 

svojo stran, so se ti pripravljeni bolj učiti, »saj se učijo za učitelja in zaradi njega« (str. 86). 

 

Nihče torej ne dvomi o pomembnosti oblikovanja toplih in empatičnih odnosov med učenci in 

učiteljem oz. drugim pedagoškim delavcem, vsekakor pa je izziv to doseči. C. Peklaj (2012) 

je prepričana, da mora učitelj izkazati zanimanje za učence, jih razumeti, spoštovati, 

sprejemati ter zaupati vanje, da zmorejo napredovati in razvijati svoje sposobnosti tudi na 

področjih, kjer imajo težave. Tako lahko učence spodbuja in opogumlja z besedami, kot so 

»Uspel boš.«, »Imaš dobre ideje.«, Dobro ti gre.«. Otrokom se mora približati in jim 

prisluhniti tudi takrat, ko se znajdejo v stiski zaradi primanjkljajev, saj takrat še posebej 

potrebujejo njegovo podporo (Otroci s primanjkljaji, 2008). Tako učitelj nikoli ne sme 

obupati nad svojimi učenci in jim povedati, da nikoli ne bodo nečesa dosegli, kadar skuša 

napovedovati njihovo uspešnost. Njegova dolžnost je namreč pomagati učencem, da postajajo 

boljši, ter jih spodbujati, da vztrajajo in nikoli ne obupajo, uči jih zaupanja vase (Glasser, 

1998; Orange, 2002). Tudi med načeli dobre poučevalne prakse, ki naj bi jo uresničeval vsak 

učitelj, med drugim zasledimo pozitivno naravnanost do učencev, spremljanje napredka in 

nudenje sprotne povratne informacije učencem (Jereb, 2011). Zelo pomembno je, da učitelj 

do učencev pristopa s strpnostjo, potrpežljivostjo in razumevanjem ter nenehno odkriva, 

spodbuja in poudarja učenčeva močna področja. Ključno je, da otroke stalno pozorno opazuje, 

spremlja njihov napredek ter prepozna vsak, še tako majhen uspešen korak, npr. vidi, da je 

dobro opravil nalogo, da se je zelo potrudil ali pa da je bilo njegovo vedenje primerno (Otroci 

s primanjkljaji, 2008). Dober učitelj v učencih išče dobro, neprimerno vedenje pa komentira 

na konstruktiven način (Mateja Pšunder, 2011). Če bo otrok čutil, da je uspešen, se bo gotovo 

bolj pripravljen truditi naprej. Uspeh je namreč najboljša motivacija in prav to je razlog, zakaj 

je tako pomembno v učencih prepoznati močne točke in pohvaliti tudi tiste majhne, a uspešne 

korake (Opara, 2005). 
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Ugodna šolska klima je pomembna za vse otroke, še posebno pa za učence s PP, saj boljše 

funkcionirajo v primernem okolju (Burnik, 2002). Znotraj šolskega okolja pa obstajajo seveda 

razredna okolja. Glasser (1998) meni, da je topla in spodbudna razredna klima eden izmed 

šestih pogojev kvalitetnega šolskega dela. Učitelj mora znati vzpostaviti zaupanje in dati 

otrokom vedeti, da lahko spregovorijo o vsem, in sicer odprto, pošteno in brez strahu pred 

posledicami (Paterson, 2003). Dobremu učitelju se zdi pomembno, da jih učenci poznajo, zato 

naj jim dopusti, da ga spoznajo (Glasser, 1998) – pove naj nekaj o sebi, izrazi svoje mnenje, 

interese in pripoveduje tudi o svojih osebnih izkušnjah (Paterson, 2003), seveda pa mora za 

tovrstne informacije znati najti primeren trenutek (Paterson, 2008). Pove naj, kdo je, za kaj se 

zavzema, kaj bo od učencev zahteval in česa ne, kaj bo in česa ne bo storil zanje ipd. (Glasser, 

1998). 

 

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki pripomorejo k dobremu medsebojnemu odnosu, 

je pogovor z učenci, najsi bo izveden individualno ali v skupini, pri čemer je treba zagotoviti, 

da bo vsak otrok lahko deležen pogovora z njim. Individualni pogovor tako med drugim 

vpliva na otrokov osebni razvoj, krepi njihovo samospoštovanje in pripomore k pozitivni učni 

izkušnji. V pogovorih z učenci je treba izkazati zanimanje za otroke in pripravljenost 

prisluhniti jim (Paterson, 2003). Morda se zdi nekoliko nenavadno, pa vendar je prav 

poslušanje pogosto precej bolj učinkovito od pogovarjanja, dajanja nasvetov in iskanja 

rešitev. Poslušanje namreč v učencu vzbudi občutek sprejetosti, da nekoga zanima in mu je 

mar zanj. Lahko gre za pasivno poslušanje, kjer učitelj bolj ali manj le spremlja učenčevo 

govorjenje in se ob tem poslužuje kakšnih neverbalnih znakov (npr. kimanja, smehljanja), 

lahko sodeluje s pritrjevalnimi pripombami (npr. »aha«, »razumem«) ali z opogumljajočimi 

pripombami (npr. »Bi rad o tem povedal kaj več?«), lahko pa uporablja aktivno poslušanje, 

pri katerem aktivno sodeluje v pogovoru. Pri aktivnem poslušanju skuša prepoznati, kakšno 

sporočilo se resnično skriva v izgovorjenem, kaj učenec ob tem čuti, in se na to pravilno 

odzvati. Aktivno poslušanje med drugim omogoča pravilno razumevanje sporočila ter začetek 

procesa reševanja resničnih problemov (Gordon, 1983). Pri tem uporablja različne 

komunikacijske tehnike, npr. zrcaljenje in parafraziranje (Vec, 2005). Pri pazljivem 

poslušanju učitelj ni pozoren le na besede, ampak prepoznava tudi otrokova čustva ter opazuje 

njegovo govorico telesa (Paterson, 2003; Paterson, 2008). 

 

Če otrok joka, je dobro ugotoviti razlog in ga skušati potolažiti, včasih pa mu preprosto 

pustiti, da joka (Orange, 2002). Za oblikovanje odnosa je dobro, da učitelj pove učencem, da 

jih je vesel, lahko jim podari kakšna drobna darilca, jim občasno napiše kratka in spodbudna 

sporočila, poimensko pozdravi vsakega otroka posebej in ustvari prijetno učilnico. Treba pa 

se je zavedati, da ni dovolj le vzpostaviti pozitiven odnos z učenci, ampak je nato treba tudi 

znati vzdrževati in krepiti stkane vezi (Paterson, 2003). Učitelj naj si vzame čas za učence in 

pogovor z njimi, je dosegljiv tudi izven pouka, ko jim prisluhne in se jim posveti, če to 

potrebujejo. Ne glede na to, kdaj in kje poteka pogovor, naj učitelj zagotovi občutek varnosti, 

do vseh naj bo vljuden in spoštljiv. Poskuša naj se postaviti »v kožo drugega«, da bi ga tako 

čim bolj razumel in se vživel vanj (Paterson, 2008). Če otrok nima prijateljev, naj mu ponudi 

svoje prijateljstvo (Orange, 2002). Trudi naj se pomagati, pa čeprav morda samo z aktivnim 

poslušanjem, brez prekinjanja in dajanja »nasvetov«. Namesto obsojanja in kritiziranja naj 
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raje spodbuja in nudi oporo (Paterson, 2008). Učitelji naj bodo torej do svojih učencev 

prijateljski, vendar ne smejo prestopiti profesionalne meje, da bi s svojimi učenci želeli 

postati »pravi prijatelji«. Učitelji, ki se do učencev obnašajo kot »prijatelji«, si na ta način 

namreč pogosto zapravijo njihovo spoštovanje in lastno verodostojnost (Orange, 2002) 

 

Kljub vsem opisanim pozitivnim vidikom odnosa med učiteljem in učenci velja opozoriti na 

določeno mero previdnosti. Galeša (1993) priporoča, da je za najboljšo vzgojo potrebna 

uravnovešenost med ukvarjanjem s primernimi odnosi ter ukvarjanjem s programom. Treba je 

torej najti pravo mero med tema dvema dejavnikoma v učnem procesu, saj sicer vsaka 

skrajnost privede do neželenih posledic. Če pedagog poudarja le program, znanje pogosto 

ostaja le na ravni informiranosti. V nasprotnem primeru, ko se osredotoča pretežno na odnose, 

pa učenci kažejo pomanjkljivosti v osvajanju programa, predvsem na višjem nivoju. A glede 

na raziskavo L. Magajne idr. (v Peklaj in Pečjak, 2008) se za to drugo skrajnost skoraj ni bati. 

Ugotovili so namreč, da so učenci z učnimi težavami od svojih učiteljev pogosto pogrešali 

marsikaj na področju odnosov, saj s strani učiteljev in drugih strokovnjakov niso čutili dovolj 

potrpežljivosti, razumevanja in spoštovanja ter so po njihovem mnenju prejeli premalo 

pohval. Predvidevamo, da podobno velja tudi za učence z drugimi PP ali pa tudi tiste brez 

težav v razvoju. 

 

2.4.2 NAČIN DELOVANJA V RAZREDU 

V šolskem okolju se je treba zavedati, da ni pomembna le obravnavana snov, ampak so vsaj 

toliko, pogosto pa še bolj pomembne metode poučevanja. Nekateri cilji znanja in spretnosti so 

namreč bolj odvisni od tega, kaj obravnavamo, drugi pa od načina, kako nekaj obravnavamo 

ter kakšen je pri tem pedagogov odnos do otrok, snovi in problema (Galeša, 1993). 

 

Najprej je ključno, da učitelj v razredu izvaja dobro poučevalno prakso, saj naj bi bili ti 

pristopi učinkoviti za vse učence. Povzamemo jo lahko v naslednjih točkah: 

• pozitivna in spodbudna naravnanost do učencev; 

• spodbujanje zaupanja v lastne sposobnosti; 

• spodbujanje aktivnega učenja in aktivno vključevanje učencev v učenje; 

• strukturiranost učenja in poučevanja v logičnem zaporedju, pri čemer učence uči na 

različne načine; 

• upoštevanje učenčevega predznanja; 

• upoštevanje otrokovega kulturnega, socialnega in jezikovnega okolja; 

• spremljanje otrokovega napredka ter dajanje sprotnih povratnih informacij; 

• raba jasnega in jedrnatega jezika, podajanje razumljivih navodil in vprašanj ter učenje 

po korakih; 

• uporabljanje različnih opor za učenje in utrjevanje veščin na različne načine; 

• učence poleg učne snovi uči tudi strategije za uspešno učenje; 

• učencem omogoči dovolj časa za dokončanje nalog (Jereb, 2011; Mitchell, 2008). 
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Lefrancois (1991, v Galeša, 1993) pa kot najbolj učinkovite, če gledamo le njihovo delovanje 

na področju vsebine programa, vidi tiste učitelje, ki: 

• »začnejo uro s kratkim pregledom znanja, predznanja; 

• začnejo s predstavitvijo ciljev; 

• predstavijo snov v malih korakih in dovolijo učencem, da vmes vadijo; 

• eksplicitno in natančno poučujejo, razlagajo; 

• dovolijo vsem učencem, da aktivno vadijo; 

• postavljajo številna vprašanja za preverjanje razumevanja in dobivajo odgovore vseh 

učencev; 

• zagotavljajo učencem takojšnje vodenje – usmerjanje in začetek uporabe; 

• zagotavljajo sistematično povratno sporočilo in korekcijo napak; 

• zagotavljajo jasna in eksplicitna navodila za delo in spremljajo delo učencev, kolikor 

je potrebno« (str. 78). 

 

V nadaljevanju bomo nekatera izmed zgoraj omenjenih načel dobre poučevalne prakse ter 

značilnosti učinkovitih učiteljev dodatno osvetlili. Pri tem se bomo osredotočili na tiste 

vidike, ki jih bomo podrobneje proučevali tudi v empiričnem delu. 

 

2.4.2.1 Doslednost 

C. Orange (2002) trdi, da si učitelji postopno oblikujejo vzorec pričakovanj, vedenja in 

odzivov, po katerih jih prepoznajo tudi učenci (in sodelavci). Po njenem so uspešni učitelji 

navadno pošteni in dosledni, so dobri učitelji in dobri sodelavci, do svojih učencev imajo 

visoka pričakovanja in zahteve, a se je z njimi možno pogovoriti. M. Šmid (2008) pa kot tri 

najpomembnejša načela za SRP poudarja natančnost, nazornost in doslednost. Ustavimo se 

pri doslednosti. Doslednost se pogosto tako ali drugače omenja v povezavi s pravili. Najprej 

je nujno vedeti, kaj sploh pričakujemo od učencev in jim to tudi sporočiti (Cowley, 2005). C. 

Peklaj (2008) in K. Kesič Dimic (2010) navajata, da je treba oblikovati jasen seznam pravil in 

jih dosledno upoštevati. Pravil naj ne bo preveč in naj ne bodo ne preveč splošna ne povsem 

specifična (Mateja Pšunder, 2011). Clandfield in Prodromou (2010) priporočata, naj se pravila 

oblikujejo skupaj z otroki in se določijo ukrepi, če se pravil ne držijo. Vsekakor je treba 

določiti meje, cilje in navodila ter povedati učencem, kakšno vedenje ali delo se od njih 

pričakuje (Clandfield in Prodromou, 2010; Paterson, 2008). Nato pa je treba držati besedo in 

se držati rokov, dogovorov, obljub (Kavkler, 2008; Paterson, 2008), saj otroci potrebujejo 

odraslega, ki je trden in gotov (Cowley, 2005). Otrok naj ima izbiro (npr. »Ali boš pravočasno 

naredil nalogo, ali pa … (omemba posledice)«), učitelj pa naj bo dosleden (Paterson, 2000). 

Da bi to lahko uresničevali v največji možni meri, se je dobro izogibati dajanju obljub in 

določanju ukrepov, če jih ne bo možno udejanjiti. Namesto tega je treba najti le tiste 

uresničljive ukrepe, ki pa jih je potem treba izvajati dosledno. Poleg tega se je morebitnim 

nejasnostim možno vsaj do neke mere izogniti, in sicer z jasnim in kratkim podajanjem 

navodil in pričakovanj (Paterson, 2008). Če učenci poznajo meje in pričakovanja, so pri 

svojem delu bolj marljivi in osredotočeni na bistvo. Zanesljivost in odločnost sta povezani 

tudi z drugimi lastnostmi. Tak učitelj je pošten, spoštuje učence in je deležen njihovega 

spoštovanja in zaupanja (Erjavec Mihovec, 2016; Paterson, 2008). Kljub vsem prizadevanjem 
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se včasih vseeno lahko zgodi, da učitelj ne more pravočasno izpolniti določenih obveznosti ali 

da se ne drži svojih obljub. V tem primeru je najbolje, da prizna svojo napako, se opraviči 

drugim ter sprejme posledice svojih ravnanj (Paterson, 2008). 

 

Na tem mestu velja opozoriti še na strah učiteljev pred tem, da jih učenci zavajajo, jih 

»vlečejo za nos«, izkoriščajo in se opravičujejo brez tehtnih razlogov. Da ne bi izpadli naivno, 

se nekateri učitelji vedejo zelo nepopustljivo in togo (Orange, 2002). Morda je to povezano z 

mitom, da je dober ali idealni učitelj predvsem dosleden, nikoli ne niha in ni zmotljiv 

(Gordon, 1983). Tako nekateri ne odstopajo od pravil, npr. da je na stranišču hkrati lahko 

največ en učenec, ne dopuščajo nobenih izjem v primerih, da jih določen učenec prosi za 

prestavitev testa zaradi lastne bolezni, smrti v družini ipd. A tako dojemanje pravil kot 

absolutnih, ne glede na namen, se večkrat ne izkaže pozitivno. Dobri učitelji se znajo tudi 

prilagajati, pogledajo na vsako situacijo posebej in se potrudijo, da ugodijo razumnim in 

utemeljenim prošnjam. Znajo se vživeti v čustva svojih učencev, izkazujejo sočutje, 

razumevanje in toplino, pa kljub vsemu lahko ohranjajo avtoriteto (Orange, 2002). Učitelji 

morajo tako najti pravo mero med vživljanjem in odločnostjo (Paterson, 2008). S takšnim 

ravnanjem bodo pokazali, da znajo biti človeški in učenci jih bodo zato še bolj spoštovali kot 

osebo (Cowley, 2005). Zato lahko rečemo: doslednost da, vsekakor, a ne za vsako ceno. 

 

2.4.2.2 Strukturiranost in organiziranost 

Izmed mnogih načel in priporočil, kako naj bi učitelj deloval v razredu, se pogosto omenjata 

strukturiranost in organiziranost. 

 

C. Peklaj (2008) je prepričana, da je struktura osnovni pogoj za vodenje razreda, podobno tudi 

Brunner (v Galeša, 1993) strukturo prepoznava kot enega izmed štirih bistvenih pristopov 

poučevanja, ko pravi, da »se katerikoli problem (snov na splošno), ki je ustrezno strukturiran, 

lahko v preprosti obliki predstavi vsakemu učencu, da jo ta razume« (str. 211). Poleg tega je 

tudi iz načel dobre poučevalne prakse razvidno, da je eden izmed ključnih elementov pouka 

strukturiranost učenja in poučevanja (Jereb, 2011), tako pridobljeno in urejeno znanje pa bo 

po Strmčniku (2001) trajnejše in uporabnejše. Učitelj mora razlagati ter podajati navodila in 

vprašanja jasno in razumljivo, obravnavano snov pa posredovati v logičnem zaporedju (Jereb, 

2011). Uči po korakih, od manj zahtevne snovi do bolj kompleksne in abstraktne (Šmid, 

2008), naloge pa razdeli na več delov (Paterson, 2008). Pri vzpostavljanju strukture si lahko 

učitelj pomaga tudi z uporabo določenih znakov, potrebno pa je premisliti tudi o prehodih 

med dejavnostmi ter menjavo razredov. Zavedati se moramo, da učenci s PP pri učenju 

potrebujejo več opore, ki jo nato postopno zmanjšujemo, ko že zmorejo samostojno izvesti 

neko nalogo (Peklaj, 2008). 

 

O organiziranosti lahko govorimo v povezavi s časom in prostorom. Vsi šolski prostori 

morajo biti učencem pregledni in dostopni, nuditi jim morajo ustrezne didaktične materiale in 

pripomočke ter morajo biti raznoliki, da omogočajo izvajanje različnih vrst dejavnosti. V 

razredu mora biti oprema razporejena fleksibilno, da se lahko npr. mize in stoli po potrebi 

prestavljajo in se tako prilagajajo potrebam glede na aktivnosti v razredu. V prostoru mora 
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biti ustrezna svetloba, akustika in temperatura, pa tudi barve sten niso nepomembne – te naj 

ne bodo premočne (Jereb, 2011). Skratka, razred naj bo urejen tako, da učence spodbuja k 

učenju, je funkcionalen, urejen in se v njem učenci počutijo varno in prijetno (Cowley, 2005; 

Jereb, 2011; Paterson, 2003). Kljub temu da je pomembno razred približati učencem, pa 

učitelj ne sme pozabiti nase. Zato je koristno, da vzpostavi osebni prostor in učencem ne 

dovoli odlagati njihovih stvari na kateder (Paterson, 2003). Zagotoviti si mora dovolj velik 

prostor, sproti odstranjevati vse odvečne papirje in druge materiale ter si urediti oglasno 

desko, kar bo pripomoglo k boljši urejenosti. Za boljšo organizacijo naj določi ustrezno mesto 

za vsako stvar, npr. delovne liste. Pri tem si lahko pomaga z raznimi zaboji, mapami, škatlami 

ipd. Če učitelj ve, kje so stvari, bo prihranil nekaj dragocenega časa za iskanje gradiva ter si 

bo zmanjšal stres (Paterson, 2008). Prostor naj bo torej urejen tako, da bo prijetno tako 

učencem kot učitelju, saj fizično okolje vpliva na način poučevanja, učenja in vedenje 

učencev (Mateja Pšunder, 2011). 

 

Ustrezno učno okolje, kamor sodi tudi fizično okolje, torej urejenost in opremljenost šole in 

razreda, je eden od predpogojev za uspešno učenje vseh učencev, za otroke s PP še toliko bolj 

(Jereb, 2011; Stroh, Robinson in Proctor, 2014). Zanje je zelo pomembna vsakodnevna rutina 

ter dobra organizacija prostora, zato naj bodo pripomočki vedno na istem mestu. Pomembno 

je odstraniti odvečne predmete na stenah in policah razreda oz. učence posesti stran od 

motečih dejavnikov, ki bi jim pozornost odvračali od bistvenega. Dobro je, da imajo učenci 

na mizah le tisto, kar trenutno potrebujejo, vse ostalo pa pospravijo (Kesič Dimic, 2010). 

Poleg tega se je kot dobrodošel izkazal t. i. »tihi kotiček«, v katerega se lahko učenci po 

potrebi umaknejo in v katerem marsikdo lahko bolj zbrano dela in se umiri. Za boljšo 

organiziranost tem učencem pomaga, če učitelj izdela seznam pripomočkov in nalog, ki jih 

morajo narediti, sčasoma pa sledenje zadolžitvam prepusti učencem (Jereb, 2011). Pri učencih 

s PP je nujno razmisliti o smiselnem sedežnem redu. Poleg odmaknjenosti od motečih 

dražljajev je zanje dobro, da sedijo z nekom, ki jim je pripravljen pomagati, a vendar je treba 

vedeti in upoštevati, da nekateri učenci delujejo najboljše, če sedijo sami. Glede na naravo PP 

ter drugih otrokovih značilnosti je tako treba razmisliti, ali naj sedi bližje učitelju ali bolj 

daleč od njega (Kesič Dimic, 2010). Za otroke s slepoto ali slabovidnostjo je najbolje, da 

sedijo v bližini učitelja in table ter imajo primerno osvetljeno delovno površino, za otroke z 

gluhoto in naglušnostjo je najbolj optimalno, da sedijo v drugi vrsti pri oknu, otroci z drugimi 

PP pa načeloma stran od oken in vrat (Heacox, 2009). 

 

Za boljšo organiziranost in učinkovitost je pomembno, da zna učitelj ustrezno organizirati 

tudi čas in misli. Dobro je, da pride v šolo dovolj zgodaj (vsaj 15 minut pred začetkom 

pouka), da se lahko mirno pripravi na prihajajoč dan. Koristno je, da ima urejen urnik ali 

beležnico ter si vse pomembne informacije (npr. dejavnosti, sestanke, dežurstva, roke za 

zadolžitve …) zapisuje na velik namizni koledar, na sezname sproti zapisuje naloge ter nato 

odkljuka opravljene obveznosti. Zapisane besede pripomorejo tudi k organiziranju misli. Za 

učitelja je namreč lahko zelo obremenjujoče, če mu po glavi roji preveč misli in se težko 

osredotoči zgolj na eno stvar. Zato se je pomembno naučiti odlaganja nekaterih misli na 

poznejši čas (Paterson, 2008). 
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2.4.2.3 Čustva in način govorjenja 

Če zopet izhajamo iz načel dobre poučevalne prakse, lahko zasledimo, da je eden izmed 

ključnih elementov pouka raba jasnega in jedrnatega jezika ter podajanje razumljivih navodil 

in vprašanj (Mitchell, 2008). Tudi K. Paterson (2003) poudarja, da je treba vsa pričakovanja 

in navodila učencem povedati jasno in razločno, izražanje pa mora biti preprosto, prilagojeno 

starosti otrok. Nato se je po njenem mnenju treba prepričati, da vsak učenec ve, kaj mora 

narediti. Pri tem C. Orange (2002) predlaga, da učitelj direktno vpraša učence, ali so navodila 

jasna, lahko jih prosi, naj navodila razložijo s svojimi besedami in tako preveri njihovo 

razumevanje, poleg tega naj opazuje tudi neverbalne znake učencev, ki mu lahko sporočajo, 

da ga niso dobro razumeli. Že prej pri podajanju navodil je dobro, da govori počasi, 

zahtevnejšo snov razdeli na manjše dele in uči korak za korakom, razlago pa podkrepi z 

vizualnimi pripomočki in/ali s kakšnim primerom (prav tam). 

 

K. Paterson (2008) poudarja, da najboljši učitelji izkazujejo navdušenje, ki se potem lahko 

prenese tudi na učence. Učenci čutijo, ali učitelj zares poučuje z veseljem, zadovoljstvom in 

predanostjo. Avtorica tako priporoča hitro in živahno govorjenje, pri čemer naj učitelj 

spreminja višino, hitrost, barvo in ton govorjenja, vse skupaj pa podkrepi z ustrezno govorico 

telesa (npr. s kretnjami, kimanjem, spremembami v usmerjenosti telesa itd.). C. Orange 

(2002) omenja t. i. »učiteljski glas«, ki je slišen, jasen, odločen in obvladujoč, pomembna je 

tudi jakost, barva, modulacija in naglas. Prepričana je, da dober učiteljski glas zmanjšuje 

disciplinske težave, pomaga pritegniti učence in obogati pouk. 

 

Tako kot v vsakdanjem življenju tudi v šolskem okolju še zdaleč ne štejejo le besede, ampak 

imajo nezanemarljiv učinek tudi čustva. Čustva podpirajo komunikacijo, ji dajejo energijo,  

predstavljajo motivacijo za komunikacijo, usmerjajo našo pozornost in povzročajo 

spremembe v načinu odzivanja. Čustva imajo lahko pomembno vlogo pri različnih procesih, 

povezanih s komuniciranjem, npr. ko je treba načrtovati, se odločati in reševati probleme, pa 

tudi ko ugotavljamo, ali lahko zaupamo sogovorniku ali ne. Dobro je, da čustva izražamo čim 

bolj iskreno, a vendar je lahko preveč odprto izkazovanje čustev prenaporno, preveč čustveno 

zadržano komuniciranje pa med sogovornika vzpostavlja distanco. Čustva imajo pri 

komunikaciji veliko sporočilno moč, tudi v odnosu učitelj – učenec (Ule, 2009). K. Paterson 

(2008) poudarja pomembnost učiteljevega pozitivnega pristopa k učencem, z vedrino in 

humorjem. Avtorica pri tem navaja, da se mora učitelj zavestno odločiti za veselo 

razpoloženje, njegov veder obraz in smehljanje pa imata zelo pozitivne učinke tako za 

njegovo zdravje kot njegovo delo. V pouk je smiselno vključevati humor, saj pripomore k 

oblikovanju prijetnega učnega okolja, marsikdaj lahko sprosti napete situacije (Cowley, 2005; 

Paterson, 2008), pomaga pri ohranjanju dobrega odnosa z učenci in učitelju daje nov zagon 

(Paterson, 2003). 

 

Poseben izziv za učitelja je lahko samoobvladovanje v napetih situacijah, npr. ob disciplinskih 

težavah. A tudi v takih okoliščinah se – morda še bolj kot sicer – odraža učiteljeva mirnost, ki 

bi jo moral imeti v sebi. To mu omogoča, da kljub vsemu ostane miren, pošten in vljuden do 

vseh. Učitelj se mora biti sposoben umiriti, se vzdržati hitrih kretenj in neprimernih besed 
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(Paterson, 2003; Paterson, 2008). Ne glede na razburjenost, vpitje, kričanje, zmerjanje, 

sramotenje, zasmehovanje, poniževanje, norčevanje, obtoževanje, ignoriranje in telesni napadi 

na otroke niso primerne reakcije na težave (Orange, 2002). Odzvati se mora logično in 

premišljeno, ne pa čustveno in preobčutljivo, čeprav bi bil to verjetno njegov naravni odziv 

(Cowley, 2005). Učiteljeva dolžnost je poskrbeti za to, da se nihče ne bo počutil čustveno in 

fizično prizadeto (Paterson, 2003). Da bi se v čim večji možni meri izognili takim 

skrajnostim, so pomembne metode vodenja ter uporaba ustreznih vzgojnih ukrepov, ki se 

stopnjujejo od manj strogih do bolj intenzivnih. Zelo dobro je, da učitelj pri izražanju 

pričakovanj uporablja t. i. »jaz sporočila«, se izogiba negativnim prigovarjanjem in namesto 

tega raje opiše želeno vedenje na pozitiven način (npr. »Pri tej nalogi bomo tiho govorili.«), 

(Paterson, 2008). Kar se tiče vzgojnih prijemov, naj učitelj v pouk vključuje ukrepe, kot so: 

očesni stik (strog, »ubijalski« pogled) in uporaba drugih neverbalnih znakov, mirno in tiho 

opozorilo, klic po imenu in zahteva po spremembi vedenja, opozoritev na dogovorjena pravila 

ipd. (Clandfield in Prodromou, 2010; Mateja Pšunder, 2011). Ko gre za ukvarjanje z 

neprimernim vedenjem, je pomembna tudi učiteljeva govorica telesa, ki naj bo bolj uradna in 

stroga (Paterson, 2008). Učinkovite so lahko denimo prekrižane roke ali roke v bokih, kar bo 

doseglo učinek odločnosti in nepopustljivosti, stanje blizu učencem pa bo v njem 

najverjetneje sprožilo nelagodje, zaradi česar bo hitreje prenehal z neželenim vedenjem 

(Cowley, 2005). 

 

2.4.2.4 Prilagodljivost in upoštevanje različnosti 

Galeša (1990, v Galeša, 1993) je oblikoval številne procesne smotre in globalne cilje za delo z 

učenci. V njih lahko med drugim razberemo, da je eden izmed ključnih dejavnikov za 

učinkovito delo, da pedagog pozna otroka, tako njegovo družino in učno okolje kot tudi 

njegove sposobnosti, značaj, temperament, izkušnje, navade, interesna področja, način 

čustvovanja in druge posebnosti. Treba je tudi prepoznavati, na kakšen način se otrok najlažje 

uči ter kako se odziva v različnih situacijah. Na podlagi ugotovitev mora ustvariti primerno 

okolje, v katerem se bodo otroci lahko učili aktivno in ustvarjalno, upoštevati mora njihovo 

individualnost ter ustrezno prilagoditi delo glede na njihove značilnosti in potrebe. 

 

Učitelj mora za učinkovito poučevanje nenehno upoštevati različnost otrok in diferencirati 

pouk. Zato naj uporablja raznolike metode poučevanja in učne strategije ter omogoča učenje 

na različne načine (Heacox, 2009; Jereb, 2011; Kermauner in Plazar, 2019; Peklaj, 2008). 

Snov naj učencem poda na različne načine, pri čemer se poslužuje besednih, vizualnih, 

gibalnih in drugih strategij oz. poskrbi, da je učno gradivo pripravljeno multisenzorno, 

uporablja raznovrstne opore za učenje (Jereb, 2011; Peklaj, 2008), zelo dobrodošlo je tudi 

izkustveno učenje in veččutno učenje (Kermauner in Plazar, 2019). Navodila za delo in druge 

informacije naj poda preprosto in na več načinov, npr. jih zapiše na tablo, projicira na platno 

in pove ustno (Paterson, 2008; Mateja Pšunder, 2011), med učenjem pa poskrbi za različne 

aktivnosti, npr. igro vlog, delo v paru, prikaz učne vsebine prek videa ipd. (Peklaj, 2008). V 

pouk mora vključevati dejavnosti, ki ustrezajo različnim zaznavnim stilom učencev, pri tem 

pa mora ozavestiti tudi svoj prevladujoči stil, saj ima le-ta močan vpliv na njegov način 

poučevanja (Ziherl, 2016). 
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Dobro je organizirati dejavnosti, ki učencem omogočajo izbiro (Heacox, 2009) – npr. učitelj 

pripravi več vrst nalog, učencem prepusti odločitev o vrstnem redu reševanja nalog ali 

uporabi različnih pripomočkov itd. (Kavkler, 2008). Učencem lahko dovoli, da pripravijo in 

predstavijo vsebine na različne načine (npr. preko govora, pisanja, izdelovanja, dramatizacije 

ipd.), (Peklaj, 2008; Peklaj, 2012) ali jim dopusti, da dokončajo nalogo na svoj način in se 

sami odločijo, ali želijo delati samostojno ali s sošolcem (Paterson, 2008). Poleg tega je 

potrebno tudi utrjevanje pridobljenih veščin in znanj na različne načine (Jereb, 2011). Učitelj 

naj upošteva razlike med učenci tudi tako, da prilagaja način ocenjevanja znanja, izdelkov ali 

projektov (Heacox, 2009; Luongo-Orlando, 2008). V mislih naj ima torej posameznikova 

močna področja in druge značilnosti tako pri načinu učenja in tudi izkazovanju znanja (Jereb, 

2011). 

 

Pri vsem tem je pomembna učiteljeva fleksibilnost, saj mora biti »dober učitelj dovolj 

prilagodljiv, biti sposoben sprejemati novosti in imeti dovolj širokega duha, da spozna, kdaj 

se je ta trenutek pojavil« (Rubinstein, 2012, str. 124). Če je prilagodljiv in sledi toku učne ure, 

je sposoben tudi skrbno načrtovane ure sproti spreminjati in jih zasukati v drugo smer 

(Paterson, 2008). Učence spodbuja k postavljanju vprašanj in odgovarjanju nanje. Pri tem je 

dobro, da postavlja čim bolj odprta vprašanja, da v njih vzbudi zanimanje, ustvarjalnost ali 

usmeri razmišljanje (Godinho in Wilson, 2008). Nato pa sprejema mnogovrstne rešitve 

problemov, drugačne ideje, mišljenja in odgovore na vprašanja, čeprav jih morda ni 

pričakoval, ter ceni interpretacije učencev, kljub temu da se morda z njimi ne strinja povsem. 

Učence tudi spodbuja k radovednosti, da sprašujejo in raziskujejo, jih vzpodbuja k 

ustvarjalnosti, izvirnosti in je odprt za neobičajne poti (Orange, 2002; Paterson, 2008). Če 

učenci izrazijo zanimanje za določeno temo, se potrudi, da jim jo tudi predstavi oz. jim vsaj 

pove, kje bi lahko našli želene informacije (Glasser, 1998). Avtonomen učitelj je dojemljiv za 

ideje in predloge učencev, spodbuja jih k odkrivanju in raziskovanju novega ter jim zagotovi 

sprotne povratne informacije (Kuščer, 1999, v Marentič Požarnik, Kalin, Šteh in Valenčič 

Zuljan, 2005). 

 

2.4.2.4.1 Diferenciacija in individualizacija 

Ko govorimo o učiteljevem prilagajanju ter upoštevanju različnosti učencev, ne moremo 

mimo individualizacije in diferenciacije, ki sta pomembni didaktični načeli pri VIZ vseh 

otrok, ključno vlogo pa imata za osebe s PP. Strmčnik (2001) opozarja, da je omenjena pojma 

treba razločevati, čeprav se v realnosti pogosto prepletata. 

 

Strmčnik (2001) navaja, da diferenciacija predstavlja grobo individualizacijo in »zajema učne 

in druge razlike učencev le v okviru manjše učne skupine«, nato pa so vsi učenci znotraj 

posamezne skupine deležni približno enakih pristopov in zahtev (str. 377). Diferenciacija 

torej predstavlja spreminjanje načina poučevanja, ravni zahtevnosti in učnega tempa (Heacox, 

2009). Tako upošteva interindividualne razlike med učenci, kar so šole poskušale uresničiti z 

različnimi pristopi, metodami, programi in oblikami grupiranja. V povezavi s tem govorimo o 

notranji diferenciaciji, ki se nanaša na prilagajanje znotraj heterogene skupine otrok, zunanji 

diferenciaciji, pri kateri gre za ločevanje učencev v posebne skupine glede na njihove 
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zmožnosti in primanjkljaje, ter fleksibilni diferenciaciji, ki predstavlja kombinacijo prvih 

dveh oblik (Galeša, 1995). Diferenciacija prinaša različne učinke na kakovost pouka, na 

medsebojne odnose učencev ter druge dejavnike. Nekateri pozitivni argumenti za razvrščanje 

učencev v različno zahtevne skupine pri nekaterih predmetih so to, da otroci dobijo bolj 

realen vpogled v svoje sposobnosti, slabši učenci niso več zapostavljeni in deležni 

zasmehovanja, bolj sposobni učenci se še bolj potrudijo, saj so v skupini »sebi enakih«, 

učitelji pa lažje poučujejo homogenejše skupine in jim prilagajajo način dela ter učna gradiva. 

Na drugi strani obstaja vrsta pomislekov o smiselnosti in učinkovitosti takšnega razvrščanja. 

Boljši učenci so tako prikrajšani za možnost, da bi pomagali slabšim, slednji pa nimajo 

spodbud in zgleda boljših. Poleg tega se lahko zgodi, da se slabši učenci začnejo manj truditi, 

ker so označeni kot »nesposobni«, učitelji pa imajo do njih nižja pričakovanja. Ne nazadnje se 

je treba zavedati, da ne glede na razvrščanje znotraj posamezne skupine še vedno ostanejo 

precejšnje individualne razlike med učenci (Marentič-Požarnik, 2000) in so zato bolj 

pomembne učiteljeve metode poučevanja (Slavin, 1987, v Marentič-Požarnik, 2000). 

 

Za razliko od diferenciacije individualizacija upošteva tudi posameznikove intraindividualne 

značilnosti, mora se »spustiti do vsakega učenca, se pravi upoštevati in zadovoljevati 

individualne učne in druge razlike ne le skupine, marveč posameznika« (Strmčnik, 2001, str. 

377). Individualizacija je torej »diferenciacija do te mere, da so zadovoljene individualne 

razlike vsakega učenca glede na njegove lastnosti, kot so sposobnosti, interesi, izkušnje, 

tempo dela« (Galeša, 1995, str. 84), učne in vzgojne posebnosti, potrebe in želje, z njo pa 

želimo doseči čim bolj samostojno učno delo (Strmčnik, 1987, v Opara, 2015) ter zagotoviti 

optimalni razvoj posameznika in njegovih sposobnosti (Cencič, 2012; Galeša, 1993). 

 

Notranja diferenciacija in individualizacija ohranjata naravno heterogenost oddelkov, znotraj 

njih pa s pomočjo prilagajanja učnih vsebin, ciljev, oblik in metod poučevanja, rabe 

pripomočkov in drugih vidikov skušata zadostiti potrebam in željam vsakega učenca 

(Strmčnik, 2001). Njun bistveni namen je »optimalno spodbujanje kognitivnega razvoja 

vsakega posameznika, razvijanje različnih osebnostnih lastnosti, pospeševanje samostojnosti, 

bogatenje sposobnosti sodelovanja učencev ipd.«, za njuno udejanjanje pa mora učitelj dobro 

poznati vse svoje učence (Kalin, Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2011, str. 10). 

 

Individualizacija je še bolj kot v redni šoli bistvena pri VIZ otrok s PP in predstavlja enega 

osrednjih stebrov za delo z njimi (Opara, 2015). Galeša (1993) v svojih predpostavkah, 

izhodiščih in načelih koncepta VIZ oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami med 

drugim poudarja upoštevanje individualnih in intraindividualnih razlik in osebnih izkušenj ter 

individualiziran pristop, individualiziran program in individualizirano poučevanje vseh 

učencev, ki to potrebujejo. Prepričan je, da je zanje najbolj primeren prav individualiziran 

pristop, saj njegov temelj pomeni izhajanje iz posameznikovih razvojnih potreb, sposobnosti 

in težav, ob hkratnem upoštevanju virov v okolju. Ne nazadnje je vsak otrok s PP v skladu z 

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) deležen individualiziranega 

programa, s katerim se med drugim določijo »cilji in oblike dela na posameznih vzgojno- 

-izobraževalnih področjih, potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, 
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doseganju standardov in napredovanju, časovna razporeditev pouka« (36. člen) ter drugi 

elementi, ki so pomembni za njihovo čim bolj uspešno funkcioniranje. 

 

2.4.3 KONFLIKTI 

V medosebnih odnosih se pojavljajo tudi konflikti, nestrinjanja, različna mnenja in interesi. 

To je nekaj vsakdanjega in neizogibnega (Lamovec, 1994a). Seveda šolsko okolje pri tem ni 

izjema. Tudi v odnosu med učiteljem in učenci ali med učenci samimi se pojavljajo 

nesoglasja in to je normalno. Pomembno pa se je vprašati, ali obstajajo kakšni nerazrešeni 

konflikti ter na kakšen način se bomo odzvali na nastale konflikte (Gordon, 1983). 

 

2.4.3.1 Opredelitev konflikta in vzroki zanj 

Konflikt je »medsebojno nasprotovanje različnih potreb, želja, interesov, čustev in ravnanja« 

(Fischalek, 1977, v Brajša, 1993, str. 203–204) oz. »doživljanje sočasnega delovanja motivov, 

ki se izključujejo« (Stražišar, 2012, str. 142). V konfliktu so lahko tudi različne potrebe, 

moralne norme, nameni, cilji (Stražišar, 2009a), razlike v načinih njihovega doseganja ter 

razlike med pričakovanji različnih ljudi (Lamovec, 1993). Iršič (2005) konflikt dojema kot 

soočenje neusklajenih dejavnikov in ga vidi kot »stanje, ko sistem zaradi te neusklajenosti na 

tak ali drugačen način ne deluje optimalno« (str. 7). Če govorimo o konfliktih v medsebojnih 

odnosih, Iršič (2002, v Iršič, 2004) konflikt razume kot »stanje, ko dva ali več posameznikov 

znotraj določene skupine ali odnosa oz. na določenem področju (so)delujejo neoptimalno 

zaradi njihove (delne) neusklajenosti« (str. 66–67). Tudi po prepričanju M. Ule (2009) gre za 

neusklajenost med partnerji v odnosu, npr. ko nekdo v odnosu čuti, da ne more uresničiti 

svojih želja, ko so odnosi neiskreni, ko je prisotna manipulacija z odnosi ipd. Gordon (1983) 

meni, da o konfliktu govorimo, kadar neka oseba s svojim vedenjem onemogoča drugemu, da 

bi zadovoljil svojo potrebo, podobno ga opredeljujeta tudi Paterson (1983, v Iršič, 2004) ter T. 

Lamovec (1993). Slednja konflikt razume kot situacijo, »v kateri dejanje ene osebe 

onemogoča, otežuje ali ovira dejanje druge osebe« (str. 61). 

 

Avtorji torej konflikt opredeljujejo različno, pa vendar vsi nekako govorijo o »stanju 

neusklajenosti različnih dejavnikov v sistemu«, pa naj bo to v posamezniku, v odnosu med 

več osebami ali med skupinami, to neravnovesje pa otežuje delovanje sistema (Iršič, 2004, str. 

66). Čeprav v vsakdanjem življenju konflikt večkrat enačimo s prepirom, sporom, pretepom, 

nasiljem in drugimi besedami, teh pojmov ne gre zamenjevati. To so le nekateri izmed najbolj 

opaznih načinov odzivanja na konflikt, konflikt pa je pogosto bolj zapleten pojem. Prav tako 

tudi konflikt in problem nista sopomenki. Problem je »stanje, ki ni zaželeno, a zaenkrat še ne 

vidimo možnosti, da bi ga spremenili« (Iršič, 2004, str. 68). Avtor meni, da vsak konflikt 

zajema nek problem, ni pa nujno, da vsak problem preraste v konflikt. 

 

Vzroki za konflikte so zelo različni. Med drugim gre lahko za različna ali popačena 

prepričanja, konfliktne odnose (Esser, 1975, v Brajša, 1993), osebne in komunikacijske 

vzroke konfliktnosti ter komunikacijske probleme (Lay, 1981, v Brajša, 1993). Med osebne 

vzroke uvrščamo nerealno sliko o sebi in o resničnosti, nepoznavanje sebe, nenadzorovanje 
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čustev in predsodke. Komunikacijski vzroki vključujejo semantične nesporazume, neustrezne 

čustvene odzive ali tak stil komuniciranja, ko so sporočila nepopolna ali brezosebna. Ko 

govorimo o komunikacijski problemih, pa imamo v mislih predvsem nejasnost na ravni 

komunikacije ter pripisovanje situacijam različne čustvene pomene ali interese (prav tam). 

 

2.4.3.2 Strategije reševanja konfliktov 

Ljudje se na konflikte odzivajo na različne načine. T. Lamovec (1993) po bratih Johnson 

omenja pet strategij reševanja konfliktov, ki jih lahko uporabljamo zavestno glede na cilj, ki 

ga želimo doseči. To je lahko bodisi doseganje osebnega cilja, zaradi katerega smo prišli v 

konflikt, bodisi ohranitev dobrih medosebnih odnosov. Posameznik torej v določeni situaciji 

presodi, koliko sta mu ta dva vidika pomembna in se na podlagi tega odloči o izbiri strategije. 

Umik je strategija, pri kateri se oseba odpove svojim osebnim ciljem in odnosu, izogne se 

sporni temi in ljudem, ki so vpleteni v konflikt, ter se umakne pred soočenjem. Ta način 

reševanja konfliktov se imenuje tudi strategija želve, saj se te živali umaknejo v svoj oklep, da 

bi se tako izognile konfliktu (Lamovec, 1993). Posamezniki se pogosto umaknejo takrat, ko 

dvomijo o možnosti razrešitve problema, ko konflikt dojemajo kot nevarnost (Iršič, 2005). Do 

izogibanja konfliktom prihaja tudi zaradi strahu pred neprijetnimi čustvi, ki se ob reševanju 

konfliktov pogosto pojavljajo, vendar pa to lahko vodi k stopnjevanju in razširjanju 

konfliktov na druga področja (Ule, 2009). Vseeno je ta strategija lahko tudi učinkovita, in 

sicer jo je dobro uporabiti takrat, ko cilj in odnos nista pomembna (Lamovec, 1993). 

Prevlada (strategija morskega psa) se navadno uporablja v situacijah, ko so osebni cilji zelo 

pomembni, odnos pa malo. Posameznik je pri tem zelo osredotočen na cilj, do katerega želi 

priti na vsak način, želi biti zmagovalec ter občutiti uspeh in ponos. Pri tej strategiji oseba 

lahko »napade« nasprotnika s svojimi argumenti ali pa ga želi prestrašiti, da bi tako utrdila 

svojo moč. Prevlada je smiselna predvsem takrat, ko je cilj zelo pomemben, odnos pa ne 

(Lamovec, 1993). 

Za razliko od prevlade je za zglajevanje (strategijo medveda) značilno, da so za posameznika 

bistveni dobri odnosi. Zaradi tega želijo konflikte zgladiti in ne želijo prizadeti drugega. Hitro 

so pripravljeni potlačiti svoje cilje in menijo, da je to dobro za odnos, čeprav ni nujno tako 

(Lamovec, 1993). Izglajevalec zna oblikovati prijetno okolje, v katerem se vsi počutijo varno 

in sprejeto, on pa se ob konfliktu kljub vsemu lahko počuti nemočnega, morda celo 

obupanega (Iršič, 2004). Iršič (2005) razlog za podreditev vidi tudi v strahu posameznika pred 

potencialnim pritiskom, ki bi se verjetno pojavil, če se posameznik ne bi podredil drugemu. 

Konflikt je dobro zgladiti takrat, ko je zelo pomemben odnos, cilj pa ne (Lamovec, 1993). 

Kompromis (strategija lisice) je kot strategija reševanja konfliktov najbolj smiselna takrat, ko 

sta zmerno pomembna tako cilj kot odnos in ko se zdi, da nobena izmed sprtih strani ne bo 

mogla doseči točno tistega, kar si želi. Če se posameznik posluži te strategije, se delno odpove 

svojim ciljem in želi tudi pri nasprotniku doseči, da stori enako. Osredotočeni so na iskanje 

rešitev, ki bi obema predstavljala relativno zadovoljstvo, čeprav končna rešitev za nikogar ne 

bi bila popolna (Lamovec, 1993). 

Konfrontacija (strategija sove) pa je najprimernejša takrat, ko sta zelo pomembna tako cilj kot 

odnos. Kdor se reševanja konfliktov loteva na tak način, se zaveda, da je konflikte možno 

rešiti in jih vidi kot priložnost za izboljšanje odnosa. Išče tako rešitev, s katero bi bili 
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zadovoljni obe strani in preko katere bi lahko prišel do dosege cilja on sam, pa tudi drugi 

(Lamovec, 1993). 

 

Iršič (2005) svari pred prepogostim posluževanjem posamezne strategije, saj meni, da 

uporaba zgolj ene strategije privede do neželenih posledic. Tako je po njegovem mnenju 

najbolj optimalno, če posameznik najde ustrezno uravnoteženost med občutkom zase, pri 

čemer zagovarja lastne interese, ter občutkom za drugega, kjer se zaveda pomembnosti dobrih 

odnosov z drugimi. Obenem je Iršič (2004) tudi prepričan, da ima vsak posameznik nek 

prevladujoč način odzivanja na konflikt, pa vendar na njegov dejanski odziv vpliva tudi 

konkretna situacija, v kateri je, njegovo razpoloženje ter odnos, ki ga ima z drugim(i). 

 

Za razliko od teh petih strategij reševanja konfliktov pa Gordon (1970, v Brajša, 1993, str. 

217) omenja tri principe reševanja, in sicer: »jaz dobivam, ti pa zgubljaš«, »ti dobivaš, jaz pa 

zgubljam« in »vsi dobivamo«. Robbins (v Brajša, 1993) je pozneje nekoliko modificiral te 

metode in poleg prvih dveh omenja še kompromis, kjer vsi nekaj pridobimo in izgubimo ter 

sodelovanje, kjer vsi dobivamo. V šolskem okolju bi lahko govorili o naslednjih možnostih: 

»učitelj dobiva, učenec pa zgublja«, »učenec dobiva, učitelj pa zgublja«, »učitelj in učenec 

zgubljata« ter »učitelj in učenec dobivata« (Brajša, 1993, str. 220–221). 

 

2.4.3.3 Posledice rešenih in nerazrešenih konfliktov 

Kljub mnenju mnogih, da so konflikti nezaželeni in se jim je zato dobro čim bolj izogibati, T. 

Lamovec (1994a) opozarja, da konflikti niso težava sami po sebi, temveč je problematična 

nezmožnost reševanja konfliktov na konstruktiven način. Če konflikte razrešimo uspešno in 

konstruktivno, imajo lahko mnogo pozitivnih učinkov za posameznika in za odnos, pri čemer 

avtorica poudarja naslednje vidike: 

• konflikti lahko vplivajo, da se zavemo problemov v odnosu, ki jih je treba razrešiti; 

• konflikti spodbujajo spremembe (v odnosu) in nove interese; 

• konflikti dvigajo motivacijo za soočenje s problemi; 

• konflikti lahko vplivajo na bolj poglobljen razmislek o nečem, kar vodi do boljše 

odločitve; 

• v konfliktih bolje spoznamo samega sebe; 

• konflikti pripomorejo k zmanjševanju napetosti v vsakodnevnih medosebnih odnosih; 

• uspešna razrešitev konfliktov lahko prispeva k poglobitvi odnosa, saj se zavemo, da v 

trdnem odnosu lahko kljubujemo težavam (prav tam). 

 

Poleg tega konflikti spodbujajo osebnostno rast – posameznik npr. preko konfliktov spoznava 

samega sebe ter povečuje sposobnost samoobvladovanja (Iršič, 2004). Preko konfliktov lahko 

prihajamo do zavedanja, da smo med seboj povezani in soodvisni drug od drugega (Ule, 

2009). Iršič (2005) meni, da konflikti spodbujajo tudi močno sodelovanje, pri čemer se lahko 

izoblikujejo take rešitve, ki se brez konflikta ne bi. Prepričan je, da uspešno rešeni konflikti 

pripomorejo tudi k širjenju obzorja, pa naj bo to znanje, razumevanje sveta ali življenja. 

Majda Pšunder (1998) meni, da po konstruktivnem sporu vsi vpleteni doživljajo zadovoljstvo 

tako na osebnem kot medosebnem nivoju, njihov socialni odnos pa je bolj kvaliteten. 
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Podobno tudi T. Lamovec (1994a) omenja, da imata po konstruktivno rešenih konfliktih obe 

osebi vtis, da sta nekaj pridobili, njun odnos postane trdnejši, poveča se njuno medsebojno 

zaupanje ter utrjuje sposobnost za nadaljnje uspešno reševanje konfliktov. Lipičnik (1998) 

poudarja, da bi se morali ljudje bolj zavedati teh pozitivnih vidikov konfliktov, razumeti, kako 

nastanejo ter oblikovati tako okolje, v katerem se bodo lahko učinkovito soočili z njimi. Po 

njegovem ob pojavu konflikta namreč izogibanje ni najbolj zaželeno, temveč je bolj koristno 

razmišljati in delovati v smeri, kako jih reševati. 

 

Na drugi strani obstaja mnogo negativnih posledic, ki jih prinašajo nerazrešeni ali 

neobvladani konflikti. Le-ti motijo optimalno delovanje posameznikov in interakcijo v 

odnosu. Za uspešen odnos je ključna dobra komunikacija, sprotno reševanje konfliktov (Iršič, 

2004) in iskreno izražanje morebitnega nezadovoljstva v odnosu, pri čemer je treba biti 

pozoren, da se kritika ali nestrinjanje izreče na primeren način (Ule, 2009). Če vsega tega ni, 

lahko upade komunikacija in se zmanjša kvaliteta odnosa, v katerem je vedno več prepirov ali 

področij, o katerih se ne pogovarjamo. Zaradi nerešenih konfliktov lahko pride do izobčenja, 

pri čemer ni nujna formalna izključitev, ampak gre lahko za socialno oz. komunikacijsko, ki 

prekine ali poslabša komunikacijo z neko osebo ali celotno skupino. Poleg tega lahko 

nerazrešeni konflikti ter slabša komunikacija sčasoma privedejo do razpada sistema ali 

odnosa, v primeru, da je izhod iz sistema neželen ali onemogočen, pa do vedno večjih motenj 

delovanja, lahko celo nasilja v odnosu. Dokler konfliktov ne razrešimo, v odnosu ne moremo 

napredovati, zato v njem stagniramo in se še naprej izogibamo konfliktom (Iršič, 2004). Na 

osebni ravni lahko nerazrešeni konflikti povzročajo dalj časa trajajočo frustriranost, občutja 

zaskrbljenosti, nelagodja in tesnobe (Majda Pšunder, 1998), v težjih primerih pa so možne 

posledice psihosomatske bolezni ter duševne motnje ali celo duševne bolezni (Iršič, 2004). 

 

2.4.3.4 Smernice za razreševanje konfliktov 

Sposobnost za soočanje s konflikti je povezana z empatijo, reflektiranjem odnosov in drugimi 

dejavniki. Za uspešno razreševanje konfliktov je izredno pomembno, da si ne delamo lažnih 

utvar, da so odnosi vedno usklajeni (Ule, 2009). Zavedati se moramo, da smo si med seboj 

različni in da so konflikti sestavni del odnosov, vendar jih je možno razrešiti (Iršič, 2005). 

Pomembno je, da ne posplošujemo situacij in ravnanj drugih, ampak jasno in natančno 

spregovorimo o tem, kaj nas v odnosu moti. Treba je znati izraziti svoja čustva, tudi tista 

neprijetna, ter se zanje ne čutiti krive. K razreševanju konfliktov pripomore tudi usklajenost 

verbalne in neverbalne komunikacije (Ule, 2009) ter prizadevanje za ohranitev komunikacije, 

ne pa prekinitev ob vsakem nesoglasju. Pomembno je, da drug drugemu ne dokazujemo 

krivde, ampak da v nastalem konfliktu vsak prevzame svoj del odgovornosti za svoje vedenje 

in odzivanje. Veliko bolj kot zahtevati spremembo pri drugem je učinkovito, če se 

osredotočimo na izražanje lastnega počutja in doživljanja. Ne glede na to, kaj se dogaja, je 

pomembno, da v situaciji ostajamo zavezniki. To pomeni, da se kljub konfliktu zavzemamo 

za ohranitev dobrega odnosa in medsebojno spoštovanje, ne pa da želimo poraziti drugega. 

Ključno je tudi, da izberemo ustrezno odzivanje, zato se je včasih dobro zavestno nekoliko 

zaustaviti in ravnati počasneje, kot bi reagirali avtomatsko (Iršič, 2005), koristen napotek pa 

je tudi, da se reševanja konfliktov ni priporočljivo lotevati v stanju hudega stresa (Ule, 2009). 
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2.4.3.5 Konflikti v šoli 

V šolskem okolju gre po mnenju Gordona (1983) predvsem za dve vrsti konfliktov, in sicer, 

da se v konfliktu znajdeta učenčevo vedenje in učiteljeve potrebe ali pa gre za neskladje v 

vrednotah med učiteljem in učencem. Ne glede na to, za kakšen konflikt gre, imata pri tem 

vedno problem oba udeleženca in ne le eden izmed njiju (prav tam). Vsakdo ima namreč 

svojo notranjo psihodinamično strukturo, svoje notranje, intrapersonalne konflikte, ki vplivajo 

tudi na vedenje v medsebojnih odnosih in povzročajo interpersonalne konflikte. Konflikti 

lahko v šoli nastanejo, lahko pa so vanjo prineseni od drugod. Pojavijo se lahko med učitelji, 

med učenci ali med učitelji in učenci (Brajša, 1993). Brajša (prav tam) loči med dvema 

vrstama konfliktov – en vidik se nanaša na vsebino sporočil v vzgojno-izobraževalnem 

kontekstu, drugi pa na čustva v medosebnem odnosu. Zavedati se je treba obeh komponent, 

pri tem pa opozarja, da brez razrešitve odnosnega konflikta ne more priti do rešitve 

vsebinskega konflikta (prav tam). Vsaka komunikacija ima svoj vsebinski in odnosni vidik – 

vsebinska funkcija komunikacije predstavlja semantično, odnosna funkcija pa pragmatično 

vrednost sporočila, torej kako naj si sporočilo interpretiramo glede na odnos do drugega 

(Watzlawick, Beavin in Jackson, 1967, v Ule, 2009). Vec (2005) poudarja, da je pomembno 

ločevati oba vidika. Sploh če je treba sporočiti kakšno neprijetno vsebinsko sporočilo, je po 

njegovem nujno, da z načinom sporočanja ne ogrožamo dobrega odnosa z drugim. 

 

Gordon (1983) meni, da je pri reševanju konfliktov zelo pomembno, da se jih ne lotevamo na 

način, da je zmagovalec učitelj in poraženec učenec ali obratno, temveč po metodi brez 

poraženca. To pomeni, da obe strani skupaj iščeta rešitev, ki bi bila sprejemljiva za oba, do 

tega pa se lahko pride, če je pedagog sposoben aktivnega poslušanja ter oblikovanja JAZ-

sporočil (prav tam). V primeru, da gre za konflikte med učenci, je dobro, da se učitelji ne 

vmešavajo vanje z nudenjem hitrih rešitev, ampak jih spodbujajo, da sami rešujejo spore in s 

tem urijo tovrstne veščine (Majda Pšunder, 1998). V tem procesu lahko delujejo kot 

posredniki in s svojim načinom odzivanja vplivajo na razreševanje konfliktov ter tudi 

učencem dajejo zgled, kako se konflikti lahko učinkovito rešijo (Gordon, 1983). 

 

Tako kot v vsakodnevnem življenju so tudi konflikti v šoli neizogibni. Če se udeleženci 

konflikta z njimi ustrezno spoprimejo, imajo lahko več pozitivnih posledic. Po konfliktu bi 

moral biti odnos med učiteljem in učencem na višjem nivoju – bolj kakovosten in iskren. Prav 

tako konflikti nudijo priložnost, da bolj zaznamo medosebne razlike, jih priznamo ter se 

zavemo, da pripomorejo k spremembam in razvoju v zvezi z vzgojno-izobraževalnimi 

problemi (Brajša, 1993). Nenazadnje naj omenimo še prepričanje Gordona (1983), da bi bilo 

dobro, če bi reševanje konfliktov in druge metode, ki ne temeljijo na »moči«, zamenjale 

kontrolo, omejevanje, grožnje in kaznovanje, ki jih učitelji pogosto uporabljajo v primeru 

disciplinskih problemov. Tako lahko sklepamo, da bi ustrezno soočanje s konflikti 

pripomoglo k zmanjšanju disciplinskih težav v razredu. 
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2.4.4 STRES 

Učitelji imajo veliko moč in odgovornost, da vplivajo na svoje učence, pri svojem delu se 

srečujejo z množico izzivov, zato obstaja možnost, da si prizadevajo vse naloge opraviti čim 

bolje, kar pa lahko vodi v veliko izčrpanost (Paterson, 2008). K. Dougan (1993) meni, da se 

pri strokovnjakih v službah pomoči, kamor lahko uvrstimo tudi pedagoško delo, po več letih 

skrbnega dela izražajo znaki izčrpanosti, tako telesne kot psihične. Tudi Kovač (2013) opaža, 

da so delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah izpostavljeni poklicnemu stresu, ki v 

zadnjem času postaja resen problem, pojavlja se tudi poklicna izgorelost, zato želimo v 

nadaljevanju nekaj pozornosti nameniti stresu in izgorelosti. 

 

2.4.4.1 Opredelitev stresa 

Stres je »vzorec fizioloških, čustvenih, spoznavnih in vedenjskih odgovorov organizma na 

dražljaje, ki zmotijo človekovo notranje ravnotežje« (Stražišar, 2009a, str. 113). Z. Rakovec 

(1991, v Božič, 2003) stres dojema kot stanje posameznikove fizične ali psihične 

pripravljenosti na spoprijemanje z različnimi notranjimi ali zunanjimi obremenitvami. 

Podobno še nekateri avtorji stres opredeljujejo kot odziv posameznika, ki se skuša prilagoditi 

dražljajem, zahtevam ali spremembam, ki zmotijo njegovo notranje ravnovesje (pregled v 

Kovač, 2013). Medtem ko Kožar (1995, v Kovač, 2013) stres razume kot »ogrožajoči 

dogodek, ki posameznika postavi v obrambno držo« (str. 27), pa M. Stražišar (2009a) na to 

gleda malce širše, saj meni, da nam različni stresorji, torej dražljaji, ki sprožijo stres, lahko 

predstavljajo grožnjo ali pa izziv. Tako ločimo pozitivni in negativni stres (Kobolt, 1993). 

Pozitivni stres (eustres) je dober, saj človeka spodbuja, motivira, povečuje kreativnost in mu 

omogoča osebnostno rast, medtem ko je negativni stres (distres) zanj škodljiv in mu povzroča 

občutke neugodja, tesnobe, stiske (Selye, 1991, v Kovač, 2013; Stražišar, 2009a). To, kako bo 

posameznik dojemal določene okoliščine, je bolj kot od same situacije odvisno od njegove 

percepcije in doživljanja, na kar vplivajo tudi njegova stališča, prepričanja, življenjski stil 

(Kobolt, 1993), energetske zaloge, osebnostni dejavniki in psihofizične posebnosti (Božič, 

2003). Richardson (v Kobolt, 1993) meni, da oseba neko situacijo doživlja kot stresno, če je 

dogodek zanjo pomemben, če bi imel neugoden razplet zanjo negativne posledice ter če meni, 

da situaciji ne bo kos. Podobno je tudi M. Božič (2003) prepričana, da nekdo doživlja stres, če 

dojemanje zahtev in ocena sposobnosti za spoprijemanje z njimi nista uravnovešena. Baker 

(1984, v Kobolt, 1993) ločuje med tremi vrstami stresa, in sicer optimalnim, disfunkcionalnim 

in paralitičnim. Ko je oseba v stanju optimalnega stresa, je pri svojem delu najbolj učinkovita 

in pri tem dobro izkorišča svoje potenciale. Na področju disfunkcionalnega stresa posameznik 

deluje s povečanimi zmogljivostmi in če to traja predolgo, je lahko zanj škodljivo in privede 

do paralitičnega stresa in izgorelosti. 

 

2.4.4.2 Stres pri pedagoških delavcih 

A. Kobolt (1993) meni, da stres v poklicih pomoči ni povsem drugačen od stresa, ki ga 

doživljajo ljudje v drugih poklicih, vseeno pa omenja nekatere specifike stresa pri tovrstnem 

delu. Ena izmed značilnosti dela pedagogov je npr. ta, da kljub njihovemu trudu in 

prizadevanjem ne morejo popolnoma obvladati situacije in vplivati na končni ugoden razplet, 
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temveč predstavljajo le del celote. Posledično lahko pridejo v stanje »trajne frustriranosti«, pri 

svojem poklicem delu doživljajo nemoč in velik stres, kar pa vpliva na njihovo vedenje in 

odnos do ljudi, s katerimi delajo. 

 

V nadaljevanju navajamo nekaj stresorjev, ki so po ugotavljanju nekaterih avtorjev (Kobolt, 

1993; Kovač, 2013; Youngs, 2001) prisotni v poklicih pomoči, pri šolskih svetovalnih 

delavcih, vzgojiteljih in učiteljih in za katere domnevamo, da lahko vplivajo tudi na 

doživljanje stresa pri SRP: 

• odgovornost za druge ljudi; 

• nepredvidljive reakcije tistega, s katerim dela; 

• slabi delovni pogoji (npr. neustrezni prostori); 

• raznolikost in kompleksnost dela ter prevelike zahteve; 

• nejasnosti v opredeljevanju poklicne vloge, ciljev in odgovornosti; 

• neskladja med nekaterimi vidiki njihovega dela (npr. med individualnimi potrebami 

posameznika in zahtevami okolja, neskladja med pričakovanji ali zahtevami različnih 

udeležencev); 

• slabi delovni odnosi v ustanovi ali timu, kjer delujejo, kar otežuje doživljanje varnosti 

in odprtosti; 

• nezadostna vključenost pri določanju organizacije poteka dela; 

• pomanjkanje virov priznanja, kar lahko zmanjšuje motivacijo za nadaljevanje 

njihovega dela; 

• občutki izoliranosti in premalo sodelovanja s sodelavci; 

• pomanjkanje strokovne podpore, kar lahko vodi v slabšo delovno učinkovitost; 

• ni vpogleda v učinkovitost dela, saj pogosto ni možnosti za spremljanje otroka od 

njegovega začetka do konca šolanja; 

• občutki nekompetentnosti, dvomi o lastni učinkovitosti in samoizpolnitvi (prav tam). 

 

2.4.4.3 Poklicna izgorelost 

Človek se na stresorje odzove preko treh faz. Najprej raven normalnega delovanja zmoti nek 

stresor, ki povzroči alarm. Takrat se posameznik zave stresorja in nanj reagira s šokom in 

protišokom (Stražišar, 2009a). Sledi faza odpora, ko se telo poskuša ponovno pomiriti in se 

tudi sicer prilagaja novonastali situaciji in intenzivno spoprijema s stresorjem. Problem lahko 

nastane, če stresorja ne premaga ali se drug za drugim vrstijo novi stresorji, kar pomeni, da 

posameznik dlje časa ostane v fazi odpora. Lahko pride do faze izčrpanosti, ki navadno 

nastopi po šestih do osmih tednih intenzivnega stresa (Stražišar, 2009a; Youngs, 2001). 

Takrat se poruši človekovo ravnovesje, kar se odraža na različne načine, in sicer prek telesnih, 

duševnih in vedenjskih znakov (Stražišar, 2009a). Izčrpanost lahko nadalje vodi do izgoretja, 

ki povzroči fizični ali čustveni umik ali druge negativne posledice. Vse to pa ne vpliva le na 

izgorelo osebo, ampak tudi na njeno okolico (Youngs, 2001).  

 

Poklicna izgorelost je po B. Marentič-Požarnik (2000) »stanje skrajnega, kroničnega stresa, 

povezanega z občutkom neprestane utrujenosti in izčrpanosti«, ki se kaže z zdravstvenimi 

težavami (str. 218), nizkim samospoštovanjem, izgubo interesa za stvari, ki so ga nekoč 
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razveseljevale, apatijo, frustracijo, nezadovoljstvom z življenjem in občutkom, da se ne zmore 

ustrezno spoprijeti z delovnimi situacijami (Youngs, 2001). Sindrom izgorelosti se torej 

odraža na več področjih njegovega delovanja: na telesnem področju, čustvenem doživljanju, 

mišljenju, vedenju in stališčih (Dougan, 1993). C. Maslach (1982, v Kobolt, 1993) navaja 

naslednje tri dimenzije izgorelosti: »občutek, da smo izčrpali vse svoje emocionalne zaloge; 

občutja depersonalizacije in doživljanja, da so »klienti naši sovražniki«; devalvacija učinkov 

lastnega dela« (str. 29), pojavi pa se pri osebah, ki delajo z ljudmi (Penko, 1994). Zelo 

podobno izgorelost razumejo tudi Jackson, Schwab in Schuler (1986, v Kovač, 2013), le da 

posamezne komponente poimenujejo kot čustvena izčrpanost, depersonalizacija in zmanjšana 

osebna izpolnitev. Glede na to, da se izgorelost pojavlja na različnih področjih delovanja, jih 

je treba tudi zdraviti tako na osebni, delovni kot institucionalni ravni (Dougan, 1993). 

 

2.4.4.4 Spoprijemanje s stresom 

Stres je del življenja in se mu ne da povsem izogniti, zelo pomembno pa je, da se znamo z 

njim ustrezno spoprijeti (Božič, 2003; Youngs, 2001) ter ga tako odpraviti ali čim bolj 

zmanjšati (Kovač, 2013). A. Kobolt (1993) predlaga, naj stresorje zmanjšamo npr. tako, da 

postavimo meje in se naučimo reči »ne«. Dobro je tudi, da spremenimo lastno zaznavanje 

stresa s postavljanjem bolj realnih ciljev, jasni določitvi prioritet (Kobolt, 1993) in boljšim 

upravljanjem s časom ali z zavestnim zmanjševanjem pomena določenim stresorjem ter 

spremembi razumevanja svoje odgovornosti. Poleg tega pri zmanjševanju stresa pomaga 

preoblikovanje sporočil ter t. i. »ustavljanje misli«, kar pomeni, da skušamo negativne misli 

pretvoriti v pozitivne. Dobrodošlo je izboljšanje komunikacije, saj veliko nesporazumov 

izhaja prav iz pomanjkljive ali nejasne komunikacije. Vedno lahko poskrbimo tudi za 

pozitivno samopodobo (torej videnje lastne vrednosti), zaupanje vase, da zmoremo opraviti 

svoje delo (Youngs, 2001) ter samozaupanje in samospoštovanje. Za manjše doživljanje 

stresa je dobro, da z obveznostmi ne odlašamo, vseeno pa si je treba vzeti čas za odmor med 

delom. K večji sproščenosti pripomorejo tudi zavestna upočasnitev misli in dejanj ter smeh in 

humor (Božič, 2003). Zelo pomembno je, da skrbimo za telesno kondicijo in v časovni stiski 

ne zanemarimo tega področja ter da smo pozorni na dovolj počitka, sprostitve (Kobolt, 1993), 

smeha, ukvarjanja s hobiji in druženja z drugimi (tudi takimi, ki niso v pedagoškem poklicu), 

(Paterson, 2008). Nujno je, da čutimo podporo tako v zasebnem kot poklicnem življenju ter se 

lahko odprto pogovarjamo o različnih situacijah. K zmanjševanju stresa lahko pripomorejo 

tudi nekatere tehnike, npr. mišično sproščanje, globoko dihanje in vizualizacija (Youngs, 

2001) ali pa se zatečemo k izboljševanju strategij za soočanje s stresom, npr. preko strokovne 

literature ali strokovnih izobraževanj (Kobolt, 1993). Slednje bi lahko uvrstili v področje t. i. 

na problem usmerjenega soočanja s stresom, ki je po spoznanjih D. Steiner (2010, v Kovač, 

2013) ena izmed metod soočanja s stresom. Ostali dve področji sta po tej avtorici še na čustva 

usmerjeno soočanje ter proaktivno soočanje. 
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2.5 UGOTOVITVE IN RAZISKAVE S PODROČJA OSEBNOSTNIH 

LASTNOSTI V POVEZAVI Z NEKATERIMI SPREMENLJIVKAMI 

V preteklosti so mnogi avtorji proučevali povezanost osebnosti z različnimi spremenljivkami, 

največ raziskav je bilo narejenih v okviru pojmovanja vélikih petih osebnostnih dimenzij. V 

nadaljevanju obravnavamo tiste ugotovitve, ki se nanašajo na šolsko okolje ali so lahko 

pomembne za razumevanje le-tega, tiste, ki se navezujejo na tematiko, ki jo smo jo poudarili 

v teoretičnem delu in tiste, ki jih bomo podrobneje proučevali v empiričnem delu 

magistrskega dela. Treba pa je omeniti, da so bile študije, ki jih navajamo, izvedene na 

različnih vzorcih – nekatere na specialnih pedagogih, druge na učiteljih, tretje pa v splošni 

populaciji ali v kakšni specifični (poklicni) skupini. Prav tako so bile opravljene v različnih 

državah, zato so na rezultate lahko vplivali tudi specifični kulturni dejavniki. Izsledkov tako 

ne moremo direktno prenesti na področje SRP, vseeno pa nam lahko nudijo dober vpogled o 

osebnostnih lastnostih in njihovem pomenu na različna področja. 

 

Raziskav v povezavi z vprašalnikom osebnostne usmerjenosti (POI) ni veliko. L. Plouffe in 

Gravelle (1989, v Lamovec, 1994b) v svoji študiji nista zaznala statistično pomembnih razlik 

med spoloma, medtem ko sta prepoznala nekaj razlik med dvema starostnima skupinama (56 

do 67 let ter 68 do 84 let). Starejši ljudje so na vprašalniku dosegali nižje povprečne rezultate 

na področjih: eksistencialnost, čustvena reaktivnost, sprejemanje agresije ter zmožnost 

intimnega stika. D. Dahl (1983, v Lamovec, 1994b) je v svoji raziskavi našla pomembno 

negativno povezanost med POI in nevroticizmom, pri ženskah pa tudi pomembno pozitivno 

povezanost z ekstravertnostjo. V določenih komponentah se torej različna pojmovanja 

osebnostnih lastnostih prepletajo. Povezanost vélikih petih dimenzij osebnosti z različnimi 

spremenljivkami pa je proučevalo mnogo avtorjev. 

 

Več študij, ki so proučevale povezanost starosti in osebnostnih značilnosti, je ugotovilo, da 

sprejemljivost in vestnost z leti naraščata, medtem ko ekstravertnost, nevroticizem in odprtost 

padajo (npr. McCrae, Costa, Hrebickova idr., 2004, v Avsec, 2007a). V raziskavah so avtorji 

ugotavljali tudi spolne razlike pri dimenzijah osebnosti. Ugotovili so, da so moški bolj odprti 

za nove ideje ter bolj ekstravertirani od žensk, ženske so bolj dojemljive za čustva in estetiko, 

v zaskrbljenosti pri dimenziji nevroticizem – stabilnost pa ni razlik med spoloma (Chapman, 

2007, v Stankov, 2015). Po drugi strani naj bi bile osebe z lastnostmi nevroticizma predvsem 

ženske (Nakaya, 2005, v Stankov, 2015) ter da naj bi bile občutljivejše na stresne situacije, 

tako na tiste manjše stresne dogodke kot kronični stres. Moški namreč na stres reagirajo z 

»bojem« ali »begom«, medtem ko se ženske soočajo z njim z več empatije in komunikativnim 

obnašanjem ipd., kar le še povečuje doživljanje stresa pri ženskah (Möller-Leikühler, 2010, v 

Stankov, 2015). 

 

Göncz (2017) meni, da izraziti nevroticizem ni zaželena lastnost učiteljev, za vse druge 

dimenzije osebnosti pa se domneva, da bodo pri dobrih učiteljih bolj izražene kot pri splošni 

populaciji, čeprav je zaželenost oz. nezaželenost določenih lastnosti odvisna od specifičnega 

izobraževalnega konteksta. Čustvena hladnost in pomanjkanje humorja naj bi bila povezana z 

nevroticizmom in intravertnostjo (Suplicz, 2009, v Göncz, 2017), medtem ko so učitelji, ki so 



Osebnostne značilnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na njihovem delovnem mestu Veronika Grebenc 

37 

bolj ekstravertni in čustveno stabilni tudi bolj učinkoviti v številnih vidikih njihovega dela 

(Petrović-Bjekić, 1997, v Göncz, 2017). Tudi sicer raziskave kažejo, da bolj ekstravertni 

ljudje pogosteje izbirajo poklice, ki vključujejo direkten odnos z ljudmi, npr. poučevanje 

(Avsec, 2007a; Avsec idr., 2017) in da je zmerna ekstravertnost pri učiteljih zaželena, saj je 

povezana s prijaznostjo, samozavestjo in pozitivnimi čustvi (Göncz, 2017). Ljudje z večjo 

izraženostjo ekstravertnosti so bolj aktivni, energični, prijazni in zgovorni, pa tudi tekmovalni 

(McCrae in Costa, 1987, v Žagar in Egumenovska, 2015). Raziskave tudi kažejo na pozitivno 

povezavo med ekstravertnostjo in zadovoljstvom z življenjem (Avsec idr., 2017) ter 

psihičnim blagostanjem (pregled v Musek, 2012). 

 

Sprejemljivost se nanaša na sposobnost razumevanja z drugimi in socialno prilagojenost 

(Avsec, 2007a). Povezana je s kakovostjo medosebnih odnosov ter dobrim sodelovanjem (De 

Raad in Perugini, 2002, v Prosen in Smrtnik Vitulič, 2010). Več raziskav je prepoznalo 

povezanost sprejemljivosti s sposobnostjo reševanja konfliktov (npr. Graziano, Jensen-

Campbell in Finch, 1997, v Avsec, 2007a), lažjim sklepanjem kompromisov oz. z 

nagnjenostjo, da bo posameznik pomagal drugim in se izogibal konfliktom (Žagar in 

Egumenovska, 2015). Sanchez, Pecino, Rodriguez in Melero (2011, v Göncz, 2017) 

poudarjajo, da bi bilo lahko tudi spoštljivo in razumevajoče ravnanje do učencev povezano s 

sprejemljivostjo. 

 

Vestnost je povezana z delovno uspešnostjo oz. učinkovitostjo pri delu (Hurtz in Dovan, 

2000, v Avsec, 2007a; Kohnstamm, Zang, Slotboom in Elphick, 1998, v Prosen in Smrtnik 

Vitulič, 2010), dobrimi predavalnimi spretnostmi (Sanchez idr., 2011, v Göncz, 2017). Bolj 

vestni posamezniki so navadno tudi bolj nagnjeni k organiziranju in planiranju svojega dela 

(McCrae in Costa, 1987, v Žagar in Egumenovska, 2015), vendar pa vestnost lahko vodi tudi 

k izgorevanju (Malik, 2017). 

 

Nevroticizem se povezuje z občutljivostjo na stres in z izgorelostjo (Cheung Chung in 

Harding, 2009; Kokkinos, 2007; Musek, 2015; Watson idr., 1994, v Avsec, 2007a) ter s 

slabšim spoprijemanjem s stresom (McCrae in Costa, 1986, v Avsec, 2007a; Watson in 

Hubbard, 1996, v Avsec, 2007a). H. Malik (2017) je povezavo z izgorelostjo prepoznala prav 

na vzorcu specialnih pedagogov. Na drugi strani so Bakker, K. I. van der Zee, K. A. Lewig in 

M. F. Dollard (2002) ugotovili, da čustvena stabilnost edinstveno napoveduje čustveno 

izčrpanost. Nevroticizem je negativno povezan z uspehom na delovnem mestu (Smithikrai, 

2007, v Göncz, 2017) ter vpliva tudi na način reševanja problemov, kar se kaže tako, da osebe 

sprejmejo situacijo ali zbežijo od problema (Hernandez idr., 2007, v Stankov, 2015). Mnoge 

raziskave (pregled v Musek, 2012) so našle negativno povezavo med nevroticizmom in 

psihičnim blagostanjem, Musek (2010, v Musek, 2015) je prepoznal negativno korelacijo med 

izgorelostjo in psihičnim blagostanjem, Costa, McCrae in Dye (1991) pa omenjajo negativno 

povezavo med nevroticizmom in samospoštovanjem. Musek (2010, v Musek, 2015) je še 

spoznal, da je občutek izgorelosti in zadovoljstva z življenjem bolj kot od samih objektivnih 

okoliščin odvisen od posameznikovega doživljanja. 
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Odprtost za izkušnje je med drugim povezana s kreativnostjo na delovnem mestu (George in 

Zhou, 2001, v Avsec, 2007a), radovednostjo in fleksibilnostjo (McCrae in Costa, 1987, v 

Žagar in Egumenovska, 2015) ter odprtostjo za sodelovanje (Sanchez idr., 2011, v Göncz, 

2017). 

 

V povezavi z vélikimi petimi dimenzijami osebnosti sta zanimivi tudi naslednji informaciji, ki 

morda veljata tudi v pedagoškem okolju. Oseba, ki je ekstravertna, sprejemljiva, vestna, 

odprta in nizko nevrotična, je lahko bolj pripravljena na spremembe (Novak, 2012) ter ima 

boljše mnenje o lastni samoučinkovitosti (Üstüner, 2017). 

 

M. Žagar in K. Egumenovska (2015) sta v svoji raziskavi proučevali morebitno povezavo 

med emocionalno inteligentnostjo in modelom vélikih pet. Emocionalna inteligentnost se 

nanaša na »sposobnost prepoznavanja emocij in njihovih odnosov ter reševanje problemov na 

podlagi tega« (Mayer, Salovey in Caruso, 2004, v Žagar in Egumenovska, str. 61), kar se nam 

zdi pomembno tudi za pedagoške delavce. Ugotovili sta, da se emocionalna inteligentnost 

statistično pomembno pozitivno povezuje z ekstravertnostjo, vestnostjo in odprtostjo. Prav 

tako sta zaznali negativno povezavo z nevroticizmom in pozitivno s sprejemljivostjo, a ti dve 

povezavi nista bili statistično pomembni. 

 

Našli smo zapis o tem, katerih pet lastnosti naj bi imel učinkovit specialni pedagog. Biti mora: 

• potrpežljiv, da učencu omogoči dovolj časa za opravljanje nalog in si vzame čas za 

otroka; 

• organiziran, saj bo urejeno okolje otroku povečalo stopnjo zaupanja; 

• ustvarjalen, da se je sposoben prilagajati potrebam otrok; 

• sprejemljiv do vseh otrok – sprejemati jih z dostojanstvom in spoštovanjem; 

• intuitiven in s pomirjujočo naravo, da bo lahko otroke pomiril in s tem povečal njihov 

občutek varnosti, posledično pa bodo bolj pripravljeni za učenje (5 Traits of Effective 

Special Education, b. d.). 

 

V obstoječih strokovnih virih nismo zasledili, kakšne so dejanske osebnostne lastnosti SRP. 

Sta pa S. Prosen in H. Smrtnik Vitulič (2010) proučevali značilnosti študentov razrednega 

pouka in socialne pedagogike, saj je pomembno, da imajo študentje visoko izražene tiste 

lastnosti, ki so pomembne za njihovo nadaljnje profesionalno delo. Ugotavljali sta osebnostne 

značilnosti, samospoštovanje in stil navezanosti. Po njunem mnenju so za omenjena poklica 

potrebne določene kompetence in nekatere značilnosti, kot so: visoka sprejemljivost, odprtost, 

vsaj zmerna čustvena stabilnost, ustrezno samospoštovanje in varen stil navezanosti. Na 

vzorcu študentov sta prepoznali povprečno izraženost energije, sprejemljivosti, vestnosti in 

čustvene stabilnosti ter nizko izraženost odprtosti. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pedagogi ne poučujejo le z besedami, ampak tudi s svojimi dejanji. Za kakovostno šolsko 

delo namreč niso dovolj le učni načrti, ampak nanj vpliva še mnogo drugih dejavnikov. Eden 

izmed pomembnejših so zagotovo osebnostne značilnosti pedagoga, saj pedagog poučuje in 

vzgaja s svojo osebnostjo (Gogala, v Pergar-Kuščer, 2000; Pergar-Kuščer, 2000). Ker 

osebnostne lastnosti predstavljajo relativno trajni slog posameznikovega razmišljanja, 

čustvovanja in vedenja (McCrae in Costa, 1997, v Avsec idr., 2017) ter se odražajo v 

različnih situacijah skozi daljša časovna obdobja (Ashton, 2013, v Avsec idr., 2017), lahko 

sklepamo, da osebnostne značilnosti pedagogov vplivajo tudi na njihovo pedagoško delo.  

Pedagogi preživijo s svojimi učenci veliko časa, zato ni vseeno, kakšen zgled jim dajejo preko 

svoje osebnosti. 

 

Delo SRP je zelo raznoliko in odvisno tudi od specifičnih značilnosti delovnega okolja, v 

katerem so zaposleni. Ne glede na vse pa so postavljeni pred vrsto izzivov. Z učenci morajo 

vzpostaviti in ohranjati čim bolj kakovosten odnos, saj je to eden izmed temeljnih dejavnikov, 

ki pripomorejo k boljši pripravljenosti otrok na učenje. Poleg tega je zelo pomembno, na 

kakšen način SRP ravnajo pri delu z učenci v razredu, pa naj gre za skupinsko ali 

individualno delo. Potrebno je, da so pozitivno in spodbudno naravnani, da ustrezno 

obvladujejo svoja čustva ter besedno in nebesedno izražanje, da so primerno organizirani ter 

dosledni pri postavljanju in izvrševanju zahtev. Glede na to, da se srečujejo z učenci z 

različnimi PP, sposobnostmi in interesi, je nujno, da so pri delu prilagodljivi ter se hitro 

odzivajo na opisano raznolikost. Ker se v šolskem okolju pojavljajo tudi konflikti, so 

nepogrešljive dobre veščine za njihovo reševanje. SRP morajo uspešno usklajevati vse vloge 

in naloge, ki jih opravljajo. Zahteve in pričakovanja do njih so nedvomno velika, zato ni 

zanemarljivo, kakšen stres doživljajo oz. je ključno, da najdejo načine, da se z njim čim bolj 

učinkovito spoprimejo. 

 

Glede na vse izpostavljene vidike opažamo potrebo po seznanjanju, kako se osebnostne 

lastnosti izražajo na posameznikovem na delovnem mestu. Ugotoviti želimo, kakšne so 

osebnostne značilnosti SRP v Sloveniji ter kako se le-te povezujejo z različnimi vidiki 

njihovega dela z učenci s PP. Večina dosedanjih študij, ki so proučevale vpliv osebnostnih 

lastnosti v pedagoškem okolju, se je nanašala na učitelje, v raziskavo, ki jo bomo izvedli v 

okviru magistrskega dela, pa bodo vključeni le SRP. Ugotovitve bodo tako razširile obstoječa 

področja raziskovanja in bodo k znanosti prispevala nova spoznanja. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilja raziskave sta: 

• Ugotoviti prisotnost določenih osebnostnih lastnosti pri SRP. 

• Ugotoviti statistično povezanost osebnostnih lastnosti SRP z različnimi vidiki 

njihovega dela z učenci s PP. 
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Z magistrskim delom želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

• Kakšna je povprečna izraženost osebnostnih lastnosti pri SRP? 

• Ali obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti osebnostnih lastnosti SRP 

glede na leta njihovih delovnih izkušenj? 

• Katere osebnostne lastnosti SRP se najbolj statistično povezujejo z njihovim odnosom 

do učencev s PP? 

• Kako se različne osebnostne lastnosti SRP statistično povezujejo z načinom delovanja 

SRP v razredu? 

• Kako se različne osebnostne lastnosti SRP statistično povezujejo s posameznimi 

strategijami reševanja konfliktov? 

• Ali obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti osebnostnih lastnostih SRP 

glede na stopnjo doživljanja stresa ter odzivanja nanj? 

 

3.4 METODOLOGIJA 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Raziskovalni pristop je 

bil kvantitativen. 

 

Tabela 1: Razlaga oznak, ki so uporabljene v empiričnem delu magistrskega dela. 

Oznaka Razlaga oznake 

N število enot v vzorcu 

M aritmetična sredina 

M % povprečna vrednost, izražena v odstotkih 

SD standardni odklon 

Mo modus 

Me mediana 

min minimalna vrednost 

maks maksimalna vrednost 

f absolutna frekvenca 

f % relativna frekvenca 

df stopinje prostosti 

sig. statistična pomembnost 

χ2 vrednost χ2 testa 

U vrednost Mann-Whitneyjevega testa 

Z vrednost z-testa 

F vrednost F-testa pri enosmerni analizi variance 

t vrednost t-testa 

η eta koeficient 

ρ Spearmanov koeficient korelacije 
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3.4.1 OPIS VZORCA 

Podatke smo pridobivali na namenskem vzorcu. Pogoja za sodelovanje sta bila, da je oseba 

SRP in da trenutno poučuje v enem od naslednjih programov: 

• v posebnem programu VIZ, 

• v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS, 

• v prilagojenem izobraževalnem programu z EIS ali 

• v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in DSP. 

 

V raziskavi, ki je temeljila na prostovoljni odločitvi, je sodelovalo 97 SRP, ki so se razlikovali 

glede na: 

• spol, 

• leta delovnih izkušenj v vzgojno-izobraževalni ustanovi in 

• program, v katerem so zaposleni in ki se izvajajo za otroke s PP v osnovnošolski 

populaciji (oz. do 26. leta v primeru posebnega programa VIZ). 

 

Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev SRP glede na spol. 

Spol f f % 

Moški 2 2,1 

Ženski 95 97,9 

Skupaj 97 100,0 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz porazdelitve SRP glede na spol. 

 

Tabela 3: Prikaz SRP glede na leta delovnih izkušenj v vzgojno-izobraževalni ustanovi. 

M SD Mo Me min maks 

12,2 10,2 1 10 1 40 
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Iz tabele 3 vidimo, da imajo sodelujoči SRP različno število let delovnih izkušenj v vzgojno- 

-izobraževalni ustanovi, in sicer od 1 do 40 let. V povprečju imajo 12,2 let delovne dobe (SD 

= 10,2), največ sodelujočih SRP pa ima 1 leto delovnih izkušenj. 

 

Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev SRP glede na program, v katerem so zaposleni. 

Program f f % 

Posebni program 21 21,6 

Prilagojen program z NIS 23 23,7 

Prilagojen program z EIS 4 4,1 

Program s prilagojenim izvajanjem in DSP 49 50,5 

Skupaj 97 100,0 

 

 

Graf 2: Grafični prikaz strukture SRP glede na program, v katerem so zaposleni. 

 

Iz tabele 4 in grafa 2 lahko razberemo, da je polovica (50,5 %) SRP zaposlenih v programu s 

prilagojenim izvajanjem in DSP, 23,7 % jih je zaposlenih v prilagojenem programu z NIS, 

21,6 % v posebnem programu in 4,1 % v prilagojenem programu z EIS. 

 

3.4.2 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Raziskava je temeljila na vprašalniku, ki je bil sestavljen iz dveh delov – eden je bil namenjen 

odkrivanju osebnostne usmerjenosti, drugi pa ugotavljanju, kako SRP ravnajo pri svojem delu 

z osebami s PP. 

 

Prvi del vprašalnika je predstavljal vprašalnik POI avtorja Shostroma (1962, v Lamovec, 

1994b), ki »meri stopnjo, do katere se stališča in vrednote posameznika skladajo s tistimi, ki 

so značilne za ljudi z visoko stopnjo samoaktualizacije« (Lamovec, 1994b, str. 146). Prvotni 
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vprašalnik POI zajema 150 parov trditev, pri katerih se posameznik odloči, katera od obeh 

trditev zanj bolj velja. Vprašalnik daje rezultate za naslednjih 14 dimenzij: 

• Časovna ustreznost – Oseba vidi preteklost, sedanjost in prihodnost kot smiselno 

celoto in nima težav s časom. Ne želi se predajati preteklim željam, v zvezi s 

preteklostjo nima sovražnih občutij, ne trpi zaradi spominov. Sedanjost se ji zdi 

pomembna, tako kot prihodnost. Prihodnost je ne skrbi in v njej vidi polno upanja. 

• Časovna neustreznost – Za to področje je značilno ravno nasprotno kot za časovno 

ustreznost. Posameznik namesto v sedanjosti večinoma živi bodisi v preteklosti bodisi 

v prihodnosti. 

• Usmerjenost navznoter – Glavni značilnosti tega področja sta neodvisnost in 

samozadostnost. Taka oseba se ne boji biti taka, kot je, je spontana in svobodna pri 

izražanju čustev. Ne pristaja na tradicionalno moralnost, ampak si sama določa 

moralne vrednote in tudi živi po vrednotah na podlagi lastnih čustev. Taka oseba ne 

čuti, da bi morala vedno govoriti resnico, biti vedno popolna, se držati načela 

pravičnosti. Na prvo mesto postavlja lastne interese in ne čuti, da bi morala vedno 

ugajati drugim. Druge ljudi sprejema take, kot so, v odnosu z njimi se počuti varno in 

je odkrita, pripravljena tvegati. Sprejema tudi sebe, skupaj s svojimi pomanjkljivostmi. 

• Usmerjenost k drugim – Za to področje je značilno nasprotno kot za usmerjenost 

navznoter. Taki ljudje so odvisni od drugih in v njih iščejo oporo. 

• Samoaktualizirajoče vrednote – Te vrednote so značilne za ljudi, ki si sami določajo 

moralne vrednote, so spontani in zaupajo tem odločitvam. So odločni, samozavestni, 

radi so v samoti, razmišljajo o svojih potencialih. Verjamejo, da je človek v samem 

bistvu dober. Zmožni so doživljati ekstazo ter so prepričani, da se nekatera navidezna 

nasprotja ne izključujejo, temveč jih je možno uskladiti. 

• Eksistencialnost – Ta pojem predstavlja fleksibilnost uporabe vrednot. Taki ljudje se 

ne podrejajo avtomatično tradicionalnim zapovedim in se jim ne zdi potrebno vedno 

živeti po pravilih družbe. Tako so npr. prepričani, da ni treba vedno govoriti resnice, 

biti popoln, ugajati drugim in delati tisto, kar drugi pričakujejo od njih, upoštevati 

dolžnosti do drugih. 

• Čustvena reaktivnost – Pomeni občutljivost na lastne potrebe in čustva. Take osebe 

menijo, da se čustev ni treba sramovati in se npr. ni potrebno izogibati žalosti in jezi. 

Prepričane so, da je v odnosih z drugimi najbolje povedati, kar čutijo ter so 

pripravljene prijateljem svobodno izražati tako naklonjenost kot tudi jezo. Prav tako se 

jim zdi, da se morajo najprej zavedati svojih potreb. 

• Spontanost – Področje se nanaša na svobodno izražanje čustev v vedenju. Taki ljudje 

menijo, da je najpomembnejše izraziti sebe, biti taki, kot so ter so za to tudi 

pripravljeni sprejeti posledice. Ne čutijo, da bi morali opravičevati lastna ravnanja, če 

so ta v skladu z njihovimi interesi. V odnosih so pripravljeni tvegati in čutijo, da se 

lahko razjezijo tudi na njim pomembne osebe. Zaupajo svojim spontanim odločitvam. 

• Samospoštovanje – Oseba, ki ima visoko samospoštovanje, živi v skladu s svojimi 

vrednotami in se ne boji biti taka, kot je. Zaupa vase, v svoje sposobnosti, je odločna 

in samozavestna ter sprejema posledice svojih ravnanj. Ne čuti, da bi morala narediti 

vse popolno in da bodo drugi sprejemali njena stališča. V odnosih z drugimi se počuti 

varno. 
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• Samosprejemanje – Samosprejemanje se nanaša na to, da človek verjame vase, kljub 

temu da se zaveda in sprejema svoje slabosti. Ne boji se delati napak, kritiko dojema 

kot priložnost za nadaljnji razvoj in ne kot ogrožanje samospoštovanja. Njegov 

občutek lastne vrednosti ni odvisen od tega, koliko doseže. Poleg tega so osebe z 

visokim samosprejemanjem zavrgle mnoge moralne vrednote, ki so se jih naučili.  

• Pozitivno pojmovanje človekove narave – Glavna značilnost tega področja je 

prepričanje, da je človek v osnovi dober in je nagnjen k sodelovanju. Poleg tega taki 

ljudje menijo, da sledenje lastnim interesom ni v nasprotju z zanimanjem za druge, 

prav tako uspešno združujejo tudi druga »nasprotja«. Prepričani so, da so se zmožni 

soočiti z življenjem. 

• Sinergija – Sinergija se navezuje na prepričanje, da so nasprotja pravzaprav smiselno 

povezana in ne nezdružljiva. Tako sta npr. delo in igra lahko isto, sledenje lastnim 

interesom ni v nasprotju z zanimanjem za druge ipd. 

• Sprejemanje agresivnosti – To področje predstavlja prepričanje, da je v odnosih 

najbolje povedati tisto, kar mislimo, tudi če s tem tvegamo prijateljstvo. Ljudje, ki 

sprejemajo agresivnost, so pripravljeni prijateljem izkazati naklonjenost in jezo. So 

odločni, samozavestni in se ne bojijo razjeziti, kadar tako čutijo. 

• Zmožnost intimnega stika – Ta lastnost zajema predvsem sposobnost oblikovanja 

toplih in globokih medosebnih odnosov. Take osebe ne pričakujejo, da bodo drugi 

cenili, če jim kaj dajo. Poleg tega skrbijo za lastne interese ter zanimanja za druge ne 

dojemajo kot nasprotja, čutijo svobodo pri svojih dejanjih, ne zdi se jim vedno 

potrebno držati družbenih standardov ali prevzeti odgovornosti za čustva drugih ljudi. 

Verjamejo, da so vredni ljubezni (Lamovec, 1994b). 

 

Vprašalnik smo za namen magistrskega dela nekoliko skrajšali in priredili. Izbrali smo po eno 

trditev iz vsakega para, jo po potrebi nekoliko spremenili (zaradi vsebinskega ujemanja s 

prvotnim vprašalnikom) ter nato nekatere postavke izločili. Tako smo na koncu dobili 120 

trditev, pri katerih so SRP lahko označili odgovor »DA«, če trditev zanje velja, ali »NE«, če 

zanje ne velja. 

 

Treba je omeniti in razjasniti še neskladje glede števila dimenzij vprašalnika. Odgovori so 

razvrščeni v 12 področij, ki se nato vrednotijo v skladu z določenim ključem. Ker pa imata 

dve področji (časovna ustreznost in usmerjenost navznoter) tudi svoji vsebinski nasprotji 

(časovna neustreznost in usmerjenost k drugim), lahko rečemo, da vprašalnik pravzaprav daje 

rezultate za 14 področij, ki smo jih opisali zgoraj. Rezultati pa so nato lahko razdeljeni v 7 

področij, in sicer se po dve izmed prej omenjenih dimenzij združita v eno širše področje. 

Potemtakem govorimo o časovni ustreznosti, ki je lahko usmerjena pretežno na sedanjost ali 

pa na preteklost in prihodnost; usmerjenost je lahko od znotraj ali k drugim; 

samoaktualizirajoče vrednote in eksistencialnost se nanašajo na vrednote; med čustva 

uvrščamo čustveno reaktivnost in spontanost; samozaznavanje vključuje samospoštovanje in 

samosprejemanje; sinergistično pojmovanje zajema pozitivno pojmovanje človekove narave 

in sinergijo (smiselno povezanost nasprotij v življenju); medosebna občutljivost pa obsega 

sprejemanje agresivnosti ter zmožnost intimnega stika (Lamovec, 1994b). 
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Drugi del vprašalnika se nanaša na različne vidike dela SRP. Ta vprašalnik smo za namen te 

raziskave oblikovali na podlagi strokovne literature (navedene v teoretičnih izhodiščih). 

Vprašalnik je sestavljen iz 60 trditev, ki so jih sodelujoči SRP ocenili na petstopenjski 

lestvici, pri čemer velja: 1 skoraj nikoli ne velja zame; 2 = večinoma ne velja zame; 3 = 

včasih velja zame; 4 = pogosto velja zame; 5 = skoraj vedno velja zame. 8 postavk se vrednoti 

obrnjeno. Trditve so razdeljene na 4 področja, posamezna področja pa še na podpodročja, in 

sicer: 

• odnos SRP do učencev: 

o spodbujanje in razumevanje učencev (7 trditev), 

o bližina do učencev (7 trditev); 

• način delovanja v razredu: 

o doslednost (3 trditve), 

o organiziranost (7 trditev), 

o čustva in način govorjenja (4 trditve), 

o prilagodljivost in upoštevanje različnosti (10 trditev); 

• strategije reševanja konfliktov (področje vprašalnika o strategijah reševanja konfliktov 

je vzeto in prirejeno po vprašalniku iz magistrskega dela M. Gorše, 2012, ta pa izhaja 

iz vprašalnika Johnson, 1989, v Lamovec, 1994a): 

o umik (4 trditve), 

o prevlada (4 trditve), 

o zglajevanje (4 trditve), 

o kompromis (4 trditve), 

o konfrontacija (4 trditve); 

• doživljanje stresa na delovnem mestu (1 trditev) in odzivanje nanj (1 vprašanje). 

 

Drugi del anketnega vprašalnika smo predhodno poslali v vpogled trem neodvisnim 

strokovnjakom z namenom preverjanja razumljivosti trditev ter zagotovitvijo vsebinske 

veljavnosti. Na podlagi njihovih mnenj in predlogov smo ga še nekoliko popravili in 

dopolnili. 

 

Celotni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali SRP, tako obsega 180 trditev. Poleg tega smo 

oblikovali tudi uvodni, splošni del, ki je vseboval nagovor za SRP ter jih spraševal o spolu, 

letih delovnih izkušenj v vzgojno-izobraževalni ustanovi ter programu, v katerem so 

zaposleni. 

 

Zanesljivost trditev v vprašalniku smo ugotavljali s Cronbach Alfa koeficientom. Preverili 

smo, kakšna je zanesljivost posameznega dela vprašalnika ter posameznega področja v 

drugem delu vprašalnika. 
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Tabela 5: Zanesljivost prvega dela vprašalnika ter zanesljivost drugega dela vprašalnika po 

področjih. 

Področje N Cronbach Alfa koeficient Število trditev 

Prvi del vprašalnika 97 0,863 120 

Drugi del vprašalnika 97 0,807 60 

Odnos do učencev 97 0,784 14 

Način delovanja v razredu 97 0,679 24 

Strategije reševanja konfliktov 97 0,631 20 

 

Tabela 6: Vrednosti Cronbach Alfa koeficienta zanesljivosti. 

Cronbach Alfa koeficient Stopnja zanesljivosti merjenja 

α < 0,5 Nezanesljiva 

0,5 ≤ α ≤ 0,6 Slaba 

0,6 ≤ α ≤ 0,7 Sprejemljiva 

0,7 ≤ α ≤ 0,9 Dobra 

α ≥ 0,9 Odlična 

 

Iz tabele 5 ter tabele 6 ugotovimo, da je zanesljivost tako prvega kot drugega dela vprašalnika 

dobra, kar pomeni, da gre za dobro notranjo konsistentnost trditev znotraj vsakega dela 

vprašalnika. Merjenje zanesljivosti po področjih je pokazalo, da je zanesljivost na področju 

odnosa SRP do učencev prav tako dobra, za področje načina delovanja SRP v razredu ter 

strategij reševanja konfliktov pa sprejemljiva. Zanesljivosti za področje doživljanja stresa na 

delovnem mestu in odzivanja nanj nismo preverjali, saj je vsebovalo le dve trditvi, ki pa sta 

preverjali različne stvari. Ker ne gre za enodimenzionalni konstrukt, zanesljivosti ni bilo 

smiselno meriti. 

 

3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali od 13. maja 2019 do 13. junija 2019, in sicer smo vprašalnik pripravili v 

papirnati in elektronski obliki. Vprašalnike v papirnati obliki smo osebno odnesli v štiri 

vzgojno-izobraževalne ustanove v treh različnih krajih, kjer so jih ravnatelji ali drugi 

strokovni delavci posredovali naprej do zaposlenih SRP. Spodbudili so jih k reševanju, 

njihovo sodelovanje pa je bilo prostovoljno in anonimno. Dogovorili smo se tudi, kdaj in na 

kakšen način bomo prevzeli izpolnjene vprašalnike. V eni od teh ustanov se izvaja posebni 

program VIZ, v dveh šolah posebni program in prilagojeni program z NIS, v eni šoli pa 

posebni program, prilagojeni program z NIS ter program s prilagojenim izvajanjem in DSP. 

Povezavo do spletne različice vprašalnika smo poslali več šolam po Sloveniji ter različnim 

SRP in drugim šolskim delavcem s prošnjo, da jih posredujejo naprej svojim kolegom SRP. 

Tako so bili v raziskavo vključeni SRP iz različnih delov Slovenije, ki so zaposleni v različnih 

programih za osebe s PP. Ustreznih je bilo 97 vprašalnikov. 
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3.4.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene podatke smo statistično obdelali v programih SPSS in Microsoft Excel. Za opis 

vzorca smo uporabili opisno statistiko. Spol in program, v katerem so SRP zaposleni, sta 

prikazana s strukturnimi odstotki, leta delovnih izkušenj v vzgojno-izobraževalni ustanovi pa 

z aritmetično sredino, standardnim odklonom, modusom, mediano ter minimalno in 

maksimalno vrednostjo. 

 

Podatke iz prvega dela vprašalnika, kjer so sodelujoči lahko odgovarjali z možnostma  »da« 

in »ne«, smo najprej s pomočjo ključa za vrednotenje pretvorili v točke, le-te pa nato sešteli 

za vsako področje posebej. Tako smo dobili vrednosti za vseh 12 področij osebnostne 

usmerjenosti. Podobno smo tudi za drugi del vprašalnika najprej sešteli točke vseh trditev, ki 

so se nanašale na posamezno področje ter postopek ponovili za vsa področja. V tem delu 

vprašalnika je šlo za petstopenjsko lestvico, na kateri so sodelujoči SRP označevali, kako 

ravnajo pri svojem delu z otroki s PP. 

 

Normalnost porazdelitve podatkov za posamezna področja smo preverili z D'Agostino-

Pearsonovim oz. K2 testom normalnosti. Ugotovili smo, da so podatki na nekaterih področjih 

porazdeljeni normalno, pri drugih pa ne (podrobnosti bodo predstavljene v poglavju Rezultati 

in interpretacija), zato smo v nadaljevanju uporabljali kombinacijo parametrične in 

neparametrične statistike, odvisno od značilnosti primerjanih spremenljivk. 

 

Za ugotavljanje povprečne izraženosti osebnostnih lastnosti pri SRP smo uporabili opisno 

statistiko (aritmetično sredino, standardni odklon, minimum, maksimum). Za ugotavljanje 

razlik v izraženosti osebnostnih lastnosti SRP glede na leta njihovih delovnih izkušenj ter 

glede na stopnjo doživljanja stresa in odzivanja nanj smo uporabili enosmerno analizo 

variance ali Kruskal-Wallisov test. S tema preizkusoma smo ugotovili, ali se med 

primerjanimi spremenljivkami pojavljajo statistično pomembne razlike. Za spoznavanje, med 

katerimi skupinami se te razlike pojavljajo, pa smo uporabili Tukeyev test (kjer smo 

predhodno uporabili enosmerno analizo variance) ali Mann-Whitneyjev test (kjer smo 

predhodno uporabili Kruskal-Wallisov test). Povezanost posameznih osebnostnih lastnosti z 

odnosom SRP do učencev, načinom njihovega delovanja v razredu ter strategijami reševanja 

konfliktov smo preverjali z eta koeficientom. 

 

 



Osebnostne značilnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na njihovem delovnem mestu Veronika Grebenc 

48 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.5.1 Kakšna je povprečna izraženost osebnostnih lastnosti pri SRP? 

Tabela 7: Povprečna izraženost osebnostnih lastnosti pri SRP. 

Področje N M SD min maks Število 

možnih 

točk 

M % 

časovna ustreznost 97 11,71 2,354 3 16 16 73,20 

usmerjenost navznoter 97 64,53 7,639 42 82 102 63,26 

samoaktualizirajoče 

vrednote 

97 16,64 2,180 11 21 22 75,63 

eksistencialnost 97 15,24 2,950 6 23 29 52,54 

čustvena reaktivnost 97 14,15 2,489 7 19 22 64,34 

spontanost 97 12,35 2,441 5 17 18 68,61 

samospoštovanje 97 12,88 2,228 7 16 16 80,48 

samosprejemanje 97 12,33 2,734 6 18 22 56,05 

pozitivno pojmovanje 

človekove narave 

97 9,46 1,315 6 13 13 72,80 

sinergija 97 6,71 1,118 2 9 9 74,57 

sprejemanje agresivnosti 97 12,55 3,400 5 21 24 52,28 

zmožnost intimnega 

stika 

97 15,72 3,013 9 24 25 62,89 

 

Sodelujoči SRP so pri posameznih področjih lahko dobili različno število točk, zato smo 

povprečne vrednosti izrazili tudi v odstotkih, da je rezultate mogoče primerjati. Iz tabele 7 je 

razvidno, da imajo SRP vse osebnostne lastnosti vsaj srednje visoko izražene (vse preko 50 

%). Najvišje imajo izraženo samospoštovanje (80,48 %), sledijo samoaktualizirajoče vrednote 

(75,63 %) in sinergija (74,57 %). Dokaj visoko izražene so še naslednje osebnostne lastnosti: 

časovna ustreznost, pozitivno pojmovanje človekove narave, spontanost, čustvena reaktivnost, 

usmerjenost navznoter in zmožnost intimnega stika. Najmanj imajo izražene osebnostne 

lastnosti samosprejemanja (56,05 %), eksistencialnosti (52,54 %) in sprejemanja agresivnosti 

(52,28 %). 

 

Glede na to, da ta del vprašalnika »meri stopnjo, do katere se stališča in vrednote 

posameznika skladajo s tistimi, ki so značilne za ljudi z visoko stopnjo samoaktualizacije« 

(Lamovec, 1994b, str. 146), je zanimivo pogledati tudi, kakšna je povprečna stopnja 

samoaktualizacije pri SRP. Ugotovili smo, da je povprečna stopnja vseh sodelujočih SRP 

zmerno visoka – 64,24 %. SRP z najmanjšo stopnjo samoaktualizacije je dosegel rezultat  

40,25 %, najbolj samoaktualiziran SRP pa 81,45 %, kar kaže na veliko razpršenost podatkov. 

 

Pojma samospoštovanje in samosprejemanje se v realnosti pogosto prepletata ali celo 

zamenjujeta, zato so rezultati za ti dve področji zelo nenavadni. Izkazalo se je namreč, da 
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imajo SRP samospoštovanje izraženo najbolj od vseh proučevanih dimenzij (80,48 %), 

samosprejemanje pa skoraj najmanj (le 56,05 %). Zato naj na tem mestu nekoliko podrobneje 

predstavimo oba pojma ter tudi samopodobo, ki je z njima povezana. Za samosprejemanje je 

po Shostromu (1962, v Lamovec, 1994b) med drugim značilno, da oseba meni, da njena 

lastna vrednost ni odvisna od dosežkov, verjame vase ter sprejema svoje omejitve in slabosti. 

Ljudje z visokim samospoštovanjem prav tako zaupajo vase in se ne bojijo biti taki, kot so. 

Podobno samospoštovanje opredeljuje Coopersmith (1967, v Lamovec, 1994c), in sicer kot 

»posameznikovo običajno oceno samega sebe: izraža stališča odobravanja ali neodobravanja 

ter kaže na stopnjo, v kateri posameznik verjame, da je sposoben, pomemben, uspešen in 

vreden spoštovanja« (str. 62). Rosenberg (1989, v Kobal Grum in Avsec, 2007) v okviru 

samospoštovanja omenja pozitivno ali negativno stališče do sebe, Brisset (1972, v Lamovec, 

1994c) pa samospoštovanje vidi kot skupek samoocene in samovrednotenja. Samopodobo 

navadno pojmujemo nekoliko širše, saj je to »celota predstav, stališč in sodb o samem sebi« 

oz. doživljanje sebe (Stražišar, 2009b, str. 140). Če povemo še nekoliko drugače, je 

samopodoba odnos do samega sebe, notranja predstava o samem sebi ter podoba lastne 

vrednosti (Youngs, 2000). Samopodoba je sestavljena iz več področij. Nekateri avtorji (npr. 

Kobal Grum, 2003, v Stražišar, 2009b) omenjajo šolsko (akademsko), telesno, socialno, 

čustveno in religiozno samopodobo, drugi (Dogša, 2002) izpostavljajo telesni, duševni in 

socialni jaz, po mnenju Brandena (v Youngs, 2000) pa jo opredeljujeta dve glavni 

komponenti, in sicer samoučinkovitost in samospoštovanje. V tem pogledu je torej 

samospoštovanje eden izmed vidikov samopodobe – vrednostno obarvan del, ki se nanaša na 

diskrepanco med realnim in idealnim jazom (Avsec, 2007b). 

 

Omeniti želimo še opažanje, da po našem mnenju obe področji na vprašalniku vsebujeta tudi 

trditve, ki glede na nekatero strokovno literaturo niso neposredno povezane z opredelitvijo teh 

pojmov. Samosprejemanje se v tem vprašalniku npr. dotika tudi tega, da je ta oseba zavrgla 

mnoge moralne norme, ki se jih je naučila. Morda bi bile razlike med samospoštovanjem in 

samosprejemanjem manjše, če bi ti dve področji zajemali trditve, ki bi se bolj dosledno 

navezovale na same opredelitve pojmov, predstavljenih zgoraj. Potemtakem bi imeli SRP 

tako samospoštovanje kot samosprejemanje bolj pozitivno ali pa bolj negativno. Menimo 

namreč, da se ti področji največkrat povezujeta in se oseba, ki se spoštuje (se ne boji biti taka, 

kot je ipd.), tudi bolj sprejema, tako svoje pozitivne kot negativne lastnosti. Glede na visoko 

samospoštovanje se nizko samosprejemanje zdi nenavadno. Poleg tega so Costa, McCrae in 

Dye (1991) v svoji raziskavi prepoznali povezanost med samosprejemanjem ter 

ekstravertnostjo in odprtostjo kot dvema izmed petih temeljnih dimenzij osebnosti. Za ti dve 

lastnosti pa pričakuje, da jih bodo imeli učitelji dokaj visoko izražene Göncz (2017), 

predvidevamo pa, da sta zaželeni tudi za druge pedagoške delavce. 

 

Ne glede na vse zgoraj opisane pomisleke je razveseljivo, da imajo SRP visoko 

samospoštovanje. B. B. Youngs (2000) je namreč prepričana, da sta dobra samopodoba in v 

njenem okviru tudi samospoštovanje ključni za pedagoške delavce. Najprej moramo poznati 

sebe, verjeti vase in krepiti lastno samopodobo, da bomo potem lažje razumeli in spoštovali 

druge ter učencem pomagali pri razvijanju njihovih potencialov. Učencem ne moremo dati 

nečesa, če tega nimamo najprej sami (prav tam). A. Dovečar (2016), ki je v svojem 
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magistrskem delu raziskovala samopodobo SRP in učiteljev, je ugotovila, da imajo SRP na 

splošno dobro samopodobo in da ne obstajajo statistično pomembne razlike med obema 

proučevanima skupinama. Podobno sta visoko samospoštovanje pri študentih razrednega 

pouka in socialne pedagogike prepoznali S. Prosen in H. Smrtnik Vitulič (2010). 

 

Ugotovitev, da imajo SRP samoaktualizirajoče vrednote visoko izražene, nas ni presenetila. 

Prepričani smo, da imajo SRP potrebo po uresničitvi lastnih potencialov in talentov v čim 

večji možni meri ter se zavedajo pomembnosti, da človek stremi in si prizadeva postati to, kar 

lahko postane. K temu ne nazadnje spodbujajo tudi svoje učence oz. osebe s PP, s katerimi se 

srečujejo. Ena izmed najpomembnejših vlog SRP in njihovega dela je namreč »pomagati 

posamezniku, da razvije svoje potenciale /…/ in da čim bolj obvlada in kompenzira 

primanjkljaje, ovire oziroma motnje« (Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, 2009, 3. člen). Da lahko drugim pomagajo k razvoju in napredku, pa morajo 

najprej sami verjeti v to. Sami morajo torej razmišljati o svojih potencialih in jih skušati 

dosegati. Prav tako morajo verjeti v dobro vsakega človeka, če želijo delovati v korist oseb s 

PP ter pri njih odkrivati in razvijati močna področja. Prepoznavanje in upoštevanje le-teh pa 

je ključno za čim bolj učinkovito delo SRP. 

 

Na drugi strani imajo SRP najmanj izražene lastnosti samosprejemanja, eksistencialnosti in 

sprejemanja agresivnosti. Samosprejemanje smo skušali razložiti že v povezavi s 

samospoštovanjem, zato naj se usmerimo še na eksistencialnost in sprejemanje agresivnosti. 

 

Eksistencialnost je v vprašalniku osebnostne usmerjenosti razložena kot fleksibilnost pri 

uporabi vrednot, medtem ko se eksistenca v Velikem slovarju tujk (2002) pojmuje kot 

»bivanje, bitje, obstoj, človekovo bivanje« (str. 261), izraz eksistenčen pa je razložen kot »ki 

je življenjsko pomemben; ki se ukvarja z vprašanji človekovega obstoja« (str. 261). Vrednote 

pa so »posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki 

se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese 

in naše vedenje« (Musek, 1993a, str. 72–73). Lestvica vrednot se sicer spreminja v 

posameznikovem razvoju, pa vendar o vrednotah govorimo kot o relativno trajnih 

pojmovanjih (Kompare in Stražišar, 2002). Zato je vprašljivo ali oz. koliko je fleksibilnost pri 

uporabi vrednot, torej da bi si vrednote kar sproti prilagajali svojim interesom, sploh zaželena. 

A. Kompare in M. Stražišar (2002) namreč opozarjata, da so tisti ljudje, ki nimajo stabilnih 

meril, kaj je prav in kaj ne, bolj ranljivi in imajo težave pri moralnem presojanju. SRP pa 

mora vedeti, za kaj se zavzema, postavljena mora imeti jasna pravila in se jih držati, vedeti, 

kakšna so pričakovana vedenja učencev in katera ravnanja niso dopustna. Poleg tega je SRP s 

svojim ravnanjem tudi zgled učencev. In če sam enkrat govori resnico, drugič pa se mu to ne 

zdi pomembno, če meni, da ga dolžnosti ne obvezujejo, če misli, da ni treba živeti po pravilih 

družbe (torej v skladu z nekaterimi značilnostmi, ki so v vprašalniku zajete v 

eksistencialnosti), verjetno učencem ne daje ravno najboljšega zgleda. Menimo, da so SRP 

tudi zaradi tega na področju eksistencialnosti dosegli dokaj nizek rezultat, kar pa je glede na 

vse našteto lahko celo bolje, kot če bi odražali lastnosti, ki so značilne za ljudi z visoko 

stopnjo eksistencialnosti. Treba pa je omeniti še to, da kljub pomembnosti odločnosti, 

zanesljivosti in doslednosti v pedagoškem procesu dojemanje pravil kot absolutnih ni vedno 
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pozitivno. Kot meni C. Orange (2002) je pomembno tudi, da zna pedagog v dani situaciji 

prepoznati morebitno izjemo, razumeti učenca ter ravnati drugače od ustaljenega vzorca. In 

morda je prav takšna fleksibilnost mišljena v nekaterih značilnostih eksistencialnosti. 

 

Na prvi pogled se zdi logično, da imajo SRP najmanj izraženo lastnost sprejemanje 

agresivnosti, saj v šolah velja ničelna toleranca do nasilja; napadalno in nasilno vedenje, kot 

navadno razumemo pod pojmom agresivnosti, ni dovoljeno. Pa vendar v uporabljenem 

vprašalniku sprejemanje agresivnosti ni mišljena na ta običajen način, ampak se bolj nanaša 

na svobodno izražanje v odnosih. V ospredju je torej prepričanje, da je v odnosih najbolje 

povedati tisto, kar mislimo ter izkazati iskrena čustva, bodisi čustva naklonjenosti bodisi jeze. 

Če sprejemanje agresivnosti vidimo na ta način, se njena nizka izraženost ne zdi več tako 

samoumevna, lahko nas celo preseneti. Pedagog naj bi bil namreč pri opravljanju svojega dela 

avtentičen, sproščen, dobro se mora počutiti v svoji koži. Učenci nedvomno začutijo, ali je 

pred njimi iskren ali zlagan odrasel. Verjetno pedagogu ni težko biti pristen takrat, ko je 

nasmejan, poln energije, navdušen, da bo učencem predstavil novo temo, takrat ko vse poteka, 

kot si želi. Drugače je takrat, ko je nenaspan, obremenjen z obilico skrbi, ko mu zmanjkuje 

časa za poglobljeno pripravo na učno uro, kot si je zadal, ko ga učenci ne upoštevajo, ko se 

dogodki razvijajo v nepričakovano in neželeno smer. V takih okoliščinah se pedagogi 

verjetno ne želijo prikazati učencem v realni luči, kako jezni, naveličani ali utrujeni so v 

resnici, temveč se hočejo predstaviti v bolj pozitivni podobi. Domnevamo, da tu obstaja 

precejšnja razlika med pedagogi, v tem primeru SRP. Nekateri se tudi v težkih obdobjih ne 

bojijo učencem pokazati v realnem stanju, drugi pa se pretvarjajo in se npr. še naprej skušajo 

smehljati in biti dobre volje, čeprav se ne počutijo tako. K. Paterson (2008) tako denimo 

priporoča in zagovarja, naj se učitelj trudi vedno ohranjati veder obraz, verjamemo pa, da 

vedno ni tako preprosto in tudi ne najboljše. Sprejemanje agresivnosti se med drugim nanaša 

tudi na mnenje, da se oseba v odnosih z drugimi lahko svobodno razjezi, da je včasih tako 

jezna, da bi želela prizadeti drugega, da včasih tudi malo goljufa ipd. A SRP se ne smejo 

vedno vesti le po občutku. Že Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (2009) 

jih obvezuje k poštenosti, varovanju dostojanstva vsakega, spoštljivemu odnosu, nikoli ne 

smejo »omalovaževati oseb s posebnimi potrebami, njihovih stališč oziroma vrednot« (18. 

člen), četudi se z njimi ne strinjajo. Tako ugotavljamo, da je sprejemanje agresivnosti dokaj 

kompleksno področje in je v nekaterih vidikih lahko nekoliko v nasprotju z etičnim kodeksom 

ter temeljnim poslanstvom profesionalnega dela SRP, medtem ko so druge značilnosti za 

pedagoge povsem sprejemljive ali celo dobrodošle. 

 

Od lastnosti, ki so se pri SRP uvrstile v sredino med najbolj in najmanj izražene, naj omenimo 

le nekaj ugotovitev in razmišljanj. Pričakovali smo, da bosta vsaj dve dimenziji pri SRP bolj 

močno izraženi, in sicer pozitivno pojmovanje človekove narave (72,80 %) ter predvsem 

zmožnost intimnega stika (62,89 %). Sliši se namreč zelo logično, da bi morali SRP v drugih 

ljudeh videti predvsem dobro. In podrobnejša analiza je pokazala, da dejansko velika večina 

SRP človekovo naravo pojmuje pozitivno, saj verjamejo, da so ljudje v osnovi dobri in jim 

lahko zaupajo, da so nagnjeni k sodelovanju, da sledenje lastnim ciljem ni v nasprotju z 

zanimanjem za druge. A vendar kljub temu rezultat na tem področju ni višji – denimo vsaj 85 

%, kar bi pomenilo že zelo visoko izraženost. Menimo, da rezultate znižujejo nekatere druge 
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trditve, ki so uvrščene v to področje, a po našem mnenju zanj morda niso najbolj ključne – 

npr. da človek ne more nikoli spremeniti temeljne narave ali da naj bi bile ženske zaupljive in 

popustljive, s čemer se sodelujoči SRP večinoma ne strinjajo. Tako kot je za SRP izredno 

pomembno pozitivno pojmovanje človekove narave, je ključna tudi zmožnost intimnega stika. 

Odnos namreč predstavlja enega izmed najpomembnejših dejavnikov v učnem procesu, kar 

bolj ali manj (ne)posredno poudarjajo številni avtorji (npr. Galeša, 1993; Gordon, 1983; 

Opara, 2015). Pedagog mora učence sprejemati, jih skušati razumeti, jim prisluhniti v 

njihovih stiskah in težavah, se veseliti njihovih uspehov, verjeti vanje, jih spodbujati in 

pohvaliti napredek in še mnogo drugega, da lahko potem z njimi čim bolj optimalno sodeluje. 

Vse to verjetno ni možno, če z njimi ne oblikuje varnega, toplega in zaupnega medsebojnega 

odnosa. Prepričani smo, da se večina pedagogov pri svojem delu izredno trudi in so predani 

svojemu poklicu ne glede na morebitne ovire. S tem je lahko povezana ugotovitev iz 

raziskave, da so skoraj vsi SRP pripravljeni nekaj dati, ne da bi zahtevali, da drugi to cenijo. 

Po drugi strani to področje zajema tudi nekaj trditev, ki po našem mnenju bolj kažejo na 

posameznikovo avtonomijo in neodvisnost od drugih kot pa na prisotnost tesnih medosebnih 

odnosov, kjer bi bili posamezniki povezani in »odvisni« drug od drugega. Tako npr. zmožnost 

intimnega stika po tem vprašalniku predpostavlja, da se posameznik ne čuti dolžnega 

neznancu vrniti uslugo, ne zdi se mu potrebno držati danih obljub in meni, da se mu ni treba 

držati načela pravičnosti ter živeti po pravilih družbe. Vse te značilnosti, ki naj bi veljale za 

osebe z visoko zmožnostjo intimnega stika, je večina SRP zavrnila oz. so prepričani, da zanje 

velja ravno obratno. Verjetno so tovrstne trditve pripomogle k nižjemu rezultatu na tem 

področju, kot smo pričakovali. 

 

Rezultate te študije želimo primerjati še z raziskavo na slovenskih študentih psihologije, 

opisane v knjigi T. Lamovec (1994b), ki so izpolnjevali slovensko obliko vprašalnika POI. 

Vzorec je zajemal 61 študentov. Ker sta raziskavi vsebovali različno število vprašanj 

(psihologi so imeli 150 parov trditev, SRP pa 120 postavk, po potrebi nekoliko prirejenih), je 

rezultate možno primerjati le s pomočjo procentov, torej koliko odstotkov od možnih točk so 

sodelujoči prejeli na posameznem področju. Rezultati so bili podobni, povezava med obema 

vzorcema je bila visoka (ρ = 0,80) in statistično pomembna (sig. = 0,001). Rezultati obeh 

vzorcev so zelo podobni na večini lestvic. Le pri eksistencialnosti, čustveni reaktivnosti in 

sprejemanju agresivnosti imajo višji rezultat psihologi, pri samospoštovanju pa SRP. 

 

Glede na precejšno časovno razliko med izvedbo raziskave leta 1994 ter naše raziskave, 

različnost obeh vzorcev (psihologi na eni ter SRP na drugi strani) ter to, da študentje in 

strokovnjaki niso izpolnjevali popolnoma identičnega merskega pripomočka, primerjave ne 

morejo biti povsem verodostojne. Kljub temu domnevamo, da imajo SRP in psihologi 

osebnostne lastnosti večinoma podobno izražene, morda tudi kakšne druge skupine ljudi. T. 

Lamovec (1994b) v primerjavi slovenskih rezultatov na študentih psihologije ter ameriških 

rezultatov na nepoznanem vzorcu omenja, da ne gre za ljudi z zelo visoko stopnjo 

samoaktualizacije. Kot možen razlog takšnih ugotovitev navaja, da se za Slovence optimalna 

osebnost verjetno precej razlikuje od Maslowe samoaktualizacije, saj je ta koncept nastal pod 

vplivom takratnega časovnega obdobja in kulturnih značilnosti. Tako si denimo po njenem 

mnenju Slovenci verjetno ne želijo živeti izključno v sedanjosti in ne stremijo toliko k 
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doseganju pretirane neodvisnosti. Trstenjak (1991) omenja, da se je značaj Slovencev 

oblikoval pod vplivom zgodovinskih, geografskih in kulturnih dejavnikov. Po njegovem je 

zanje značilen občutek manjvrednosti, nesprejemanje lastnih slabosti, avtoagresivnost, 

primerjanje z drugimi, tekmovalnost, zamerljivost, sprtost in zavistnost ter to, da neradi 

izražajo čustva drugim. Na drugi strani pa poudarja njihovo veselost, gostoljubnost, 

ustvarjalnost, poštenost, odkritosrčnost, odločnost, predanost, točnost, vestnost in 

discipliniranost. Poleg tega imajo tudi občutek za red, odgovornosti in dolžnosti (prav tam), 

kar bi po Maslowem pojmovanju dojemali kot rigidnost v uporabi vrednot. Resda se značaj 

Slovencev naglo spreminja, a vendar gre naše rezultate verjetno razlagati tudi v povezavi s 

tem širšim kontekstom. Zanimivo bi bilo ugotoviti, ali rezultati, ki smo jih dobili v tej 

raziskavi, dejansko predstavljajo osebnostne lastnosti SRP, ki bi bile zanje specifične glede na 

naravo njihovega dela, ali pa so bolj odraz miselnosti, prepričanj in vrednot povprečnega 

Slovenca. Poleg dejstva, da SRP samoaktualizacije v celoti nimajo tako visoko izražene 

(64,24 %), velja omeniti še nekaj. Maslow (v Lamovec, 1994b) je namreč menil, da visoko 

stopnjo samoaktualizacije zaradi neugodnih kulturnih dejavnikov doseže zelo malo ljudi, v 

njegovi študiji študentov le 1 %. Tudi Lamovec (1994b) opozarja, da samoaktualizirane osebe 

niso idealne, ampak imajo tudi pomanjkljivosti, zaradi česar npr. lahko delujejo hladno ali pa 

s svojo neposrednostjo prizadenejo druge. Tako gre stopnjo samoaktualizacije SRP, 

ugotovljeno v naši študiji, jemati tudi z ozirom na to, da visoka stopnja samoaktualizacije ni 

tako pogosta, večkrat pa tudi sploh ni najbolj zaželena. 

 

 

3.5.2 Ali obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti osebnostnih lastnosti 

SRP glede na leta njihovih delovnih izkušenj? 

Leta delovnih izkušenj so SRP, ki so odgovarjali na vprašalnik, zapisali številčno, zato smo 

jih potem na podlagi kvartilov razdelili v štiri skupine. 

 

Tabela 8: Prikaz skupin SRP glede na leta njihovih delovnih izkušenj. 

Skupine glede na leta delovnih 

izkušenj 

Število let delovnih 

izkušenj 

f f % 

SRP začetniki 1–2 25 25,8 

SRP z malo izkušnjami 3–10 24 24,7 

SRP s srednje veliko izkušnjami 11–19 26 26,8 

SRP z veliko izkušnjami 20–40 22 22,7 

 

Z D'Agostino-Pearsonovim koeficientom smo ugotavljali normalnost porazdelitve podatkov 

vseh 12 osebnostnih lastnosti za vsako starostno skupino. Izkazalo se je, da pri nekaterih 

področjih vsaj pri eni starostni skupini podatki niso normalno porazdeljeni, in sicer pri 

časovni ustreznosti, eksistencialnosti, čustveni reaktivnosti, spontanosti in sinergiji. Preverili 

smo tudi homogenost varianc za vsako področje. Vse variance so bile homogene. Za zgoraj 

omenjena področja smo zato razlike med posameznimi starostnimi skupinami ugotavljali s 
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Kruskal-Wallisovim testom, za vsa preostala področja pa smo uporabili enosmerno analizo 

variance. 

 

Tabela 9: Kruskal-Wallisov test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v izraženosti 

osebnostnih lastnosti SRP glede na leta njihovih delovnih izkušenj. 

Področje χ2 df sig. 

časovna ustreznost 8,399 3 0,038 

 

Izkazalo se je, da le na področju časovne ustreznosti obstajajo statistično pomembne razlike v 

izraženosti osebnostnih lastnosti SRP glede na leta njihovih delovnih izkušenj (sig. = 0,038). 

V nadaljevanju smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test za ugotavljanje, med katerimi 

skupinami se pojavljajo statistično pomembne razlike. 

 

Tabela 10: Mann-Whitneyjev U-test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik na področju 

časovne ustreznosti glede na leta delovnih izkušenj SRP. 

Področje Skupine glede na leta delovnih 

izkušenj 

U Z sig. 

časovna ustreznost SRP začetniki SRP z malo 

izkušnjami 

191,00 -2,200 0,028 

SRP začetniki SRP z veliko 

izkušnjami 

152,00 -2,646 0,008 

 

Mann-Whitneyjevi U-testi so pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike v 

izraženosti časovne ustreznosti med SRP začetniki in SRP z malo izkušnjami ter med SRP 

začetniki in SRP z veliko izkušnjami. Povprečne vrednosti rezultatov kažejo na to, da imajo 

tako SRP z malo izkušnjami (M = 12,17) kot tudi SRP z veliko izkušnjami (M = 12,59) 

dimenzijo časovne ustreznosti statistično pomembno bolj izraženo od SRP začetnikov (M = 

10,68). 

 

Nižji rezultati pri časovni ustreznosti SRP začetnikov nakazujejo, da so očitno časovno manj 

realni v primerjavi z izkušenejšimi kolegi ter bolj živijo v preteklosti ali prihodnosti. Tovrstno 

spoznanje nas pravzaprav ne preseneča. SRP začetniki nimajo le malo delovnih izkušenj, 

ampak so gotovo tudi mlajši od preostalih proučevanih skupin. SRP po končanem 

izobraževanju sicer različno hitro vstopijo na trg dela (nekateri npr. že v zadnjem letniku 

študija, drugi nekoliko kasneje), zato domnevamo, da so SRP začetniki v našem vzorcu stari 

nekje med 24 in 27 let. Pomeni, da so iz mladostništva komajda vstopili v zgodnjo odraslost 

oz. so v t. i. obdobju prehoda v odraslost, ki naj bi po mnenju nekaterih avtorjev, npr. M. 

Zupančič (2011, v Zupančič, 2013b), trajalo od 18. do 27. leta. V tem obdobju posamezniki 

živijo zelo različno, spreminjajo se njihovi odnosi do drugih ljudi ter bolj neodvisno in 

intenzivno kot v mladostništvu odkrivajo lastno identiteto tako v zasebnem življenju in tudi v 

poklicnem delu. Poleg tega čutijo nestabilnost glede preizkušanja različnih izbir (npr. 

spremembe načina življenja), a optimistično gledajo na mnoge možnosti, ki jih imajo v 
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svojem življenju (Zupančič, 2013b). Menimo, da te in druge značilnosti tega razvojnega 

obdobja pomembno vplivajo tudi na naše rezultate. Mladi odrasli se denimo osamosvajajo od 

staršev ter razmišljajo in se odločajo o tem, kje, s kom in na kakšen način bodo živeli. Iz 

študija pridejo v službo in pri tem na novo raziskujejo, kdo so, kakšni so bili v preteklosti, 

katere izkušnje so bile zanje najbolj pozitivne in kakšni želijo postati v prihodnje. Vse 

omenjeno lahko vpliva na to, da te osebe pogosteje živijo v preteklosti ali prihodnosti kot 

starejši, ki so to obdobje že prešli in njihovo življenje poteka po bolj ustaljenih tirnicah ter 

lažje resnično živijo v sedanjem trenutku. 

 

Naslednji možni razlog za manjšo izraženost časovne ustreznosti vidimo v dejstvu, da imajo 

SRP začetniki le eno ali dve leti delovnih izkušenj, kar pomeni, da so šele pred kratkim 

vstopili v delovno okolje in se nanj še privajajo. F. Fuller (v Valenčič Zuljan, 2012) se je kot 

ena izmed prvih avtoric lotila opredeljevanja profesionalnega razvoja učiteljev, vendar smo 

prepričani, da lahko njena spoznanja prenesemo tudi na druge pedagoške delavce. Po njenem 

mnenju razvoj poteka od faze preživetja preko faze izkušenosti in usposobljenosti do zadnje 

faze, kjer se pedagog usmeri predvsem na vpliv, ki ga ima na učence. Učiteljev profesionalni 

razvoj so nato proučevali tudi drugi avtorji (pregled v Valenčič Zuljan, 2001), katerih 

ugotovitve lahko strnemo v nekatera spoznanja. Sprva se učitelj osredotoča na svojo vlogo, se 

sprašuje o lastni usposobljenosti, zanj je značilno togo ravnanje, odločanje in upoštevanje 

pravil. Sčasoma prihaja do vse bolj celostnega razmišljanja in reševanja problemov. Išče, 

kako lahko nova znanja poveže z različnim predznanjem učencev. Rutina mu omogoča večjo 

fleksibilnost in prožnost delovanja, da lahko hkrati stremi k doseganju različnih ciljev in je 

pozoren na več stvari hkrati. Njegovo razmišljanje, delovanje znanja so na visoki ravni (prav 

tam). Menimo, da opisane značilnosti vsaj delno pojasnjujejo rezultate na področju časovne 

ustreznosti. Na začetni stopnji pedagoškega dela se lahko pedagog znajde pod velikimi 

obremenitvami, saj se na novo sreča z vodenjem razreda ali spremljanjem posameznega 

učenca in še išče svojo vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Pozneje, ko že najde 

ustrezno rutino, pa se s tem ne ukvarja več na tak način. Tako kot imajo takrat bolj celosten 

pristop do pedagoškega dela kot prej, po našem mnenju tudi lažje vidijo preteklost, sedanjost 

in prihodnost kot smiselno celoto ter se jim ne zdi potrebno, da bi vedno predvidevali 

prihodnje dogodke, kar je med drugim značilno za časovno ustreznost. 

 

Glede na to, da gre pri profesionalnem razvoju za proces rasti in napredka, se zdi 

presenetljivo, da se razlike v izraženosti časovne ustreznosti kažejo le med SRP začetniki ter 

SRP z malo in veliko izkušnjami, ne pa tudi s SRP s srednje veliko izkušnjami. Ta skupina 

ima v našem vzorcu od 11 do 19 let delovne dobe, njihova povprečna izraženost časovne 

ustreznosti pa je 11,54, kar je sicer več kot pri SRP začetnikih, a razlika ni statistično 

pomembna. Razloge za to gre verjetno iskati v dejstvu, da število let delovne dobe ne pomeni 

tudi avtomatično višje stopnje profesionalnega razvoja. M. Valenčič Zuljan (2001) poudarja, 

da lahko različni notranji ali zunanji dejavniki otežujejo poklicni napredek in vsi ne dosežejo 

najvišje stopnje kompetentnosti. Tako tovrstni fazni modeli ne upoštevajo konkretnih razmer, 

npr. kakovosti izkušenj, značilnosti delovnega okolja, načina ravnateljevega vodenja, šolske 

klime ipd. (Valenčič Zuljan, 2001; Valenčič Zuljan, 2012). 
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Na tem mestu velja omeniti raziskavo Gonzalesa in Zimbarda (1985, v Polič, 1994), ki sta 

proučevala časovno perspektivo. Večina (57 %) anketirancev je na vprašalnikih izbrala 

uravnoteženo usmeritev v sedanjost in prihodnost, 38 % jih je bilo usmerjenih pretežno v 

prihodnost, preostala peščica pa v sedanjost ali preteklost. Avtorja podajata razlago, da se 

verjetno zdi časovna uravnoteženost socialno najbolj zaželena, zato je večina ljudi izbrala to 

možnost, pri čemer je ta usmeritev s starostjo naraščala. Morda so tudi bolj izkušeni SRP v 

naši raziskavi podajali bolj socialno zaželene odgovore, posledično pa dajejo vtis, da so bolj 

časovno realni od mlajših kolegov, čeprav ni nujno tako. Mogoče so bili SRP začetniki le bolj 

neobremenjeni s podajanjem socialno sprejemljivejših odgovorov in so bili pri izpolnjevanju 

vprašalnika bolj iskreni. 

 

Za razliko od naše raziskave sta L. Plouffe in Gravelle (1989, v Lamovec, 1994b) v svoji 

študiji našla več razlik v osebnostnih lastnostih glede na starost. Razlike sta prepoznala med 

dvema starostnima skupinama, in sicer med osebami, starimi od 56 do 67 let ter tistimi od 68 

do 84 let. Starejši ljudje so na vprašalniku dosegali nižje povprečne rezultate na področjih: 

eksistencialnost, čustvena reaktivnost, sprejemanje agresije ter zmožnost intimnega stika. V 

naši raziskavi posamezniki, stari med 68 in 84 let, niso sodelovali in rezultatov ne moremo 

primerjati, informacije nam lahko služijo le kot zanimiv vpogled v ugotovitve tujih avtorjev.  

 

Zgoraj smo razložili možen vpliv profesionalnega razvoja na časovno ustreznost in gotovo 

tudi na druge dimenzije. Zavedati pa se moramo, tako je prepričanih mnogo avtorjev (pregled 

v Valenčič Zuljan, 2001), da se poklicni, osebnostni in socialni razvoj močno prepletajo. Tako 

menimo, da na rezultate bolj kot starost oz. leta delovnih izkušenj morda vplivajo druge 

posameznikove osebnostne značilnosti, njegova stališča, vrednote, način življenja in drugi 

dejavniki, ki jih v raziskavi nismo proučevali. In ne nazadnje ne pozabimo, da je razvoj 

osebnosti vedno odraz dednosti, okolja, samodejavnosti in njihovega interaktivnega delovanja 

(Musek in Pečjak, 2001). 

 

 

3.5.3 Katere osebnostne lastnosti SRP se najbolj statistično povezujejo z njihovim 

odnosom do učencev s PP? 

Z D'Agostino-Pearsonovim koeficientom smo poleg normalnosti porazdelitve podatkov za 

vseh 12 osebnostnih lastnosti preverili tudi normalnost porazdelitve za področje odnosa SRP 

do učencev s PP ter tudi obe podpodročji (spodbujanje in razumevanje učencev ter bližina do 

učencev). Za podpodročje spodbujanje in razumevanje učencev ter za celotno področje 

odnosa se je izkazalo, da porazdelitev podatkov ni normalna, na podpodročju bližine do 

učencev pa je porazdelitev normalna. Ker povezave med posameznimi osebnostnimi 

lastnostmi ter proučevanimi področji iz drugega dela vprašalnika niso bile linearne ali podatki 

niso bili normalno porazdeljeni, smo za preverjanje povezav uporabili eta koeficient. Za 

določanje moči povezanosti smo upoštevali spodnjo lestvico. 
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Tabela 11: Vrednosti eta koeficienta. 

Eta koeficient Moč povezanosti 

η = 0,00 ni povezanosti 

0,01 < η < 0,19 neznatna povezanost 

0,20 < η < 0,39 nizka/šibka povezanost 

0,40 < η < 0,69 srednja/zmerna povezanost 

0,70 < η < 0,89 visoka/močna povezanost 

0,90 < η < 0,99 zelo visoka/zelo močna povezanost 

η =1,00 funkcijska povezanost 

 

Ugotovili smo, da nobena osebnostna lastnost ni statistično pomembno povezana z odnosom 

SRP do otrok. Vse povezave so šibke, le usmerjenost navznoter se z odnosom do otrok 

povezuje zmerno (η = 0,49). Zanimivo je, da je povezava še nekoliko višja pri obeh 

podpodročjih – med usmerjenostjo navznoter ter spodbujanjem in razumevanjem učencev 

znaša η = 0,55, korelacija z bližino do učencev pa je η = 0,56. Po moči povezanosti področju 

usmerjenost navznoter sledita spontanost (η = 0,39) ter zmožnost intimnega stika (η = 0,33), 

kjer pa je povezava že precej nižja. Najmanj od vseh osebnostnih lastnosti se z odnosom 

povezujejo samosprejemanje (η = 0,28), časovna ustreznost (η = 0,26) ter samoaktualizirajoče 

vrednote (η = 0,22). 

 

Rezultati so nas nekoliko presenetili, saj smo domnevali, da se bodo vsaj pri nekaterih 

osebnostnih lastnostih pokazale statistično pomembne povezave z odnosom SRP do otrok. 

Pričakovali bi npr. pomembne povezave s področja pozitivnega pojmovanja človekove narave 

ter zmožnostjo intimnega stika. Pozitivno pojmovanje človekove narave se namreč med 

drugim nanaša na prepričanje, da je človek v osnovi dober, da je nagnjen k sodelovanju, 

zmožnost intimnega stika pa se kaže v sposobnosti oblikovanja toplih medosebnih odnosov. 

Pri obeh področjih lahko torej posredno zasledimo nekaj lastnosti, kot so sodelovanje, 

zaupanje, empatija, prijaznost, to pa je značilno za sprejemljivost, ki je ena od petih temeljn ih 

dimenzij v okviru pojmovanja vélikih pet. Prav tako iz izpostavljenih značilnosti pozitivnega 

pojmovanja človekove narave sklepamo, da je tak človek optimističen in je splošno gledano 

največkrat pod vplivi pozitivnih čustev, kar sta dve pomembni značilnosti ekstravertnosti. Za 

ekstravertne ljudi pa so v raziskavah, ki jih predstavlja A. Avsec (2007a), ugotovili, da 

pogosteje delujejo v poklicih, kjer je prisoten neposredni stik z ljudmi, torej tudi poučevanje. 

Göncz (2017) je prepričan, da je zmerna ekstravertnost pri učiteljih zaželena, ker se povezuje 

s prijaznostjo in pozitivnimi čustvi. Verjamemo, da podobno velja tudi za SRP in druge 

pedagoške delavce. Menimo, da če SRP učencev ne spodbuja, podpira, pohvali, se ne skuša 

vživeti vanje in se jim približati (značilnosti, ki so bile vključene v področje spodbujanje in 

razumevanje učencev) ter se jim pogovor z učenci ne zdi pomemben, zanje ni dostopen 

(značilnosti, ki so bile zajete v področje bližina do učencev), lahko deluje čustveno hladno. 

Čustvena hladnost pa naj bi bila povezana z intravertnostjo (Suplicz, 2009, v Göncz, 2017), 

torej obratno značilnostjo ekstravertnosti. Ker se pozitivno pojmovanje človekove narave v 

nekaterih vidikih prepleta z ekstravertnostjo, smo mislili, da bi to lahko vplivalo tudi na boljši 

odnos z učenci, kar pa se v naši raziskavi ni potrdilo. Bolj kot ekstravertnost je z odnosi 
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povezana sprejemljivost. Ta se nanaša na sposobnost razumevanja z drugimi (Avsec, 2007a), 

kar se nam zdi zelo pomembno pri delu SRP v odnosu do otrok ter seveda tudi do učiteljev in 

staršev. Sanchez idr. (2011, v Göncz, 2017) predpostavljajo, da bi bilo spoštljivo in 

razumevajoče ravnanje do učencev lahko povezano s sprejemljivostjo, vendar naši rezultati, iz 

katerih sicer lahko le posredno sklepamo na stopnjo sprejemljivosti, tega ne potrjujejo. 

Menimo torej, da pozitivno pojmovanje človekove narave ter zmožnost intimnega stika do 

neke mere sovpadata z ekstravertnostjo in sprejemljivostjo ter bi lahko vplivali na pomembne 

povezave z odnosom do otrok. Po drugi strani pa ti dve področji v uporabljenem vprašalniku 

vključujeta tudi mnogo drugih značilnosti, ki z njima niso povezani ter lastnosti, ki sodijo tudi 

v druga področja. V tem vidimo enega od možnih razlogov, da to znižuje povprečne rezultate 

pri pozitivnem pojmovanju človekove narave (M % = 72,80 %) ter zmožnosti intimnega stika 

(M % = 62,89 %). Ker pa so SRP na področju odnosa do otrok v povprečju dosegli visoko 

vrednost (M = 4,37; SD = 0,39), neskladje med nižjimi vrednostmi v prvem delu vprašalnika 

in visokimi vrednostmi v drugem delu vprašalnika verjetno vpliva na dejstvo, da so povezave 

nizke in niso statistično pomembne. 

 

M. Černe (2016) je v okviru diplomskega dela proučevala presojo SRP, ki delujejo v 

prilagojenem programu z NIS, o lastni usposobljenosti za vodenje razreda. Spoznala je, da sta 

dve izmed najpomembnejših kompetenc za vodenje razreda učinkovito komuniciranje z 

učenci ter vzpostavljanje pozitivnih odnosov z učenci. Slednje so sodelujoči v njeni študiji 

poudarili tudi kot daleč najbolj uporabno strategijo za uspešno vodenje razreda. Podobno sta 

ugotovili P. Javrh in J. Kalin (2011), ki sta v raziskavo zajeli študente pedagoških in 

nepedagoških smeri, ki pa obiskujejo programe za pridobitev pedagoško-andragoške 

izobrazbe. Tudi med njimi sta namreč prepoznali, da je zanje najpomembnejše oblikovati 

varno in spodbudno učno okolje, v katerem se učenci čutijo sprejete. Vse to le še potrjuje 

strokovna spoznanja, ugotovljena v teoretičnem delu, o pomembnosti dobrega odnosa z 

učenci in nakazuje, da se tega SRP še kako zavedajo. Zato je dejstvo, da imajo SRP v naši 

raziskavi v splošnem zelo pozitiven odnos do učencev, jih spodbujajo in z njimi vzpostavljajo 

ustrezno bližino, zelo razveseljivo. Po mnenju nekaterih avtorjev je namreč učiteljeva 

osebnost, njegov odnos in razumevanje do otrok bistvena za otrokov socialni in čustveni 

razvoj (Del Popolo, 1965), dobra medsebojna interakcija med učiteljem in učencem (bolj kot 

same metode poučevanja) pa pomembno vpliva na samospoštovanje mladostnika 

(Meskauskiene, 2015). 

 

Kljub statistični nepomembnosti želimo omeniti še povezavo med usmerjenostjo navznoter in 

odnosom do otrok, ki se je edina izkazala kot zmerna (η = 0,49). Področje usmerjenosti 

navznoter opredeljujeta predvsem značilnosti neodvisnosti in samozadostnosti ter se poleg 

tega nanaša tudi na značilnosti, da taka oseba v ospredje postavlja svoje interese, uživa v 

samoti ipd. To pa je ravno nasprotno, kot bi pričakovali za dober odnos med SRP in učencem. 

Ker z eta koeficientom ne moremo ugotoviti smeri povezave, smo to preverili s 

Spearmanovim koeficientom in spoznali, da gre za pozitivno povezavo. To nas je presenetilo, 

saj bi na podlagi navedenih značilnosti tega področja bolj sklepali, da gre v tem primeru za 

negativno povezavo, torej za usmerjenost k drugim. V kontekstu razmišljanja o odnosu SRP 

do učencev se to zdi bolj smiselno, saj je za doseganje spodbudnega, razumevajočega odnosa 
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ključno, da se iz svojih ciljev usmeri v otroka. To ne pomeni, da cilje povsem zanemari, 

ampak da mu v procesu do njihovega uresničevanja niso pomembni le dosežki in čim večja 

količina pridobljenega znanja, temveč tudi kvaliteta odnosa. Zelo pomembno je torej, da se 

skuša učencu približati, z njim vzpostaviti zaupen odnos, se vživeti vanj, mu prisluhniti v 

njegovih stiskah in mu dajati oporo, ko to najbolj potrebuje. Takšen pedagog pa po našem 

mnenju ni oseba, ki bi bila povsem samozadostna in bi ji bili najpomembnejši lastni interesi, 

kot je predstavljeno v področju usmerjenost navznoter. A vendar usmerjenost navznoter 

pomeni tudi, da oseba sprejema druge takšne, kakršni so, se v odnosih do drugih počuti varno 

in je odkrita. To pa je prav tako pomembno za dober odnos. Menimo, da se mora SRP najprej 

sam dobro počutiti z učenci, šele nato jim lahko pomaga, da bi tudi oni začutili prijetno 

okolje, v katerem bodo zmogli razvijati svoje sposobnosti. Pri ustvarjanju bližine pripomore 

pripravljenost pedagoga, da pove tudi kaj o sebi, za kar pa mora biti odkrit. Tudi za izražanje 

spodbud in pohval mora SRP znati svobodno izražati svoja občutja, mnenja in biti pri tem 

spontan, da izrečene besede ne delujejo kot nekaj naučenega, ker se spodobi, da tako reče, 

ampak da to, kar pove, tudi resnično misli. Takšno razumevanje usmerjenosti navznoter 

pripomore k razlagi, zakaj se je povezava izkazala kot pozitivna. Področje odnosa do učencev 

je bilo sestavljeno iz dveh podpodročij in zanimivo je, da se je pozitivna povezava pokazala le 

s spodbujanjem in razumevanjem učencev, medtem ko je povezava z bližino do učencev 

negativna. 

 

Vidimo lahko, da je usmerjenost navznoter zelo kompleksno področje (ne nazadnje vsebuje 

kar 102 trditvi!), pri katerem so določene značilnosti ugodne za oblikovanje pozitivnega 

odnosa, druge pa lahko dober odnos in bližino ovirajo. Podobno bi lahko ugotovili tudi za 

nekatera druga področja, saj vsebujejo trditve, med katerimi se morda nekatere vsaj na prvi 

pogled zdijo težko združljive. Menimo, da takšna pomenska raznovrstnost opredelitev 

posameznih področij lahko delno pojasnjuje, zakaj večina povezav ni linearnih. Nekatere 

krivuljčne zveze nakazujejo, da morda obstaja neka optimalna raven posameznih osebnostnih 

lastnosti v zvezi z odnosom do otrok, njihova premajhna ali prevelika izraženost pa se lahko 

spremeni v stanje z neželenimi učinki. Wubbles, Brrekelmans, van Tarwijk in Admiral (1999, 

v Mateja Pšunder, 2011) so v študiji proučevali dimenzije, ki vplivajo na medosebne odnose 

med učenci in učiteljem. Ugotovili so, da nobena skrajnost na kontinuumu prevlada – 

podreditev ter sodelovanje – nasprotovanje ni dobra, najbolj optimalna je po njihovem 

mnenju zmerna do velika prevlada ter zmerno do veliko sodelovanje. Tudi oni so torej prišli 

do spoznanja, da ekstremna izraženost določenih lastnosti ni najboljša. Glede na majhnost 

povezav, ki so se pokazale v naši raziskavi, predvidevamo še, da na odnos do otrok 

pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki, ki pa jih nismo preverjali. 

 

 

3.5.4 Kako se različne osebnostne lastnosti SRP statistično povezujejo z načinom 

delovanja SRP v razredu? 

Normalnost porazdelitve podatkov na vseh štirih podpodročjih (doslednost, organiziranost, 

čustva in način govorjenja, prilagodljivost in upoštevanje različnosti) smo ugotavljali z 

D'Agostino-Pearsonovim koeficientom in spoznali, da je porazdelitev podatkov na vseh 
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podpodročjih normalna. Ker povezave med posameznimi osebnostnimi lastnostmi ter 

proučevanimi področji iz drugega dela vprašalnika večinoma niso bile linearne ter podatki pri 

nekaterih področjih v prvem delu vprašalnika niso bili normalno porazdeljeni, smo se odločili, 

da bomo vse povezave preverjali z eta koeficientom. Ugotavljali smo korelacije med vsemi 12 

osebnostnimi lastnostmi s štirimi podpodročji, ki se nanašajo na način delovanja SRP v 

razredu, skupno torej 48 korelacij. 

 

Tabela 12: Statistično pomembne povezave med osebnostnimi lastnostmi SRP in načinom 

njihovega delovanja v razredu. 

Primerjave 
η sig. 

Osebnostna lastnost Način delovanja v razredu 

časovna ustreznost doslednost 0,44 0,034 

usmerjenost navznoter doslednost 0,74 0,001 

eksistencialnost organiziranost 0,51 0,030 

spontanost prilagodljivost in upoštevanje 

različnosti 

0,50 0,007 

samosprejemanje doslednost 0,48 0,031 

sinergija organiziranost 0,39 0,022 

sinergija čustva in način govorjenja 0,38 0,026 

sprejemanje agresivnosti doslednost 0,50 0,044 

 

Tabela 12 prikazuje osem povezav med osebnostnimi lastnostmi ter načinom delovanja SRP v 

razredu, pri katerih se je pojavila statistična pomembnost. Vidimo lahko, da se sedem 

različnih osebnostnih lastnosti statistično pomembno povezuje z enim izmed podpodročij, ki 

smo jih uvrstili med način delovanja SRP v razredu, ena dimenzija (sinergija) pa se statistično 

pomembno povezuje z dvema podpodročjema. Osebnostne lastnosti so najbolj pomembno 

povezane z doslednostjo, saj so se kar štiri take primerjave izkazale za statistično pomembne. 

Dve statistično pomembni povezavi sta nizki, pet jih je srednjih, ena pa visoka. Statistično 

nepomembne povezave so bile večinoma nizke, nekaj je bilo srednjih, ena pa neznatna. V 

nadaljevanju bomo za vsako podpodročje podrobneje predstavili, katere osebnostne 

značilnosti so z njim statistično pomembno povezane. 

 

Doslednost se statistično pomembno povezuje s časovno ustreznostjo, usmerjenostjo 

navznoter, samosprejemanjem in sprejemanjem agresivnosti. Najmočnejša povezava se je 

pokazala z usmerjenostjo navznoter (η = 0,74). Razlog za to je lahko v določenih značilnostih 

tega področja, ki očitno pomembno vplivajo tudi na njihovo izražanje v povezavi z 

doslednostjo pri delu SRP. Tako se npr. usmerjenost navznoter nanaša na odločnost in 

samozavestnost, na zaupanje v lastno sposobnost, da ocenijo situacijo, zaupanje v spontane 

odločitve ter prepričanje, da je mogoče živeti v skladu s tem, kar želijo storiti. Prav tako se ne 

bojijo delati napak, ne zdi se jim potrebno, da drugi sprejemajo njihova stališča, morebitne 

kritike pa ne ogrožajo njihovega samospoštovanja. V vseh omenjenih značilnostih vidimo 

povezanost z doslednostjo. SRP, ki je dosleden, je gotovo odločen in samozavesten, vedeti 
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mora, za kaj se zavzema, verjeti v lastna načela in se zanje skrbno zavzemati. Pri svojem delu 

se srečuje z vrsto nepredvidljivih situacij, ko ga npr. učenci kaj sprašujejo, ko »nagajajo« drug 

drugemu, ko preizkušajo meje ipd. in takrat se mora SRP hitro odzvati. Pri tem pa je še toliko 

bolj pomembno, da ima oblikovano res jasno vizijo, kaj si želi, kje se lahko prilagodi in česa v 

nobenem primeru ne bo dopuščal. Nedvomno mora zaupati vase in v svoje sposobnosti, da 

verjame, da se bo v določenem trenutku odločil pravilno, v skladu z lastnimi načeli in 

dogovorjenimi pravili. Ne glede na to, kako ravna, pa se gotovo vsaj občasno pojavi kdo, ki se 

z njim ne strinja in tako se lahko SRP znajde pod plazom kritik, bodisi s strani učencev bodisi 

od staršev in učiteljev. Menimo, da mora SRP različnim mnenjem prisluhniti in smiselne 

predloge skušati upoštevati, vseeno pa mora toliko zaupati v lastne odločitve, da jih zna 

braniti in zagovarjati, ko je to potrebno. Verjamemo, da če ve, zakaj nekaj počne, kritike ne 

načnejo njegovega samospoštovanja. Po drugi strani področje usmerjenosti navznoter 

vključuje tudi nekatere precej drugačne trditve, zaradi katerih se lahko zdi tako visoka 

povezava med njo in doslednostjo presenetljiva. Posamezniki, ki so usmerjeni navznoter, se 

ne držijo povsem načela pravičnosti, ne zdi se jim potrebno živeti po pravilih družbe, zavrgli 

so mnoge moralne norme, ki so se jih naučili ter se ne čutijo obvezane držati se danih obljub. 

Prav tako verjamejo, da naj bi bile ženske zaupljive in popustljive (s čemer se SRP v naši 

raziskavi, ki so bili večinoma ženskega spola, sicer ne strinjajo), moški pa odločni in 

samozavestni. To se zdi v nasprotju z doslednostjo. Če namreč SRP od učencev pričakuje, da 

se bodo držali dogovorjenih pravil, jih mora najprej upoštevati sam. Menimo, da s svojim 

ravnanjem učencem vedno predstavlja določen model vedenja in jim kaže pozitiven ali pa 

negativen zgled, zato je zelo pomembno, kakšna prepričanja ima o teh vprašanjih. Če se mu 

ne zdi pomembno vedenje v skladu s pravili in izpolnjevanje obljub, lahko deluje, kot da je 

brez lastnih načel, brez jasne vizije, kot da se obrača po vetru in dela enkrat tako, drugič 

drugače. Vprašljivo je, kakšen zgled takrat predstavlja otrokom. Mislimo, da tovrstne 

značilnosti ne pripomorejo k doslednosti, ampak jo nasprotno zavirajo in omejujejo. Pa 

vendar po naših rezultatih sodeč tiste zgoraj opisane lastnosti prevladajo nad slednjimi.  

 

Povezave med doslednostjo ter sprejemanjem agresivnosti (η = 0,50), samosprejemanjem (η = 

0,48) in časovno ustreznostjo (η = 0,44) so bile podobne, a že precej nižje, še vedno pa 

zmerne. Tudi pri teh dimenzijah prepoznamo nekatere značilnosti, za katere menimo, da se 

prepletajo z doslednostjo. Za sprejemanje agresivnosti se morda sprva zdi, da ne more biti 

povezana z doslednostjo, ampak ravno obratno, da dosleden človek ne sprejema nobene 

oblike agresivnosti. A sprejemanje agresivnosti se, kot smo že pisali, v tem vprašalniku ne 

pojmuje v okviru njenega običajnega razumevanja. Tako kot usmerjenost navznoter se tudi 

sprejemanje agresivnosti nanaša na odločnost in samozavestnost, takemu človeku so všeč tudi 

tisti ljudje, s katerimi se sam ne strinja. Samosprejemanje pomeni, da oseba verjame vase, 

sprejema svoje slabosti in napake, a je ne skrbi, da bi bila premalo sposobna, niti se ne boji 

delati napak. Kritika je ne ogroža, ampak jo dojema kot priložnost na nadaljnji razvoj. Vse to 

je po našem mnenju zelo pomembno za doslednost. Če oseba ne zaupa vase, če ne sprejema 

svojih pozitivnih in negativnih lastnostih, je v odnosih z drugimi neodločna, negotova, ne ve, 

kako ravnati, rada bi ugajala drugim in se tako lahko podreja interesom drugih. Zato 

samosprejemanje razumemo kot pomembno lastnost za učinkovito delovanje v medosebnih 

odnosih na splošno in tudi kot enega izmed možnih faktorjev, ki pripomorejo k doslednosti. 
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Časovno ustreznost pa vidimo najbolj povezano z doslednostjo v značilnosti, da taki ljudje ne 

čutijo potrebe po zagovarjanju preteklih dejanj. Če SRP ve, kaj počne in zakaj, verjetno nima 

potrebe, da bi drugim stalno opravičeval svoja ravnanja, če je to potrebno, pa zna odločno 

argumentirati, zakaj je nekaj naredil tako, kot je. Časovna ustreznost pomeni predvsem 

usklajenost preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Menimo, da je človek, ki je časovno realen 

in ima ustrezen pogled na čas, lahko bolj dosleden kot nekdo, ki živi bolj v preteklosti ali 

prihodnosti in ne ve, za kaj bi se sploh zavzemal. 

 

Vse druge osebnostne lastnosti se z doslednostjo povezujejo šibko ali zmerno, a statistično 

nepomembno. Najšibkeje so z doslednostjo povezana področja čustvene reaktivnosti (η = 

0,33), pozitivnega pojmovanja človekove narave (η = 0,31) in samospoštovanja (η = 0,28). Za 

samospoštovanje nas takšen rezultat preseneča, saj menimo, da je v marsičem podobno 

samosprejemanju, ki pa se z doslednostjo povezuje zmerno in statistično pomembno. Tudi v 

uporabljenem vprašalniku se samospoštovanje razume kot odločnost in samozavest, taka 

oseba verjame v svoje sposobnosti, sprejema posledice svojih dejanj ter je opisana še z 

drugimi podobnimi značilnostmi, ki smo jih predstavili zgoraj in ki so bile statistično 

pomembno povezane z doslednostjo. Opisi obeh področij so sorodni, konkretne trditve v 

vprašalniku pa večinoma različne in verjetno je vsaka podrobnost pripomogla k precejšnjemu 

razkoraku v rezultatih pri obeh področjih. Nenazadnje ne gre spregledati niti dejstva, da je 

področje doslednosti vključevalo le tri trditve, torej najmanj izmed vseh štirih proučevanih 

področij načina delovanja SRP. Tako so se morda določene povezave izkazale kot 

pomembne, ki se ob večjem številu trditev ne bi, po drugi strani pa smo mogoče v opisu 

doslednosti izpustili kakšen pomemben dejavnik, zaradi katerega bi se pokazale še druge 

povezave med doslednostjo in nekaterimi drugimi osebnostnimi lastnostmi. 

 

Organiziranost je statistično pomembno povezana z eksistencialnostjo in sinergijo. Prva 

povezava je zmerna (η = 0,51), druga šibka (η = 0,39). Zaradi ugotavljanja smeri korelacije 

smo informativno uporabili tudi Spearmanov koeficient korelacije in spoznali, da sta obe 

povezavi negativni – torej nižji, kot sta izraženosti eksistencialnosti in sinergije, višja je 

stopnja organiziranosti in obratno. Eksistencialnost pomeni predvsem fleksibilnost v uporabi 

vrednot, da ni treba biti vedno popoln, govoriti resnice ipd. Če se oseba vede v skladu s tem, 

bi morda najprej pomislili na manjšo doslednost in ne organiziranost, pa vendar menimo, da 

ima lahko vpliv tudi na organiziranost. Za ljudi z visoko eksistencialnostjo je med drugim 

značilno, da menijo, da lahko prelagajo na prihodnost tisto, kar bi morali storiti danes, ne 

držijo se povsem načela »Ne izgubljaj časa«, ne čutijo potrebe, da bi ves čas delali nekaj 

pomembnega, niso nezadovoljni, če ne naredijo vsega popolno. Za organizirane posameznike 

pa velja bolj obratno – dobro planirajo in izrabljajo svoj čas. Vedo, kakšne so njihove 

zadolžitve in na podlagi značilnosti potrebnih nalog ustrezno načrtujejo čas, ko se jim bodo 

posvetili. Pomembne informacije si zapisujejo in nato obkljukajo opravljene obveznosti. 

Svoje naloge jemljejo resno in odgovorno, zato so se gotovo sposobni nadzorovati in čim bolj 

slediti zastavljenemu načrtu, medtem ko se osebe z visoko eksistencialnostjo ne čutijo toliko 

vezane na obljube in dolžnosti do drugih. Verjetno v določenih situacijah tudi ne vztrajajo 

toliko, če jim upoštevanje dolžnosti ne pomeni vrednote, ampak menijo, da si obveznosti 

lahko prilagodijo po svoje. Predvidevamo, da tudi niso najbolj zanesljivi, če drugi ljudje od 
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njih nekaj pričakujejo, njim pa se nato ne zdi potrebno držati obljub ter družbenih pravil. V 

luči vseh teh značilnosti se zdi (negativna) povezanost med eksistencialnostjo in 

organiziranostjo povsem razumna. Organiziranost, sistematičnost, odgovornost, zanesljivost 

in samodisciplina, česar smo se sedaj vsaj posredno dotaknili, pa so nekatere izmed 

najpomembnejših značilnosti vestnosti kot ene izmed temeljnih dimenzij osebnosti. McCrae 

in Costa (1987, v Žagar in Egumenovska, 2015) sta ugotovila, da bolj vestne osebe načeloma 

bolj težijo k organiziranju in planiranju svojega dela, kar se zaradi pomena vestnosti in 

organiziranosti zdi zelo pričakovano. 

 

Povezanost sinergije z organiziranostjo, ki je po opažanjih tudi negativna, nas nekoliko 

preseneča, saj menimo, da mora SRP ustrezno usklajevati različne vloge, s katerimi se srečuje 

pri svojem poklicu. Tako je npr. dobro, da je SRP sicer organiziran, ima urejeno učilnico, čas 

in svoje misli, po drugi strani pa pri razumevanju vsega tega ne sme biti tog. Vedeti mora, kaj 

in kako želi nekaj doseči, imeti uro strukturirano, a se mora hkrati znati tudi prilagoditi 

konkretni situaciji, prisluhniti potrebam in željam učencev ter spremeniti potek učne ure, 

kadar je tako bolj smiselno. Vsa taka in podobna »nasprotja« bi lahko predstavljala sinergijo, 

ki pomeni predvsem prepričanje, da nasprotja niso antagonistična, ampak celo smiselno 

povezana. To pa se v naši raziskavi zaradi negativne povezave ni pokazalo, kar se zdi še 

toliko bolj presenetljivo zaradi dejstva, da je na našem vzorcu sinergija ena izmed najmočneje 

izraženih osebnostnih lastnostih (M % = 74,57 %), kar pomeni, da se SRP zavedajo nasprotij 

in jih uspešno usklajujejo. Glede na rezultate domnevamo, da sodelujoči SRP lastno 

organiziranost dojemajo bolj enosmerno – torej bolj v smislu, da imajo mizo organizirano ali 

pa je ta neurejena, da so njihove ure strukturirane ali pa niso ipd. Drugi možni razlog za 

dobljene rezultate, ki je kljub sprejemljivi zanesljivosti tega dela vprašalnika čisto mogoč, pa 

vidimo v morebitni pomanjkljivosti vprašalnika. Morda trditve na področju organiziranosti 

niso bile zastavljene tako, da bi lahko dobro zaznale večdimenzionalnost organiziranosti in 

vso paleto možnosti, ki se v njenem okviru lahko pojavijo. 

 

Zanimivo je, da se je sicer najmočnejša povezava z organiziranostjo pokazala z usmerjenostjo 

navznoter (η = 0,62), a ta ni statistično pomembna. Tudi s spontanostjo je povezava zmerna (η 

= 0,44). Vse ostale povezave so nizke, najmanjša med vsemi je s samoaktualizirajočimi 

vrednotami (η = 0,32). Glede na to, da slednje med drugim zajema tudi spontano odločanje, bi 

za to področje (tako kot tudi za spontanost) morda lahko pričakovali opazno negativno 

povezavo z organiziranostjo. Pa vendar so vse dimenzije precej kompleksne, zato so se 

verjetno zaradi različnih dejavnikov te povezave izkazale kot nizke in nepomembne. 

 

Področje, imenovano čustva in način govorjenja, se statistično pomembno povezuje s 

sinergijo (η = 0,38), čeprav je korelacija nizka. Zaradi precej specifične oblike krivulje, ki 

prikazuje porazdelitev podatkov, ne moremo z gotovostjo trditi, ali gre za pozitivno ali 

negativno zvezo. Če je zveza pozitivna, se verjetno SRP kljub prepričanju, da nasprotja niso 

antagonistična, trudijo, da bi bili v razredu nasmejani, dobre volje, govorijo v humorističnem 

tonu ipd. Če je zveza negativna, pa SRP npr. ob visoki izraženosti dimenzije sinergije 

priznavajo, da ni tako ali pa SRP s pretežno pozitivnim čustvovanjem ne verjamejo toliko v 

sinergistično pojmovanje življenja. Razlog v kompleksnosti rezultatov vidimo tudi v tem, da 
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je že samo področje sinergije precej zapleteno, saj predstavlja združevanje oz. povezovanje 

nasprotij. Nekateri SRP morda želijo čim bolj pristno izražati čustva in govoriti na način, ki je 

primeren določeni situaciji – včasih bolj umirjeno in počasi, drugič živahno, spet tretjič 

kombinirajo različne verbalne in neverbalne znake. Prav tako denimo menijo, da so lahko v 

razredu dobre volje, če se tako počutijo, če ne, pa svobodno izražajo tudi neugodna čustva in 

so prepričani, da se to ne izključuje. Lahko bi rekli, da ravnajo v skladu s sinergijo. V takem 

primeru je povezava med sinergijo ter čustvi in načinom govorjenja nizka, kar na našem 

vzorcu tudi je. Bolj izrazita pozitivna ali negativna povezava med sinergijo ter čustvi in 

načinom govorjenja bi namreč v naši raziskavi pomenili, da gredo čustva in način govorjenja 

pretežno bodisi v pozitivno bodisi v negativno smer, ne pa tudi, da se različno vedenje in 

odzivanje lahko prepleta, kar se v praksi verjetno najpogosteje dogaja. Določeni SRP pa 

imajo morda bolj ozek pogled na sinergijo oz. ne združujejo nasprotij v tolikšni meri. Na tem 

področju recimo menijo, da so nasmejani in dobre volje ali pa niso, da govorijo živahno ali ne 

ter ne priznavajo tovrstnih »nasprotij« v zavedanje, da se vse to lahko prepleta. 

 

Razlog za nenavadne rezultate oz. rezultate, ki jih je težko pojasniti, vidimo tudi v tem, da je 

že samo področje v drugem delu vprašalnika večdimenzionalno, saj se nanaša tako na čustva 

kot na način govorjenja. Oboje se sicer prepleta (npr. to, na kakšen način posameznik govori, 

je gotovo povezano s tem, kaj čuti – če je vesel, govori hitreje, bolj živahno, če je jezen, 

govori drugače …), pa vendar bi bilo morda oba vidika za namen raziskave smiselno ločiti, da 

bi dobili bolj jasen vpogled v to, kaj se dejansko s čim povezuje in s čim ne. Treba je še 

omeniti, da je področje čustev in načina govorjenja vsebovalo le štiri trditve. Za boljšo 

zanesljivost rezultatov bi bilo dobro dodati še kakšno trditev. Tudi področje sinergije, ki smo 

jo poudarjali, ima le devet trditev, kar je najmanj od vseh 12 dimenzij, ki smo jih proučevali v 

prvem delu vprašalnika. Manjše število trditev na eni strani ter vsebinska raznovrstnost 

področij na drugi po našem opažanju lahko predstavljata oviro oz. pomanjkljivosti študije. 

Podali smo torej nekaj mnenj in možnih razlogov zanje, za bolj natančno in zanesljivo razlago 

pa bi bilo treba še bolj poglobljeno raziskovanje posameznih komponent znotraj širšega 

proučevanega področja, kar se tiče sinergije in tudi drugih osebnostnih lastnosti. Morda bi se 

potem še kakšne druge povezave izkazale kot statistično pomembne ali pa bi bile korelacije le 

višje. 

 

Zanimivo je, da sta dve povezavi s čustvi in načinom govorjenja močnejši od sinergije, a 

statistično nepomembni. To sta področji usmerjenost navznoter ter sprejemanje agresije. 

Pričakovali bi pomembne povezave s tistimi področji, ki bi vsebovale pozitivno čustvovanje, 

nasmejanost, humor, živahno govorjenje ipd., vendar se nobena osebnostna dimenzija v 

vprašalniku osebnostne usmerjenosti ne nanaša direktno na to. Pri nekaterih področjih, npr. 

časovni ustreznosti, čustveni reaktivnosti, spontanosti in še kje, bi sicer lahko v določenih 

trditvah zaznali zametke tistega, kar je opredeljevalo področje čustev in način govorjenja, a ne 

dovolj, da bi pomembno vplivalo na rezultate. Če osebnostne lastnosti razumemo v okviru 

vélikih petih osebnostnih dimenzij, pa lahko v ekstravertnosti prepoznamo značilnosti, kot so 

pozitivno čustvovanje, optimizem, aktivnost. McCrae in Costa (1987, v Žagar in 

Egumenovska, 2015) tako menita, da so bolj ekstravertni posamezniki bolj prijazni, aktivni, 

energični in zgovorni, zato je pričakovana ugotovitev Göncza (2017), da je zmerna 
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ekstravertnost pri učiteljih dobrodošla, ker je povezana s pozitivnimi čustvi, prijaznostjo, pa 

tudi samozavestjo. Verjamemo, da to ne velja le za učitelje, ampak tudi druge pedagoge. 

Suplicz (2009, v Göncz, 2017) je prišel do spoznanja, da naj bi bilo pomanjkanje humorja 

med drugim povezano z intravertnostjo. To po naših opažanjih še potrjuje povezanost 

ekstravertnosti s pozitivnim čustvovanjem in humorjem, kar smo proučevali tudi v našem 

vprašalniku. Zato se nam dejstvo, da so SRP na področju čustev in načina govorjenja dosegli 

visok povprečni rezultat (M = 4,10), zdi zelo spodbudno. 

 

Prilagodljivost in upoštevanje različnosti sta statistično pomembno povezani s 

spontanostjo. Ta podatek je povsem predvidljiv, saj sta področji vsebinsko zelo sorodni, 

morda bi pričakovali še močnejšo povezavo od te, η = 0,50. Spontanost med drugim pomeni 

svobodno izražanje čustev v vedenju, taki ljudje se ne izogibajo tveganju in zadregi, večkrat 

se odločajo spontano in zaupajo tem svojim spontanim odločitvam. Očitno se te in druge 

značilnosti, ki jih imajo lahko SRP, pomembno izražajo tudi v šolskem okolju. Taki SRP 

poučujejo na različne načine, upoštevajo različnost otrok, spodbujajo njihove interese, 

izvajajo diferenciacijo in individualizacijo. Imajo sposobnost prilagajanja in spreminjanja 

učne ure, da jih nepredvidljive situacije ne vržejo s tira, za kar morajo gotovo verjeti v svoje 

sposobnosti, da se bodo v takih okoliščinah znali primerno odzvati. Njihovo ravnanje v 

razredu ali v drugih (npr. individualnih) šolskih situacijah torej izhaja tudi iz njihovih 

osebnostnih lastnosti, njihove osebne naravnanosti. V vprašalniku je spontanost vsaj v 

nekaterih značilnostih podobna odprtosti za izkušnje v okviru pojmovanja vélikih pet. 

Nekatere raziskave so pokazale, da je odprtost za izkušnje povezana z odprtostjo za 

sodelovanje (Sanchez idr., 2011, v Göncz, 2017), s kreativnostjo na delovnem mestu (George 

in Zhou, 2001, v Avsec, 2007a), z radovednostjo in fleksibilnostjo (McCrae in Costa, 1987, v 

Žagar in Egumenovska, 2015), kar dodatno potrjuje naše rezultate v zvezi s prilagodljivostjo 

SRP. 

 

Najvišja povezava s prilagodljivostjo in upoštevanjem različnosti, ki pa ni bila statistično 

pomembna, se je sicer pokazala z usmerjenostjo navznoter (η = 0,60). To nas je presenetilo, 

saj usmerjenost navznoter pomeni predvsem neodvisnost in samozadostnost, kar pa po našem 

mnenju ne pripomore k prilagodljivosti. Za samozadostnega človeka bi bolj pričakovali, da 

sebe postavlja v središče in se ne ozira pretirano na druge, medtem ko se prilagodljiv pedagog 

nedvomno zna obrniti k drugim, prepoznati njihove želje in potrebe ter temu prilagoditi svoje 

delo. Glede na to, da so bile tudi povezave med to osebnostno dimenzijo in organiziranostjo 

ter čustvi in načinom govorjenja zmerne, a statistično nepomembne, se nam zdi potrebno 

poudariti naslednje. Dejstvo je, da je področje ustreznosti navznoter v uporabljenem 

vprašalniku osebnostne usmerjenosti daleč najbolj obsežno, saj vsebuje kar 102 od 120 

trditev, medtem ko vsa druga področja zajemajo največ 29 postavk. Le nekaj trditev je za 

usmerjenost navznoter specifičnih, velika večina pa je značilna tudi za preostale dimenzije, 

kar verjetno otežuje prepoznavanje značilnosti in povezav, ki opisujejo samo njo. Zaradi 

takšne raznovrstnosti menimo, da to področje ne ločuje dobro med različnimi ožjimi 

vsebinskimi komponentami. 
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Na tem mestu naj omenimo komentar ene izmed SRP, ki je sodelovala v raziskavi. Meni, da 

so nekatere trditve v vprašalniku bolj vezane na delo v razredu s skupino učencev, zato se tisti 

SRP, ki večino svojega dela opravijo individualno, lahko izognejo nekaterim situacijam, ki so 

opisane v postavkah. Opozorila je, denimo, na to, da so ure pri SRP, ki izvajajo DSP pogosto 

manj strukturirane in posebno na predmetni stopnji zelo povezane s predmetnimi učitelji. 

Nekateri izmed njih ne želijo sproti sodelovati z njimi, kar jim otežuje predhodno pripravo na 

uro. Drugi del vprašalnika smo skušali zastaviti tako, da bi lahko nanj odgovarjali SRP, ki so 

zaposleni v različnih programih, in sicer v posebnem programu, prilagojenem programu z 

NIS, prilagojenem programu z EIS in programu s prilagojenim izvajanjem in DSP. Kljub 

temu se zavedamo, da je bilo na nekatere postavke verjetno težje odgovoriti SRP, ki pretežno 

delajo v skupini, na druge trditve pa tistim SRP, katerih delo je bolj individualno naravnano. 

Verjetno vse to delno vpliva na rezultate. Čeprav se razlike v delovanju SRP v razredu glede 

na mesto zaposlitve niso pokazale kot statistično pomembne, se nam to vseeno zdi smiselno 

upoštevati. Tako npr. ni nujno, da je SRP neorganiziran in neodgovoren, če je na določene 

trditve odgovoril z nižjimi vrednostmi, ampak da nima takih pogojev na delovnem mestu, da 

bi lahko delal točno tako, kot bi si želel sam. Način delovanja SRP torej gotovo ni odvisen le 

od njegove osebnosti, ampak tudi od delovnih pogojev in še drugih dejavnikov. Mateja 

Pšunder (2011) navaja nekaj dejavnikov, ki vplivajo na vodenje razreda, in sicer osebnost 

učitelja, njegove socialno-emocionalne kompetence, prepričanja, značilnosti otrok, dinamika 

skupine, organizacijska klima ter cilji šole. Tudi Rozman (2000) izpostavlja, da »na vedenje 

posameznika vplivata tako osebnost kot delovna situacija« (str. 64) ter da na vedenje osebnost 

ne vpliva prav veliko, ko je velik delovni pritisk na zaposlenega. Sodelujoči SRP so 

nedvomno vsaj do neke mere podvrženi pričakovanjem in zahtevam okolice, zato je 

vprašljivo, koliko na njihovo ravnanje vpliva njihova osebnost in koliko razni drugi dejavniki 

zunaj njega in v širšem okolju. Konrad (1994) celo trdi, da je pri ugotavljanju vpliva 

osebnostnih lastnosti na vedenje v delovnem okolju treba pogledati vsako delovno nalogo 

posebej. Za vedenje so namreč po njegovem pomembne razne sposobnosti (npr. 

inteligentnost, perceptivne in verbalne sposobnosti) ter psihomotorične spretnosti, k stilu 

izvedbe vedenja pa bistveno pripomorejo tudi posamezne osebnostne dimenzije, kot npr. 

introvertiranost ali samozavest. 

 

 

3.5.5 Kako se različne osebnostne lastnosti SRP statistično povezujejo s posameznimi 

strategijami reševanja konfliktov? 

Z D'Agostino-Pearsonovim koeficientom smo preverili normalnost porazdelitve za pet 

strategij reševanja konfliktov, torej za umik, prevlado, zglajevanje, kompromis in 

konfrontacijo. Podatki na vseh petih področjih so bili normalno porazdeljeni. Ker povezave 

med posameznimi osebnostnimi lastnostmi ter strategijami reševanja konfliktov večinoma 

niso bile linearne ter podatki pri nekaterih področjih v prvem delu vprašalnika niso bili 

normalno porazdeljeni, smo za preverjanje povezav uporabili eta koeficient. Ugotavljali smo 

korelacije med vsemi 12 osebnostnimi lastnostmi s petimi strategijami reševanja konfliktov, 

kar pomeni skupaj 60 korelacij. 
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Tabela 13: Statistično pomembne povezave med osebnostnimi lastnostmi SRP in posameznimi 

strategijami reševanja konfliktov. 

Primerjave 

η sig. Osebnostna lastnost Strategija reševanja 

konfliktov 

časovna ustreznost prevlada 0,48 0,008 

usmerjenost navznoter zglajevanje 0,71 0,007 

usmerjenost navznoter umik 0,68 0,033 

eksistencialnost zglajevanje 0,51 0,032 

eksistencialnost umik 0,55 0,006 

čustvena reaktivnost umik 0,48 0,027 

spontanost umik 0,48 0,019 

samospoštovanje umik 0,43 0,032 

samosprejemanje umik 0,50 0,014 

samosprejemanje konfrontacija 0,47 0,038 

pozitivno pojmovanje človekove narave umik 0,41 0,017 

sinergija prevlada 0,42 0,006 

sinergija zglajevanje 0,37 0,037 

zmožnost intimnega stika prevlada 0,50 0,018 

zmožnost intimnega stika zglajevanje 0,49 0,033 

zmožnost intimnega stika kompromis 0,49 0,027 

zmožnost intimnega stika umik 0,61 0,000 

 

Analiza je pokazala, da so statistično nepomembne povezave šibke ali zmerne, le ena je 

neznatna. Od statistično pomembnih povezav, ki jih prikazuje tabela 13, je ena povezava 

šibka, ena je močna, vse preostale pa so zmerne. Vidimo lahko, da se je kar 17 povezav med 

osebnostnimi lastnostmi ter strategijami reševanja konfliktov izkazalo kot statistično 

pomembne. Zmožnost intimnega stika se statistično pomembno povezuje z vsemi strategijami 

reševanja konfliktov, razen s konfrontacijo. Osebnostne lastnosti se najbolj pomembno 

povezujejo s strategijo umika – prepoznali smo kar osem takih statistično pomembnih 

primerjav. Za vsako strategijo reševanja konfliktov predstavljamo, katere osebnostne lastnosti 

se z njo statistično pomembno povezujejo. 

 

Umik je statistično pomembno povezan kar z osmimi dimenzijami, ki si po moči povezanosti 

sledijo: usmerjenost navznoter (η = 0,68), zmožnost intimnega stika (η = 0,61), 

eksistencialnost (η = 0,55), samosprejemanje (η = 0,50), čustvena reaktivnost (η = 0,48), 

spontanost (η = 0,48), samospoštovanje (η = 0,43) in pozitivno pojmovanje človekove narave 

(η = 0,41). S Pearsonovim ali Spearmanovim koeficientom korelacije smo ugotovili, da so vse 

povezave, razen zadnje, negativne, podatki na področju pozitivnega pojmovanja pa so 

porazdeljeni tako, da ne moremo z gotovostjo ugotoviti smeri povezave. Razlog za takšne 

rezultate vidimo v tem, da se praktično vse dimenzije vsaj v določenem pogledu navezujejo 

na nekatere značilnosti, ki so ravno nasprotje umika. Umik je bil v vprašalniku zastopan s 

trditvami, da se posamezniku zdi bolj modro, da molči, se ne bori ter se konfliktom izogiba ali 
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jih spregleda. Usmerjenost navznoter se med drugim nanaša na to, da se človek ne boji biti 

tak, kot je, svobodno izražati svojih čustev, tudi če se razjezi, nima nič proti temu; kdor se 

poslužuje umika, pa se raje zavije v molk. Nadalje pri usmerjenosti navznoter posameznik v 

ospredje postavlja lastne interese, v odnosu je odkrit in pripravljen tvegati, pri umiku pa mu 

cilj in odnos načeloma nista tako pomembna, zato se jima lahko brez večjih težav odpove in 

se umakne. Verjetno je človek, ki se ob konfliktih večkrat umakne, tudi bolj negotov vase, 

skrbi ga, da je premalo sposoben, po opažanjih M. Ule (2009) ga je tudi strah morebitnih 

neugodnih čustev ob tem. Nasprotno pa se ljudje, ki so usmerjeni navznoter, ne bojijo svojih 

čustev, zmožni so jih izraziti, četudi lahko to privede do neželenih posledic in so pripravljeni 

drugim pokazati tudi svoje slabosti ter izkazati tako prijateljska kot sovražna čustva. Te ali 

podobne značilnosti najdemo tudi na področjih zmožnosti intimnega stika, samosprejemanja, 

čustvene reaktivnosti in spontanosti. Pomembnost eksistencialnosti k negativnemu 

posluževanju umika vidimo predvsem v prepričanju eksistencialnih ljudi, da je 

najpomembnejše izraziti sebe, pri umiku pa ljudem to ni bistveno, ampak raje odidejo iz 

odnosa in zapustijo situacijo. Samospoštovanje, za katerega velja, da se oseba ne boji biti 

taka, kot je, ter verjame v svoje spoprijemanje z življenjem, po našem mnenju prav v teh 

pogledih pomembno pripomore k negativni povezavi z umikom. Posamezniki, ki so nagnjeni 

k umiku, namreč po opažanjih Iršiča (2004) svet vidijo kot »nevaren kraj, kjer je potrebno biti 

previden in se izogibati nevarnostim« (str. 136), za ljudi z visokim samospoštovanjem pa to 

ne velja. Menimo, da bi se oseba z visokim spoštovanjem zaradi sposobnosti ocenitve 

situacije in soočanja z življenjem bolj posluževala kakšne druge strategije reševanja 

konfliktov, denimo kompromisa ali konfrontacije. Razlog za pomembno povezavo med 

pozitivnim pojmovanjem človekove narave in umikom prav tako vidimo v samem 

pojmovanju področja. To je med drugim opisano s prepričanjem, da slediti lastnim interesom 

ni v nasprotju z zanimanjem za druge ter da imajo vrojeno sposobnost za spoprijemanje z 

življenjem. Potemtakem menimo, da se tak človek zanima za druge, pomembno mu je, da bi 

bilo dobro tako njemu in drugemu in se bo za uresničitev tega potrudil, ne pa umaknil. 

Verjetno bi bil uspešen pri sklepanju kompromisov, kjer bi končna rešitev ustrezala obema. 

Sklepamo, da je tudi povezava med pozitivnim pojmovanjem človekove narave in umikom 

negativna, čeprav temu naši podatki ne morejo povsem pritrditi. 

 

Vidimo lahko, da se večina osebnostnih lastnosti v svojih opredelitvah navezuje na to, da je 

človek odločen, pripravljen zagovarjati svoja stališča, iskreno izražati čustva ipd., kar po 

naših opažanjih ne povzroči umika, ampak soočanje s problemom na drugačen način. Glede 

na to, da so vse te osebnostne lastnosti del samoaktualizacije, se zdi, da samoaktualizirani 

ljudje na splošno niso nagnjeni k umiku. SRP, ki so sodelovali v naši raziskavi, sicer niso 

povsem samoaktualizirani, povprečna stopnja samoaktualizacije je 64,24 %, kar se še vseeno 

zdi zmerno visoko. Zaradi negativnih korelacij z umikom zato ni presenetljivo, da izmed vseh 

strategij reševanja konfliktov v povprečju najmanj uporabljajo prav umik (M = 2,29). 

 

Značilnosti, ki smo jih izpostavili v tem delu interpretacije, niso samo del samoaktualizacije 

in posameznih področij v okviru Shostromove opredelitve osebnostnih dimenzij, ampak bi 

lahko nanje gledali tudi v luči drugih pojmovanj osebnostnih lastnosti. Omenjali smo denimo, 

da se človek ne boji biti tak, kot je, da svobodno izraža čustva, se ne čuti tako hitro krivega, je 
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zadovoljen s seboj, ne skuša se izogibati lastnim zadregam itd., to pa je pravo nasprotje 

nevroticizma oz. čustvene nestabilnosti, če osebnostne lastnosti gledamo s pomočjo opisov 

vélikih pet. Nevroticizem se med drugim nanaša na pomanjkanje občutka varnosti, manjše 

samozaupanje, nagnjenost k doživljanju krivde in tesnobe, napetosti (Avsec, 2007a). Za 

nevroticizem pa so Hernandez idr. (2007, v Stankov, 2015) ugotovili, da vpliva na način 

reševanja problemov, in sicer tak posameznik sprejme situacijo ali zbeži od problema. Ta 

spoznanja lahko pomagajo razumeti tudi naše rezultate in jih vsaj do neke mere potrjujejo. 

 

Prevlada se statistično pomembno in zmerno povezuje z naslednjimi področji: zmožnost 

intimnega stika (η = 0,50), časovna ustreznost (η = 0,48) in sinergija (η = 0,42). Vrednosti 

Pearsonovega in Spearmanovega koeficienta korelacije kažeta na to, da sta prvi dve povezavi 

negativni. Za zmožnost intimnega stika je med drugim značilno, da se osebe čutijo svobodno, 

da ne delajo, kar drugi pričakujejo od njih ter da ni nujno, da drugi sprejemajo njihova stališča 

in odobravajo njihova ravnanja. Zaradi tega bi morda lahko sklepali, da je povezava 

pozitivna. Človek, ki se pogosto poslužuje prevlade, je namreč prepričan, da je njegovo 

mnenje pri reševanju konfliktov odločilno in zato druge prepriča, da naredijo tako, kot reče 

sam. Po mnenju Iršiča (2004) taki ljudje verjamejo, da obstajajo le poraženci in zmagovalci in 

sami seveda želijo biti na strani slednjih. Domnevamo, da jim verjetno tudi ni prav 

pomembno, kaj si drugi mislijo in se ne sprašujejo, ali se bo drugim zdelo njihovo ravnanje 

dobro ali ne, temveč le sledijo svojim zamislim in jih uresničujejo. Po drugi strani pa se 

zmožnost intimnega stika nanaša tudi ali predvsem na oblikovanje pristnih, toplih medosebnih 

odnosov. V takih odnosih pa po našem mnenju vsi posamezniki čutijo drug drugega, 

pomembno jim je, kaj bližnji čuti, misli, kaj si želi, kakšne so njegove sanje, pričakovanja, 

cilji. Želi prisluhniti drugemu in delati v njegovo dobro. Tudi če se pojavijo težave, se potrudi 

in želi slišati njegovo plat zgodbe, ne pa ga utišati in nad njim uveljavljati svojo voljo. To ne 

velja le za družinske in prijateljske odnose, ampak tudi pedagogi želijo vzpostaviti prijeten in 

dober odnos z učenci, zato vse omenjeno lahko prenesemo tudi v šolsko okolje. Če na 

zmožnost intimnega stika gledamo predvsem s tega vidika, se zdi negativna povezanost s 

prevlado povsem smiselna. Kot smo videli, je pri zmožnosti intimnega stika odnos zelo 

pomemben, medtem ko je pri prevladi glaven cilj, kar tudi pripomore k razumevanju nastale 

negativne povezave. 

 

Povezavi s časovno ustreznostjo in sinergijo se zdita bolj presenetljivi. Ljudje, ki imajo 

časovno ustreznost visoko izraženo, so časovno realni, preteklost, sedanjost in prihodnost 

vidijo kot smiselno celoto. Morda zaradi te uravnoteženosti tudi na področju reševanja 

konfliktov niso »zaletavi«, da bi poskušali razrešiti vse sami, ampak stremijo k celovitemu 

spoprijemanju s težavami, kjer bi se lahko vsakdo izrazil in povedal svoje mnenje. To je res 

samo domneva, saj na področju časovne ustreznosti nismo našli opisov, ki bi se bolj 

neposredno nanašale na prevlado oz. njeno nasprotje. Najverjetneje je v ozadju še nekaj 

drugih dejavnikov, ki bi jih bilo za bolj zanesljivo razlago rezultatov potrebno proučiti in jih 

upoštevati. Razlog za pomembno povezavo prevlade s sinergijo pa vidimo v dejstvu, da je 

uspešna razrešitev dihotomij ena izmed osrednjih značilnosti samoaktualizacije. Za 

samoaktualizirane ljudi pa je po prepričanju M. Stražišar idr. (2009) značilno, da so 

demokratični, razdajajo se za druge in čutijo, da v življenju uresničujejo posebno poslanstvo. 
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V pojmovanju prevlade ni nobene demokratičnosti, ampak bolj avtoritarnost, da morajo drugi 

delati točno tako, kot nekdo določi. S tem se tudi ne žrtvujejo za druge, ampak si jih kvečjemu 

podrejajo in izkoriščajo za svoje cilje. Zaradi tega sklepamo, da je tudi povezava med 

sinergijo in prevlado negativna, čeprav naši rezultati tega nedvoumno ne potrjujejo. 

 

Zglajevanje se je v raziskavi pokazalo kot statistično pomembno v povezavi z usmerjenostjo 

navznoter (η = 0,71), eksistencialnostjo (η = 0,51), zmožnostjo intimnega stika (η = 0,49) in 

sinergijo (η = 0,37). Vse povezave razen zadnje so negativne. Pri zglajevanju so za 

posameznika bistveni dobri odnosi, cilj pa ne (Lamovec, 1993). Na področju usmerjenosti 

navznoter so zato verjetno najpomembnejše tiste trditve, ki se nanašajo na odnose in cilje. Tak 

posameznik npr. v ospredje postavlja svoje interese, medtem ko je pri zglajevanju ravno 

nasprotno – interese drugih postavlja pred lastne, potlači svoje želje, ker se mu zdijo drugi 

pomembnejši. Nadalje se oseba z visoko izraženostjo usmerjenosti navznoter ne boji razjeziti 

na tiste, ki jih ima rada in je zmožna prijateljem izražati tako naklonjenost kot sovražnost. Na 

drugi strani nekdo skuša reševati konflikte z zglajevanjem zato, ker drugih noče prizadeti, 

ohraniti želi dober odnos in je zato pripravljen potlačiti svoja čustva, čeprav ni nujno, da na ta 

način resnično reši probleme. Vidimo lahko torej kar nekaj nasprotij, ki pomembno 

pripomorejo k negativni povezanosti proučevanih spremenljivk. 

 

V eksistencialnosti se prepletajo različne človeške lastnosti in vedenja. Glede na to, da se z 

zglajevanjem povezuje negativno, predpostavljamo, da pomembno vlogo pri tem igrajo 

predvsem naslednje značilnosti. Eksistencialne osebe menijo, da jih dolžnosti do drugih ne 

obvezujejo in da ni treba živeti po družbenih pravilih, najpomembnejše se jim zdi izraziti sebe 

in se ne čutijo odgovorne za čustva drugih. Kdor konflikte zglajuje, pa sebe ne izraža vedno 

pristno, saj se mu lahko zdi tako pomembno, da drugi ne bi doživljali neprijetnih čustev, da 

potlači lastne želje. Kdor misli, da ga dolžnosti in pravila ne vežejo, po našem mnenju lahko 

pride v nasprotje z interesi in željami drugih ali pa mu za druge sploh ni toliko mar. Tako 

morda s svojim ravnanjem zavestno ruši dober odnos. Ljudje, ki se pogosto poslužujejo 

zglajevanja, pa odnose želijo ohranjati v pozitivnem duhu, saj so, kot meni Iršič (2004), 

prepričani, da je na svetu možna harmonija ali pa se prepirom kar izogibajo. Zaradi vsega tega 

se zdi negativna povezanost med eksistencialnostjo in zglajevanjem smiselna, čeprav se 

zavedamo, da eksistencialnost zajema še druge karakteristike, ki bi lahko prispevale k 

reševanju konfliktov tudi na drugačne načine. 

 

Če zmožnost intimnega stika razumemo z vidika sposobnosti ustvarjanja dobrih medsebojnih 

stikov, potem bi pričakovali pozitivno povezavo z zglajevanjem, kjer so osebi prav tako 

pomembni odnosi. Vendar pa zmožnost intimnega stika opredeljujejo tudi druge značilnosti, 

ki smo jih omenili zgoraj kot možne pokazatelje pozitivne povezanosti s strategijo prevlade, 

torej doživljanje svobode, da ne ravnajo v skladu s pričakovanji drugih do njih ter da ni nujno, 

da drugi sprejemajo njihova dejanja in stališča. Te lastnosti lahko po našem mnenju 

pomembno vplivajo na negativno povezavo z zglajevanjem. Ponovno je tu v ozadju 

pripisovanje pomembnosti odnosa – le-ta je pri zglajevanju pomemben, pri zmožnosti 

intimnega stika pa v omenjenih lastnostih ne tako zelo. Menimo namreč, da posameznik, ki 

mu ni pomembno, da drugi odobravajo njegova ravnanja in se strinjajo z njegovimi stališči, 
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tvega, da v družbi ne bo zares sprejet, odnos se lahko zaradi različne miselnosti skrha. To 

seveda še zdaleč ni nujno, vsekakor pa obstaja tudi ta možnost. In oseba, ki bi ji bilo tako zelo 

pomembno, da bi bila v odnosih varna in sprejeta, morda ne bo tvegala možnosti zavrnitve. 

Glede na to, da sta strategiji prevlade in zglajevanja precej nasprotni (pri prvi je 

najpomembnejši cilj, pri drugi odnos), je presenetljivo, da je ista osebnostna lastnost – 

zmožnost intimnega stika – pomembno negativno povezana z obema načinoma reševanja 

konfliktov. Kot razlog za to vidimo v kompleksnosti področja zmožnosti intimnega stika. 

Sklepamo, da se nekatere karakteristike nanašajo bolj na prevlado, druge na zglajevanje, 

oboje pa se je izkazalo kot pomembno. 

 

Podobno velja tudi za sinergijo, saj se prav tako statistično pomembno povezuje tako s 

prevlado kot z zglajevanjem. Glede na to, da tukaj niti smer korelacije ni povsem jasna, je še 

toliko težje sklepati o pravih vzrokih za takšne rezultate. Domnevamo, da sinergistično 

pojmovanje nasprotij pomembno vpliva na to, kako posameznik rešuje konflikte. Morda se 

prepričanje, da je možno nasprotja uskladiti v smiselno celoto, v okviru reševanja konfliktov 

kaže tako, da se posameznik približno enako pogosto poslužuje uporabe obeh strategij. Ko mu 

je pomembno predvsem to, da doseže nek cilj, je na poti do njega odločen in se reševanja 

konflikta loti s prevlado. Ko si želi še bolj okrepiti medosebne odnose v skupini (npr. v 

razredu) in dosežek dejansko ni tako pomemben, pa je pripravljen popustiti svojim prvotnim 

zamislim in konflikte skuša zgladiti. A da bi bolj zanesljivo ugotovili, na kakšen način se te 

povezave konkretno kažejo, bi bilo potrebno bolj natančno nadaljnje raziskovanje. 

 

Kompromis je statistično pomembno povezan z zmožnostjo intimnega stika (η = 0,49). S 

Pearsonovim koeficientom smo ugotovili, da je povezava večinoma negativna. Če intimni stik 

razumemo kot zmožnost vzpostavljanja pozitivnih odnosov, bi pričakovali pozitivno 

povezavo, zato so nas rezultati nekoliko presenetili. Sploh trditev, da slediti lastnim interesom 

ni v nasprotju z zanimanjem za druge, bi lahko pripomogla k pozitivni korelaciji, saj gre pri 

kompromisu predvsem za usklajevanje lastnih želja in ciljev z drugimi. Torej so taki ljudje 

prepričani, da je nesoglasja možno rešiti tako, da bosta upoštevani obe strani. A kot smo že 

omenili, področje zmožnosti intimnega stika vsebuje zelo raznolike značilnosti. Glede na to, 

da je kompromis nekakšna kombinacija med prevlado in zglajevanjem, saj so pri njem 

zmerno pomembni tako cilj kot odnosi, predvidevamo, da imajo tu pomemben vpliv tiste 

zmožnosti intimnega stika, ki se nanašajo na obe omenjeni strategiji. Posameznikovo 

doživljanje svobode, da ne dela tako, kot drugi od njega pričakujejo, se morda v konfliktnih 

situacijah kaže v manjši pripravljenosti na dogovarjanje in sklepanje kompromisov. 

Prepričanje, da ni vedno nujno, da drugi odobravajo njegova ravnanja, tudi verjetno ne 

pripomore k oblikovanju kompromisov. Tistemu, ki konflikte rešuje s pomočjo kompromisa, 

je namreč pomembno, da se bo drugi strinjal z njegovim ravnanjem, saj bo odločitev vplivala 

na oba, zato tudi skupaj iščeta pot, ki bi ustrezala obema. Mnenje, da ni treba živeti po 

družbenih standardih ter da niso vezani na dolžnosti in dane obljube, tudi verjetno vpliva na 

negativno zvezo med primerjanima spremenljivkama. Kdor se loti reševanja konfliktov s 

kompromisom, se gotovo zaveda svojih dolžnosti in odgovornosti. Trudi se, da izpolnjuje 

dogovore, saj ve, da njegovo ravnanje ne vpliva samo na njega samega, temveč tudi na ljudi 

ob njem. Trditvi, da je v odnosih najboljše povedati tisto, kar posameznik čuti, ter da se ne 
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boji razjeziti na tiste, ki ga imajo radi, pa se s konflikti morda povezujeta zato, ker je pri 

kompromisih pomemben tudi odnos. Res je sicer, da je v odnosih pomembna iskrenost, pa 

vendar je treba ostajati spoštljiv, zato povsem neposredna sporočila po našem mnenju niso 

vedno najbolj koristna za ohranjanje dobrega odnosa. Še posebej v konfliktnih situacijah je po 

Iršiču (2005) potrebno, da se posameznik najprej pomiri, zaustavi in se nato na konstruktiven 

in spoštljiv način pogovori z drugim. 

 

Spoznanje, da se zmožnost intimnega stika pomembno povezuje s kar štirimi različnimi 

strategijami reševanja konfliktov, nas je nekoliko presenetilo. Iršič (2005) sicer poudarja, da 

pretežna uporaba le ene strategije ni zaželena, pa vendar je prepričan (2004), da ima vsakdo 

nek prevladujoči stil soočanja s konfliktom. Pri nas pa so se vse te povezave pokazale kot 

negativne in zmerne. Za takšne rezultate vidimo predvsem dva razloga. Prvi je ta, ki smo ga 

že večkrat omenili, namreč vsebinska raznovrstnost opisov, ki so zajeti v področje zmožnost 

intimnega stika. Menimo, da se nekatere trditve bolj nanašajo na prevlado, druge na umik, 

spet tretje usklajujejo različne poglede. Tovrstna večplastnost v tem primeru lahko otežuje 

ugotavljanje, s katero strategijo je to področje dejansko najbolj povezano. Drugi možni razlog 

pa vidimo v spoznanju, do katerega smo prihajali med pregledovanjem podatkov. Opazili 

smo, da je kar nekaj sodelujočih SRP pri večini postavk o strategijah reševanja konfliktov 

označila visoke vrednosti (4 ali 5), le pri kakšnih treh trditvah pa so podali oceno 1 ali 2. 

Takšen profil SRP verjetno ni ravno realen, saj kljub prepletanju različnih pristopov zagotovo 

imajo nek način reševanja konfliktov, ki je pri njih najbolj pogost. Protislovno se zdi, da bi 

nekdo povsem enako uporabljal npr. prevlado in umik ter hkrati še konfrontacijo. Morda so 

tej SRP odgovarjali na trditve z vidika socialno zaželenih odgovorov, torej kako mislijo, da bi 

bilo dobro, ne pa v skladu z njihovim dejanskim odzivanjem v konfliktnih situacijah z učenci. 

Vse strategije so lahko dobre, le da so v določenih okoliščinah nekatere bolj zaželene in druge 

manj priporočljive. 

 

Konfrontacija se statistično pomembno povezuje s samosprejemanjem (η = 0,47). S pomočjo 

Pearsonovega koeficienta in grafa, ki prikazuje porazdelitev podatkov, smo ugotovili 

negativno korelacijo. To nas preseneča, saj smo glede na pomen samosprejemanja pričakovali 

pozitivne rezultate. Osebe, ki se samosprejemajo, niso samozadostne in menimo, da podobno 

velja tudi za ljudi, ki konflikte rešujejo s konfrontacijo. S konfliktom se želijo soočiti, 

vključiti druge v pogovor, skupaj doseči nek dogovor. Drugi so jim zelo pomembni, zato 

gotovo ne mislijo, da so sami sebi dovolj in da so v središču sveta. Kdor ima visoko izraženo 

samosprejemanje, verjame vase in ga ne skrbi, da je premalo sposoben, čeprav se zaveda 

svojih omejitev. Sprejema tudi svoje napake in se jih ne boji delati, pa tudi nima težav pri 

razkrivanju svojih slabosti drugim ljudem. Kritiko dojema kot priložnost za nadaljnji razvoj. 

Podobno je pri konfrontacji – posameznik verjame, da je konflikte mogoče rešiti, za kar pa 

mora po našem mnenju verjeti tudi vase in v svoje sposobnosti, ki jih nato lahko uporabi pri 

reševanju problema. Prav tako verjame, da preko konflikta lahko pride do boljšega odnosa. 

Konflikta torej ne vidi kot na neko oviro v odnosu, zato menimo, da je tudi kritiko sposoben 

razumeti pozitivno in mu lahko služi kot informacija, na podlagi katere osebnostno zraste. 

Samosprejemajoče osebe se tudi trudijo biti iskrene, četudi jim kdaj ne uspe. Iskrenost in 

poštenost pa predstavljata dve izmed bistvenih značilnosti konfrontacije. Zaradi vseh teh 
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podobnosti med eno in drugo spremenljivko bi lahko sklepali na njuno pozitivno povezanost, 

česar pa naši rezultati ne potrjujejo, saj se je izkazalo ravno nasprotno. Mogoče imajo 

pomemben vpliv nekatere druge komponente samosprejemanja, ker le-to vključuje tudi 

drugačne trditve, npr. da so zavrgli mnoge moralne vrednote, ki so se jih naučili, nimajo 

pogoste potrebe po zagovarjanju preteklih ravnanj in se ob sebičnosti ne čutijo krive. 

Nasprotno bi se morda človek pri konfrontaciji čutil krivega, saj mu niso pomembni le lastni 

interesi, ampak tudi cilji drugega, poleg tega pa še njun medsebojni odnos. Prav tako se mu 

verjetno pretekla dejanja ne zdijo nepomembna, temveč v konfliktnih situacijah čuti, da jih 

mora zagovarjati oz. predstaviti, zakaj je nekaj naredil tako, kot je, povedati mora svoje 

mnenje in potem skupaj z bližnjim poiskati uspešno rešitev za uskladitev neskladij. Te 

omenjene značilnosti samosprejemanja po našem mnenju zajemajo njen manjši del, zato se 

nastala negativna povezava s konfrontacijo še vseeno zdi presenetljiva. Verjetno bi bilo treba 

bolj natančno proučiti, kaj botruje takšnim rezultatom in kako SRP pojmujejo tako 

samosprejemanje kot konfrontacijo. 

 

Pri konfrontaciji sta zelo pomembna tako cilj kot odnos (Lamovec, 1993). Tudi v šolskem 

okolju je pomembno, da pedagog stremi k zastavljenim ciljem in si prizadeva za dober odnos 

z učenci. Če se pojavijo konflikti, mora biti dovolj spreten, da je prilagodljiv in upošteva 

različne vidike, a hkrati ohrani tisto, kar se mu zdi najbolj vredno. Ne gre spregledati spoznanj 

več avtorjev (pregled v Mateja Pšunder, 2011), da učitelj s svojim zgledom učencem kaže 

ustrezne načine za oblikovanje dobrih odnosov in reševanje konfliktov. Po njihovem mnenju 

se mora zato zavedati te pomembne vloge, saj le tako lahko pričakuje, da bodo takšne 

vedenjske vzorce ponotranjili tudi otroci. Dejstvo, da se SRP, ki so sodelovali v naši 

raziskavi, v praksi najpogosteje poslužujejo konfrontacije (M = 4,18), je razveseljivo, saj je s 

to strategijo pogosto možno najbolj celostno pristopiti h konfliktom in jih učinkovito razrešiti.  

 

M. Gorše (2012) je proučevala strategije reševanja konfliktnih situacij z učenci pri 

osnovnošolskih učiteljih. Ugotovila je, da med njimi večinoma ni pomembnejših razlik glede 

na spol, delovno dobo, stopnjo izobrazbe, strokovni naziv in delovno mesto. Glede na 

nezadovoljivo usposabljanje na tem področju v okviru študija je sklepala, da se učitelji 

verjetno bolj poslužujejo strategij, ki jih poznajo ali ki so jih videli tudi pri svojih starših in 

učiteljih itd. Verjetno bi podobno lahko razmišljali tudi za SRP, torej da tudi oni pretežno 

izbirajo tiste strategije, ki so jim blizu. Predvsem takrat, ko je treba hitro ukrepati, reagirajo na 

podlagi svojih osebnostnih lastnosti. V tem vidimo enega izmed možnih razlogov, zakaj se je 

pojavilo toliko pomembnih povezav med osebnostnimi lastnostmi in strategijami reševanja 

konfliktov. 

 

V okviru Shostromovega (1962, v Lamovec, 1994b) razumevanja osebnostnih lastnosti se 

sicer nobena dimenzija neposredno ne navezuje na reševanje konfliktov, a v opisih lahko 

najdemo mnogo značilnosti, ki nam pomagajo razložiti rezultate. Osebnostne lastnosti pa 

lahko gledamo seveda tudi v luči drugih obstoječih modelov. V okviru pojmovanja vélikih pet 

se je po nekaterih raziskavah (npr. Graziano idr., 1997, v Avsec, 2007a) izkazalo, da je 

sposobnost reševanja konfliktov najbolj povezana s sprejemljivostjo. M. Žagar in K. 

Egumenovska (2015) denimo ugotavljata povezanost sprejemljivosti z lažjim sklepanjem 
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kompromisov, a tudi s posameznikovo težnjo po pomoči drugim in izogibanju konfliktov. Za 

našo raziskavo smo pričakovali, da se bodo vsaj pri nekaterih področjih pokazale bolj 

pozitivne povezave, vendar so bile praktično vse statistično pomembne korelacije negativne. 

Očitno so opisi teh osebnostnih lastnosti zastavljeni tako, da so se pokazale bolj negativne 

povezave oz. so pojmovanja večplastna. Nenazadnje pa moramo upoštevati, da izbor 

strategije za reševanje konfliktov gotovo ni odvisen le od SRP, njegovih osebn(ostn)ih 

lastnosti in preferenc ter značilnosti situacije, temveč tudi od mentalnih, verbalnih in drugih 

zmožnosti otrok, s katerimi dela. Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo denimo 

pomembno znižane intelektualne sposobnosti, sposobnosti sklepanja, abstraktnega mišljenja 

in presojanja, omejitve imajo pri verbalnem izražanju in komunikaciji (Kriteriji za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). Te 

njihove značilnosti gotovo vplivajo tudi na njihovo sposobnost odzivanja v konfliktnih 

situacijah. Tako verjetno SRP z določeno populacijo oseb s PP lahko uporabljajo vse 

strategije reševanja konfliktov, v drugačnem (bolj zahtevnem) okolju pa so morda ti načini 

omejeni, čeprav se v naši raziskavi niso pokazale statistično pomembne razlike med 

strategijami reševanja konfliktov in mestom zaposlitve SRP. 

 

 

3.5.6 Ali obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti osebnostnih lastnostih 

SRP glede na stopnjo doživljanja stresa ter odzivanja nanj? 

Stopnjo doživljanja stresa in učinkovitost soočanja z njim so SRP, ki so sodelovali v 

raziskavi, izrazili na petstopenjski lestvici. Z opisno statistiko smo ugotovili, da sta le dva 

SRP doživljanje stresa ocenila z najnižjo oceno 1, torej da to delo ni stresno. Zaradi 

zagotavljanja dovolj velikega števila oseb v vsaki izmed podskupin, ki smo jih pozneje 

proučevali pri ugotavljanju razlik z enosmerno analizo variance ali s Kruskal-Wallisovim 

testom, smo zato ta dva SRP priključili k tistim SRP, ki so doživljanje stresa ocenili z 

vrednostjo 2. Novonastalo skupino smo poimenovali malo stresno. Tako smo oblikovali štiri 

skupine glede na stopnjo doživljanja stresa, in sicer: malo stresno, srednje stresno, precej 

stresno in zelo stresno. Opisna statistika je pokazala tudi, da je velika večina SRP svojo 

učinkovitost soočanja s stresom ovrednotila z ocenama 3 ali 4. Le en SRP meni, da je 

neučinkovit, pet jih je precej neučinkovitih, zato smo te strokovnjake združili v eno skupino 

in jo imenovali neučinkovito. Štiri SRP, ki so prepričani, da so pri soočanju s stresom zelo 

učinkoviti, smo priključili k tistim, ki so precej učinkoviti. Tako so na področju soočanja s 

stresom nastale tri skupine, ki smo jih imenovali neučinkovito, srednje učinkovito ter 

učinkovito. Spodnji tabeli prikazujeta frekvenčno porazdelitev SRP glede na stopnjo 

doživljanja stresa ter učinkovitost soočanja z njim. 
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Tabela 14: Prikaz skupin SRP glede na stopnjo doživljanja stresa. 

Skupine glede na stopnjo 

doživljanja stresa 

f f % 

malo stresno 13 13,4 

srednje stresno 29 29,9 

precej stresno 47 48,5 

zelo stresno 8 8,2 

 

Tabela 15: Prikaz skupin SRP glede na učinkovitost soočanja s stresom. 

Skupine glede na učinkovitost 

soočanja s stresom 

f f % 

neučinkovito 6 6,2 

srednje učinkovito 34 35,1 

učinkovito 57 58,8 

 

Z D'Agostino-Pearsonovim koeficientom smo preverili normalnost porazdelitve podatkov 

vseh 12 osebnostnih lastnosti za vsako stopnjo doživljanja stresa in odzivanja nanj. Preverili 

smo tudi homogenost varianc in povsod so bile variance homogene. Pri doživljanju stresa se 

je pokazalo, da pri nekaterih področjih vsaj pri eni stopnji doživljanja stresa podatki niso 

normalno porazdeljeni, in sicer pri časovni ustreznosti, eksistencialnosti, čustveni 

reaktivnosti, spontanosti, pozitivnem pojmovanju človekove narave in sinergiji. Za ta 

področja smo razlike med posameznimi stopnjami doživljanja stresa ugotavljali s Kruskal- 

-Wallisovim testom, za vsa preostala področja pa s pomočjo enosmerne analize variance. 

Preizkusa sta pokazala, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti nobenih 

osebnostnih lastnosti glede na stopnjo doživljanja stresa. 

 

Preverjanje normalnosti porazdelitve pri učinkovitosti soočanja s stresom z D'Agostino- 

-Pearsonovim koeficientom je pokazalo, da na področju časovne ustreznosti, spontanosti in 

sinergije podatki vsaj pri eni skupini niso normalno porazdeljeni. Variance so bile homogene 

povsod, razen na področju sinergije (sig. = 0,024). Za omenjena tri področja smo zato za 

ugotavljanje razlik med posameznimi stopnjami učinkovitosti soočanja s stresom uporabili 

Kruskal-Wallisov test, za vsa ostala področja pa enosmerno analizo variance. 

 

Tabela 16: Analiza variance ali Kruskal-Wallisov test za ugotavljanje statistično pomembnih 

razlik med osebnostnimi lastnostmi SRP in učinkovitostjo soočanja s stresom. 

Področje Test F χ2 df sig. 

časovna ustreznost Kruskal-Wallis / 7,532 2 0,023 

usmerjenost navznoter analiza variance 3,968 / 2 0,022 

spontanost Kruskal-Wallis / 9,777 2 0,008 

samospoštovanje analiza variance 6,668 / 2 0,002 

zmožnost intimnega stika analiza variance 3,195 / 2 0,045 
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Tabela 16 prikazuje, da se rezultati pri časovni ustreznosti, usmerjenosti navznoter, 

spontanosti, samospoštovanju ter zmožnosti intimnega stika statistično pomembno razlikujejo 

glede na stopnjo učinkovitosti soočanja s stresom. Z nadaljnjim post hoc Tukeyevim testom 

(za področja: usmerjenost navznoter, samospoštovanje, zmožnost intimnega stika) oz. Mann- 

-Whitneyjevim U-testom (za področji: časovna ustreznost, spontanost) smo ugotavljali, med 

katerimi skupinami se pojavljajo te statistično pomembne razlike. 

 

Tabela 17: Tukeyev test za preverjanje statistično pomembnih razlik na področjih 

usmerjenosti navznoter ter samospoštovanja glede na učinkovitost soočanja s stresom. 

Področje Skupine glede na učinkovitost 

soočanja s stresom 

Razlika med M sig. 

usmerjenost navznoter neučinkovito učinkovito -7,719 0,045 

samospoštovanje neučinkovito učinkovito -3,053 0,003 

 

Tako na področju usmerjenosti navznoter kot tudi pri samospoštovanju so se pokazale 

statistično pomembne razlike med SRP, ki se s stresom soočajo neučinkovito, ter tistimi, ki se 

z njim soočajo učinkovito. Povprečne vrednosti rezultatov kažejo na to, da imajo tisti SRP, ki 

so pri soočanju s stresom učinkoviti (M = 66,05), dimenzijo usmerjenosti navznoter 

statistično pomembno bolj izraženo od tistih SRP, ki se s stresom soočajo neučinkovito (M = 

58,33). Prav tako imajo učinkoviti SRP (M = 13,39) statistično pomembno višje 

samospoštovanje od SRP, ki se neučinkovito spopadajo s stresom (M = 10,33). 

 

Tukeyev test na področju zmožnosti intimnega stika ni pokazal, med katerimi skupinami se 

pojavljajo statistično pomembne razlike, zato smo to ugotavljali še s t-testom. 

 

Tabela 18: Statistična pomembnost razlik na področju zmožnosti intimnega stika glede na 

učinkovitost soočanja s stresom. 

Področje Skupine glede na učinkovitost 

soočanja s stresom 

t df sig. 

zmožnost 

intimnega stika 

srednje 

učinkovito 

učinkovito -2,412 89 0,018 

 

Iz tabele 18 vidimo, da obstajajo statistično pomembne razlike na področju zmožnosti 

intimnega stika med tistimi SRP, ki se s stresom soočajo srednje učinkovito, in tistimi, ki se z 

njim soočajo učinkovito. Povprečne vrednosti kažejo na to, da imajo slednji SRP (M = 16,35) 

statistično pomembno višjo zmožnost intimnega stika od srednje učinkovitih SRP (M = 

14,88). 
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Tabela 19: Mann-Whitneyjev U-test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik na 

področjih časovne ustreznosti in spontanosti glede na učinkovitost soočanja s stresom. 

Področje Skupine glede na učinkovitost 

soočanja s stresom 

U Z sig. 

časovna ustreznost srednje 

učinkovito 

učinkovito 658,000 -2,577 0,010 

spontanost srednje 

učinkovito 

učinkovito 592,000 -3,132 0,002 

 

Tabela 19 prikazuje, da so prisotne statistično pomembne razlike na področjih časovne 

ustreznosti in spontanosti med tistimi SRP, ki svoje soočanje s stresom opisujejo kot srednje 

učinkovito, in tistimi SRP, ki menijo, da so pri soočanju s stresom učinkoviti. Povprečne 

vrednosti rezultatov razkrivajo, da imajo SRP, ki so pri soočanju s stresom učinkoviti (M = 

12,23) statistično pomembno višjo izraženost časovne ustreznosti od SRP, ki so srednje 

učinkoviti (M = 11,12). Prav tako so učinkoviti SRP (M = 12,98) statistično pomembno bolj 

spontani v primerjavi s SRP, ki so pri soočanju s stresom srednje učinkoviti (M = 11,38). 

 

Izkazalo se je, da imajo tisti SRP, ki se s stresom soočajo učinkovito, pomembno višjo 

izraženost časovne ustreznosti od tistih SRP, ki se s stresom soočajo srednje učinkovito. 

Razlog za to lahko najdemo v samem opisu časovne ustreznosti. Kdor ima to lastnost bolj 

izraženo, preteklost, sedanjost in prihodnost vidi kot usklajeno celoto, pomembno mu je živeti 

tukaj in zdaj, prihodnost se mu zdi polna upanja in ne verjame, da preteklost določa 

prihodnost. Poleg tega nima ne preveč ne premalo časa. Tudi ljudje, ki se učinkovito 

spoprijemajo s stresom, nimajo težav s časom. Nasprotno pa tisti, ki se z njim soočajo manj 

učinkovito, niso najboljši pri upravljanju s časom. Slednjim A. Kobolt (1993) predlaga, naj se 

naučijo postavljati bolj jasne cilje in prioritete. B. B. Youngs (2001) svetuje, naj se vprašajo, 

ali je določen problem res vreden toliko njegovega časa in truda. Naredijo naj si seznam 

potrebnih opravil in jih razvrstijo po pomembnosti od najbolj nujnih do manj pomembnih, saj 

to pripomore k njihovemu občutku, da obvladujejo situacijo. Prav tako je po njenem mnenju 

dobro, da pedagog razvija tudi svoje interese in ne vlaga vse energije le v službo. Potrebno si 

je privoščiti čas za sprostitev, ne pa ves čas tekati za takimi in drugačnimi opravki (prav tam). 

Osebe, ki imajo visoko izraženo časovno ustreznost, nimajo občutka, da bi morale ves čas 

delati nekaj pomembnega, zaradi česar domnevamo, da so si sposobne vzeti prosti čas in se 

takrat lotiti dejavnosti, pri katerih uživajo, da se razbremenijo in si naberejo moči za nadaljnje 

spoprijemanje z izzivi. Soočanje s stresom se da izboljšati z različnimi načini in tudi časovna 

ustreznost se lahko spreminja. A ker rezultati prikazujejo trenutno stanje, je jasno, da so bolj 

učinkoviti pri soočanju s stresom tisti SRP, ki so bolj časovno realni. Zanimivo pa je, da 

primerjava med SRP, ki se na stres odzivajo učinkovito, in tistimi, ki so pri tem neučinkoviti, 

ni pokazala statistično pomembnih razlik, čeprav imajo slednji nižjo izraženost časovne 

ustreznosti kot učinkoviti in srednje učinkoviti SRP. 

 

Še en morebiten razlog za tovrstne rezultate vidimo tudi v starosti SRP oz. letih njihovih 

delovnih izkušenj. V raziskavi smo ugotovili, da imajo SRP začetniki najnižjo stopnjo 



Osebnostne značilnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na njihovem delovnem mestu Veronika Grebenc 

78 

časovne ustreznosti izmed vseh proučevanih skupin glede na leta delovnih izkušenj. Zgoraj 

(pri drugem raziskovalnem vprašanju) smo že razložili, kaj lahko botruje temu, da so manj 

časovno realni. Kar se tiče stresa, so morda prav ti SRP manj učinkoviti pri soočanju z njim, 

saj še nimajo veliko izkušenj, privajajo se še na delovno okolje in vse obveznosti ter imajo 

verjetno večje težave pri njihovem usklajevanju od bolj izkušenih kolegov (ki imajo večinoma 

tudi višjo časovno ustreznost). In dejansko rezultati kažejo, da je povprečna vrednost 

učinkovitosti soočanja s stresom le še pri srednje izkušenih SRP nižja od SRP začetnikov. 

 

Na področju usmerjenosti navznoter se kažejo statistično pomembne razlike med SRP, ki se s 

stresom soočajo neučinkovito, in tistimi, ki so pri tem učinkoviti, pri čemer imajo slednji 

pomembno višjo izraženost omenjene osebnostne dimenzije. Zanje je značilno, da so 

neodvisni in nimajo potrebe vedno ugajati drugim niti se vedno truditi za popolnost, niso 

nezadovoljni, če ne naredijo vsega popolno. Verjamejo vase in so se zmožni spoprijeti z 

vzponi in padci in z življenjem na splošno, kot kaže pa tudi s stresom. Tudi sicer menimo, da 

zaupanje vase ter neodvisnost lahko pripomoreta k boljšemu soočanju s stresom, kar 

potrjujejo tudi drugi. B. B. Youngs (2001) denimo omenja, da se mora pedagog vprašati, 

zakaj nekaj počne – ali so to res njegove obvezne naloge ali pa mu jih vsiljuje nekdo drug, ali 

mora res opraviti vsa ta opravila ali lahko kakšna izmed njih prepusti komu drugemu. In pri 

prepoznavanju tega lahko po našem mnenju pedagogu pomaga zavedanje, da sicer je v 

odnosu z drugimi, ampak ne dovoli, da bi bil popolnoma odvisen od njih in bi drugi določali, 

kaj in kako mora nekaj storiti. A. Kobolt (1993) poudarja, da se mora oseba naučiti postaviti 

meje in reči tudi »ne«, s čimer si lahko zmanjša stresorje. Seveda to vedno ni možno, a kadar 

je, in človek čuti, da bi ga opravilo preveč obremenjevalo, jo je smiselno zavrniti. Osebe, ki 

so usmerjene navznoter, tudi ne skrbi, da so premalo sposobne in so prepričane, da občutek 

lastne vrednosti ni odvisen od tega, koliko dosežejo. V odnosih z drugimi ljudmi opažamo, da 

se nekateri skoraj vedno trudijo za popolnost, vse želijo narediti brezhibno. Verjetno svojo 

lastno vrednost kot osebo iščejo v dosežkih in potrditvah drugih, a namesto tega jim tovrstno 

ravnanje pogosto prinese le veliko obremenitev, ki jih nekateri le stežka obvladujejo. Omeniti 

želimo še eno značilnost tega področja, in sicer prepričanje, da kar bi morali storiti danes, 

lahko preložijo na jutri. Prav to omenja tudi B. B. Youngs (2001) kot vrlino tistih ljudi, ki so 

pri soočanju s stresom učinkoviti. Ti namreč znajo prepoznati, katere stvari so najbolj 

pomembne, katere niso bistvene in tudi uresničujejo dolžnosti v skladu s prioritetami (prav 

tam). Poudarili smo le nekatere značilnosti, vendar po našem mnenju tudi mnogo drugih 

karakteristik usmerjenosti navznoter lahko pripomore k zmanjševanju stresorjev. Zaradi tega 

se nam zdi, da to področje predstavlja dokaj dober varovalni dejavnik pred doživljanjem 

večjega stresa, kar pa seveda nadalje lahko vpliva tudi na učinkovitost soočanja z njim. Vse 

izpostavljene značilnosti pa pomagajo razjasniti rezultate, da se ljudje, ki so bolj usmerjeni 

navznoter bolj učinkovito spoprijemajo s stresom v primerjavi s tistimi, ki so pretežno 

usmerjeni k drugim. 

 

Naslednje področje, kjer so se pokazale statistično pomembne razlike, tokrat med SRP z 

učinkovitim ter srednje učinkovitim spoprijemanjem s stresom, je spontanost. Spontani ljudje 

so svobodni v izražanju čustev v vedenju. Zmožni so izraziti sebe, čutijo se sposobne, da so 

taki, kot so, in sprejemajo posledice, ki jih njihovo ravnanje prinese. Ne krivijo drugih za 
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lastne težave, ampak sami vzamejo stvari v svoje roke. To se nam tudi na področju soočanja s 

stresom zdi pomembno, saj menimo, da posameznik, ki krivdo za razne situacije išče v 

drugih, ni najbolj učinkovit pri obvladovanju obremenitev. Bolj koristno je realno presoditi 

naloge in zahteve, narediti načrt dela in se ga držati, kot pa iskati krivca in tarnati nad kupom 

zadolžitev. Tudi v vsakodnevnem življenju opažamo podobno. Spontani ljudje se ne 

obremenjujejo s tem, kaj bo, če bo, ko bo. Oni znajo živeti v tem trenutku v polnosti. Zaupajo 

vase in v svoje spontane odločitve. Taki ljudje so navadno pozitivno naravnani, kar 

blagodejno deluje tudi na blaženje stresa. B. B. Youngs (2001) za večje sproščanje denimo 

priporoča pomembnost pozitivnih misli, M. Božič (2003) pa smeha in humorja. Kot smo že 

ugotovili v raziskavi, so spontani ljudje tudi bolj prilagodljivi, kar je nedvomno pomembno 

tudi pri soočanju s stresom. Po našem mnenju je namreč fleksibilnost pri uporabi tehnik dobra 

za zmanjševanje vpliva stresorjev. Poleg tega prilagodljivost človeku tudi omogoča gledati na 

situacijo z več vidikov in poiskati ustrezno rešitev, nepredvidljivi dogodki ga ne iztirijo tako 

hitro, kar verjetno že samo po sebi povečuje možnost za primeren odziv in zmanjšuje 

doživljanje stresa. Na drugi strani imajo ljudje, ki niso toliko spontani, bolj rigidne vzorce 

vedenja, kar jim lahko otežuje tudi obvladovanje težkih situacij. Taki ljudje verjetno ne 

zaupajo toliko vase oz. niso prepričani v svoje spontane odločitve ter se dejansko težje 

spoprijemajo z izzivi. Vsaj v naši raziskavi so se pokazale pomembne razlike med enimi in 

drugimi. 

 

Pomembno višje samospoštovanje pri tistih SRP, ki se s stresom spoprijemajo učinkovito v 

primerjavi z neučinkovitimi, nas ne preseneča. V opisu samospoštovanja namreč lahko 

najdemo mnogo značilnosti, ki smo jih zaznali že pri usmerjenosti navznoter in sproščenosti, 

saj se ta področja v marsičem prepletajo. Tako se ljudje z visokim samospoštovanjem ne 

bojijo biti taki, kot so, in sprejemajo posledice svojih ravnanj. Ne čutijo, da bi morali vse 

narediti popolno in zaupajo v svoje sposobnosti, da pravilno ocenijo situacijo. Prav tako 

verjamejo vase in v svojo sposobnost, da se soočijo z življenjem ter z vzponi in padci, ki jih to 

prinese. Verjetno je prav to zaupanje vase in v svoje zmožnosti ključno tudi na področju 

stresa. Nekdo, ki verjame vase, da bo zmogel iti preko ovir, bo v težkih situacijah že našel 

način, da bo to tudi storil. Nasprotno pa se zdi, da bi dvomljivci težje verjeli v dosego cilja ali 

pa bi na poti hitreje obupali. Kdor ima visoko samospoštovanje, se v odnosih počuti varno in 

gotovo, kar nedvomno pripomore k zmanjševanju stresa. B. B. Youngs (2001) je prepričana, 

da je podpora tako v zasebnem življenju kot v poklicnem okolju eden izmed temeljnih 

dejavnikov, ki lahko omilijo negativne učinke stresa. Po njenem mnenju je zelo pomembno, 

da ima vsak pedagog neko okolje, v katerem se počuti sprejetega, kjer lahko izraža svoja 

občutja, deli z drugimi svoje pomisleke in ideje za spoprijemanje z izzivi, saj to zmanjšuje 

občutke osamljenosti in pripomore tudi k boljši samopodobi. Tudi nekatere raziskave so 

pokazale podobno. Mnogi avtorji (pregled v Penko, 1994) so prepoznali pomembno vlogo 

opore v življenju ali pri delu na manjše doživljanje stresa ali izgorelosti ali pa pripomore k 

boljšemu spoprijemanju s stresom. Aelterman idr. (2007, v Mateja Pšunder, 2011) so 

ugotovili, da kolegialna podpora pomembno pripomore k dobremu počutju učiteljev, Fullan in 

Hargreaves (2000, v Mateja Pšunder, 2011) pa, da povečuje njihovo samozavest in zmanjšuje 

negotovost. Zato se zdi smiselno, da bi pedagogi, ki se s stresom soočajo neučinkovito, ob 

povečanju lastnega samospoštovanja in samopodobe naredili tudi pomemben korak k bolj 
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uspešnemu odzivanju na stres. Samopodoba je sestavljena iz šestih področij, in sicer fizične 

varnosti, čustvene varnosti, identitete, pripadnosti, kompetentnosti, poslanstva (Youngs, 

2000), zato je treba krepiti vse te vidike.  

 

V raziskavi se je pokazalo, da imajo SRP, ki stres učinkovito obvladujejo, pomembno višjo 

zmožnost intimnega stika od tistih, ki so pri spoprijemanju s stresom srednje učinkoviti. 

Verjetno je razlog za to delno v tem, da so ljudje z visoko zmožnostjo intimnega stika 

sposobni vzpostavljati in ohranjati dobre medosebne odnose, njihov pomen pa smo zgoraj že 

omenjali kot enega izmed dejavnikov, ki pripomorejo k blaženju učinkov stresa. Možne 

vzroke za takšen rezultat pa zopet lahko iščemo v samih značilnostih proučevanega področja. 

Za zmožnost intimnega stika med drugim velja, da je oseba prepričana, da je vredna ljubezni, 

ne vidi nasprotja med skrbjo za lastne interese in zanimanjem za druge ter ne prevzema vedno 

odgovornosti za čustva drugih. To se nam zdi pomembno, saj se mora vsakdo najprej sam 

zavedati lastne vrednosti, če želi uspešno obvladovati življenjske izzive. Če nekdo meni, da je 

lastne interese in interese drugih možno usklajevati, po našem mnenju lažje postavlja meje, 

saj bližnjega posluša, ga skuša razumeti in začutiti, pa vendar zna zagovarjati tudi svoje 

mnenje in ravna v skladu s svojim prepričanjem, ko se mu zdi to najbolj pomembno. Dobro je 

tudi, da prevzema odgovornosti le za lastna ravnanja. Če bi se pretirano obremenjeval s čustvi 

in mislimi drugih ljudi, bi verjetno doživljal več stresa in bi se težje soočal z njim. Zanimivo 

je, da primerjava med SRP, ki so pri odzivanju na stres učinkoviti, ne kaže statistično 

pomembnih razlik z neučinkovitimi SRP, čeprav imajo slednji celo manjšo zmožnost 

intimnega stika od srednje učinkovitih SRP. Predvidevamo, da na takšne rezultate vplivajo še 

drugi dejavniki, ki jih na tem mestu nismo proučevali, ali pa posamezne komponente področja 

značilnosti intimnega stika, ki je zelo kompleksno. 

 

Ugotovili smo, da imajo prav vse osebnostne lastnosti najbolj izražene tisti SRP, ki se 

učinkovito spoprijemajo s stresom v primerjavi z drugima dvema skupinama. To opažanje 

nakazuje na to, da so ljudje, ki se bolj učinkovito soočajo s stresom, hkrati najverjetneje tudi 

bolj samoaktualizirani, kar ni presenetljivo, če samoaktualizacijo dojemamo kot uresničevanje 

potencialov v največji možni meri. Poleg tega pa rezultati potrjujejo opažanja T. Lamovec 

(1994d), da je osebnost eden izmed dejavnikov, ki lahko blaži učinke stresa. 

 

Z vprašalnikom smo preverjali samo subjektivno oceno učinkovitosti spoprijemanja SRP s 

stresom, nismo pa jih nadalje spraševali, na kakšen način se dejansko odzivajo. Musek (2015) 

piše o dveh osrednjih možnostih spoprijemanja, in sicer omenja problemsko ter emocionalno 

spoprijemanje. K. Parkers (1986, v Lamovec, 1994d) je ugotovila, da je ekstravertnost bolj 

povezana z na problem usmerjenimi strategijami, nevroticizem pa s kognitivnim 

izkrivljanjem. Glede na to, da se je v naši raziskavi pokazalo kar nekaj statistično pomembnih 

razlik med osebnostnimi lastnostmi in učinkovitostjo soočanja s stresom, domnevamo, da so 

tudi tu nekatere osebnostne lastnosti bolj povezane s problemskim pristopom reagiranja, 

druge pa s čustvenim. 

 

Analiza rezultatov je pokazala, da med doživljanjem stresa in odzivanjem nanj obstaja 

negativna in nizka, a statistično pomembna povezava (ρ = -0,20, sig. = 0,046). To pomeni, da 
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bolj kot SRP doživljajo stres, slabše se nanj odzivajo. Podobno so ugotovili nekateri avtorji 

(Pierce in Molloy, 1990, v Penko, 1994; Seidman in Zager, 1991, v Penko, 1994), ki so pri 

proučevanju učiteljev spoznali, da se tisti z višjo izgorelostjo poslužujejo bolj regresivnih 

strategij spoprijemanja. Verjetno tudi SRP, ki so bolj dojemljivi za doživljanje stresa, 

uporabljajo neučinkovite strategije, kar jim nato le še povečuje stres. 

 

Presenetilo nas je, da so se pojavile statistično pomembne razlike v izraženosti osebnostnih 

lastnostih SRP samo glede na njihovo soočanje s stresom, ne pa tudi glede na stopnjo 

doživljanja stresa. Prepričani smo namreč, da posameznikovo dojemanje stresa vpliva na 

nadaljnje odzivanje. To, kako bo nekdo razumel dogodke, pa je po mnenju M. Božič (2003) 

bolj kot od samih situacij odvisno od njegovega doživljanja, na kar pa po prepričanju vplivajo 

tudi osebnostni dejavniki. Tudi M. K. Justyna, G. Krystyna in Tadeusz (2015) so spoznali, da 

le-ti določajo učinkovitost učiteljev, in sicer učitelji, ki so izgoreli, doživljajo bolj izrazito 

neusklajenost med seboj in delovnim okoljem. Zato smo pričakovali, da se bodo pokazale 

statistično pomembne razlike tudi glede doživljanja stresa. Analiza sicer kaže, da imajo pri 

večini osebnostnih lastnosti najvišje povprečne vrednosti tisti SRP, ki svoje delo vidijo kot 

malo stresno, najnižje pa SRP, ki delo dojemajo kot zelo stresno. Če povemo še nekoliko 

drugače – izkazalo se je, da so najbolj samoaktualizirani ljudje tisti, ki svoje delo doživljajo 

kot malo stresno, najmanj samoaktualizirani pa tisti z najvišjo stopnjo občutenja stresa, čeprav 

razlike med posameznimi skupinami niso statistično pomembne. V povezavi s tem naj 

omenimo spoznanja nekaterih avtorjev (v Penko, 1994), da se izgorelost hitreje pojavi pri 

posameznikih z nižjo samoaktualizacijo in avtonomijo, Pierce in Molloy (1990, v Penko, 

1994) pa sta ugotovila, da se le-ta povezuje z nižjim samospoštovanjem. Naši rezultati 

nakazujejo, da osebnostne lastnosti vseeno imajo nek vpliv na doživljanje stresa, in menimo, 

da se morajo tega SRP zavedati. Če denimo ugotovijo, da imajo težave s časom, lahko z 

boljšo organizacijo (npr. seznamom opravil, pisanjem urnika ipd.) postanejo bolj časovno 

realni. Če spoznajo, da se velikokrat ne čutijo kompetentne, ne zaupajo dovolj vase, se bojijo 

delati napake in dvomijo v lastno vrednost, lahko z določenimi tehnikami izboljšajo 

samopodobo in druge veščine, ki bi jim pri tem koristile. Stresorjem se ne morejo popolnoma 

izogniti, vsekakor pa lahko spremenijo lasten pogled na določene situacije, saj je, kot 

ugotavlja Musek (2015), odzivanje na stres veliko bolj konstruktivno, če situacijo vidijo kot 

izziv in ne grožnjo. 

 

V okviru Shostomovega (1962, v Lamovec, 1994b) pojmovanja dimenzij se v naši raziskavi 

torej niso pokazale statistično pomembne razlike med osebnostnimi lastnostmi glede na 

stopnjo doživljanja stresa. Morda bi bili rezultati drugačni, če bi uporabili drug merski 

pripomoček ali če bi izhajali iz drugačnega razumevanja osebnostnih lastnosti. Nekatere 

raziskave, ki so uporabile model vélikih petih temeljnih osebnostnih dimenzij, so namreč 

pokazale, da je nevroticizem povezan s stresom in izgorelostjo (Cheung Chung in Harding, 

2009; Kokkinos, 2007; Malik, 2017; Watson idr., 1994, v Avsec, 2007a). Osebe z večjo 

stopnjo nevroticizma svet okoli sebe bolj dojemajo kot stresnega in ogrožajočega (Caspi idr., 

2005, v Avsec, 2007a) oz. se slabše spoprijemajo s stresom (McCrae in Costa, 1986, v Avsec, 

2007a; Watson in Hubbard, 1996, v Avsec, 2007a). Musek (2015) je ugotovil zelo pomemben 

vpliv nevroticizma na doživljanje psihičnega blagostanja. Spoznal je, da je osebnost (posebno 
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dimenziji nevroticizem in ekstravertnost) osrednji napovedovalec psihičnega blagostanja in 

nanj vpliva približno enako intenzivno kot močni stresorji. Pri tem se nevroticizem razume 

kot pogosto nihanje razpoloženja, napetost, zaskrbljenost, nagnjenost k doživljanju krivde in 

tesnobe, primanjkovanje samozaupanja in samospoštovanja, občutljivost na stres ipd. (Avsec, 

2007a; Musek, 2015; Zupančič, 2013a). Te značilnosti so tako ali drugače omenjene tudi v 

posameznih osebnostnih lastnostih pri Shostromu (1962, v Lamovec, 1994b), a so razporejene 

v različna področja, zato se verjetno niso pokazale kot statistično pomembne. 

 

SRP, ki so izpolnjevali vprašalnik, so doživljanje stresa izrazili na petstopenjski lestvici in 

povprečna vrednost je M = 3,49 (SD = 0,88), kar kaže na srednjo do zmerno stopnjo stresa 

SRP. Tudi druge raziskave potrjujejo, da je pedagoško delo stresno. Cancio idr. (2018) so v 

svoji študiji ugotovili, da specialni pedagogi doživljajo stres pri delu, kar ovira njihovo 

kakovostno delo. Nekateri avtorji so proučevali stres na vzorcu svetovalnih delavcev. Demato 

in Curcio (2004, v Kovač, 2013) ter Baggerly in Osborn (2006, v Kovač, 2013) so v svojih 

raziskavah prišli do zaključka, da 90 % šolskih svetovalnih delavcev svoje delo doživlja 

stresno. Kovač (2013) je spoznal, da večina, 60 %, šolskih svetovalnih delavcev svoje delo 

doživlja kot zmerno stresno, 26 % pa kot močno stresno. Drugi so raziskovali doživljanje 

stresa pri učiteljih. Kyriacon in Sutcliff (1978, v Kobolt, 1993) sta na vzorcu 700 učiteljev 

ugotovila, da jih kar 25 % pedagoško delo doživlja kot zelo stresno. V nekaterih drugih 

raziskavah se je visoka stopnja stresa pokazala še pri več učiteljih. Kyriacou in Sutcliffe 

(1977, v Burnik, 2002) sta prepoznala 29,3 % učiteljev, ki menijo, da je poklic učitelja zelo 

ali ekstremno stresen, v študijah Laughlina (1984, v Burnik, 2002) ter Somana in Felda (1989, 

v Burnik, 2002) je bilo učiteljev, ki svoj poklic opisujejo kot zelo ali ekstremno stresen, kar 

33,6 %. A. Jenko (2015) pa je na vzorcu 130 slovenskih učiteljev prepoznala, da celo 70,8 % 

učiteljev svoje delo dojema kot izjemno stresno, 28,5 % pa močno stresno. A. Drobnič Vidic 

(b. d.) poroča o višji stopnji stresa slovenskih učiteljev v primerjavi z drugimi evropskimi 

državami. Poudarila je tudi nekaj specifičnih dejavnikov (npr. verbalno žalitev in 

preobremenjenost glasilk), ki so v Sloveniji kot stresorji bolj prisotni kot v drugih državah. 

Tega se je dobro zavedati in njihove negativne poledice skušati preusmeriti v bolj pozitivno 

smer. Rezultati namreč kažejo, da bi z določenimi ukrepi lahko zmanjšali stresorje ter 

pripomogli k manjši obremenjenosti učiteljev, posledično pa tudi k njihovemu večjemu 

zadovoljstvu (prav tam). Menimo, da to velja tako za učitelje kot druge pedagoške delavce. 
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4 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo obravnavali osebnostne značilnosti SRP na njihovem delovnem 

mestu. V teoretičnem delu smo zato podrobneje predstavili nekatere ključne pojme in 

koncepte s tega področja. Znanost osebnost opredeljuje kot celoto vseh posameznikovih 

značilnosti (Musek, 1988), motivacijo pa dojema kot proces, ki vpliva na smer, intenzivnost 

in vztrajnost k cilju usmerjenega vedenja (Kobal Grum in Musek, 2009). Konrad (1994) meni, 

da človek veliko časa preživi pri delu, zato se je zanimivo vprašati, kako se obnaša v delovnih 

situacijah in kaj vpliva na njegovo vedenje. Lewin (1938, v Konrad, 1994) je predlagal 

formulo, da je vedenje funkcija osebnosti in situacije. To gotovo velja tudi za šolsko delovno 

okolje, da na vedenje pedagogov poleg konkretne situacije, v kateri so, vpliva tudi njihova 

osebnost. Odločili smo se, da bomo slednje proučili na vzorcu SRP. Namen magistrskega dela 

je bil tako ugotoviti prisotnost določenih osebnostnih lastnosti pri SRP ter ugotoviti statistično 

povezanost z različnimi vidiki njihovega dela z učenci s PP. To smo v empiričnem delu 

ugotavljali s pomočjo vprašalnika, ki je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je predstavljal 

vprašalnik osebnostne usmerjenosti (POI) avtorja Shostroma (1962, v Lamovec, 1994b), ki 

smo ga za namen magistrskega dela nekoliko skrajšali in priredili. Drugi del vprašalnika pa se 

je nanašal na različne vidike dela SRP, in sicer na njihov odnos do učencev, način delovanja v 

razredu, strategije reševanja konfliktov, doživljanje stresa in odzivanje nanj. Ta del 

vprašalnika smo za potrebe magistrskega dela na podlagi strokovne literature oblikovali sami, 

le del o strategijah reševanja konfliktov je bil vzet in prirejen po vprašalniku iz magistrskega 

dela M. Gorše (2012), ta pa izhaja iz vprašalnika Johnson (1989, v Lamovec, 1994a). 

 

V raziskavo je bilo vključenih 97 SRP, od tega 97,9 % žensk in 2,1 % moških. V povprečju so 

v vzgojno-izobraževalni ustanovi zaposleni 12,2 let (SD = 10,2). Sodelujoči SRP so trenutno 

zaposleni v različnih programih, ki se izvajajo za otroke in mladostnike s PP, in sicer jih 21,6 

% dela v posebnem programu VIZ, 23,7 % v prilagojenem programu z NIS, 4,1 % v 

prilagojenem programu z EIS ter 50,5 % v programu s prilagojenim izvajanjem in DSP. 

 

Dobljene podatke smo statistično obdelali s programoma SPSS in Microsoft Excel ter prišli 

do naslednjih ugotovitev: 

1. SRP imajo vse proučevane osebnostne lastnosti vsaj srednje visoko izražene. Najbolj 

imajo izražene osebnostne lastnosti samospoštovanja (80,48 %), samoaktualizirajočih 

vrednot (75,63 %) in sinergije (74,57 %), najmanj pa samosprejemanja (56,05 %), 

eksistencialnosti (52,54 %) in sprejemanja agresivnosti (52,28 %). Povprečna stopnja 

samoaktualizacije je zmerno visoka, in sicer 64,24 %. 

Morebitne vzroke za takšne rezultate smo skušali razložiti na podlagi značilnosti 

proučevanih spremenljivk. Poleg tega smo ugotovili, da visoka izraženost določenih 

lastnosti, ki jih meri ta vprašalnik, v pedagoškem okolju najverjetneje sploh ni najbolj 

zaželena. Rezultate smo primerjali tudi z raziskavo, izvedeno na študentih psihologije 

(v Lamovec, 1994b) ter ugotovili, da so osebnostne lastnosti SRP v našem vzorcu in 

takratnih študentov psihologije podobne. Razpravljali smo tudi o tem, da osebnostne 

lastnosti, ki so se pokazale v našem vzorcu, morda niso specifične le za SRP, ampak 

jih velja razlagati v povezavi s profilom »povprečnega Slovenca«. 
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2. SRP z različnim številom let delovnih izkušenj se v izraženosti osebnostnih lastnosti 

statistično pomembno razlikujejo le na področju časovne ustreznosti. SRP z malo 

izkušnjami (3–10 let delovnih izkušenj), (M = 12,17) ter SRP z veliko izkušnjami (20–

40 let delovnih izkušenj), (M = 12,59) imajo dimenzijo časovne ustreznosti statistično 

pomembno bolj izraženo od SRP začetnikov (1–2 leti delovnih izkušenj), (M = 10,68). 

Razloge za takšne rezultate vidimo v nekaterih značilnostih razvojnega obdobja, v 

katerem so trenutno SRP začetniki (t. i. obdobje prehoda v odraslost) ter v njihovi 

trenutni fazi profesionalnega razvoja (faza preživetja). Morda je na rezultate 

pomembno vplivala tudi (ne)iskrenost sodelujočih SRP, saj se zdijo nekateri odgovori 

socialno bolj zaželeni od drugih, tako izpolnjevanje vprašalnikov pa lahko privede do 

nerealne slike dejanskega stanja. 

 

3. Nobena osebnostna lastnost se statistično pomembno ne povezuje z odnosom SRP do 

otrok. Najmočnejša (zmerna) povezava se je sicer pokazala na področju usmerjenosti 

navznoter (η = 0,49), sledita spontanost (η = 0,39) in zmožnost intimnega stika (η = 

0,33). Najmanj se z odnosom do otrok povezujejo samosprejemanje (η = 0,28), 

časovna ustreznost (η = 0,26) ter samoaktualizirajoče vrednote (η = 0,22). 

Pričakovali smo sicer, da se bodo pokazale pomembne povezave s pozitivnim 

pojmovanjem človekove narave ter z zmožnostjo intimnega stika, saj obe področji 

vključujeta nekatere karakteristike, ki so pomembne za dobre odnose. Po drugi strani 

pa vsebujeta tudi trditve, ki pozitiven odnos lahko ovirajo. Podobno se tudi področje 

usmerjenosti navznoter, kjer je bila povezava najmočnejša, nanaša na zelo raznolike 

značilnosti, in nekatere izmed njih verjetno krepijo odnose, druge pa jih rušijo. Poleg 

tega na podlagi rezultatov domnevamo, da morda obstaja neka »optimalna« raven 

izraženosti nekaterih osebnostnih lastnosti v zvezi z odnosom do otrok in da nobena 

skrajnost (ne premajhna ne prevelika izraženost) ni zaželena. 

 

4. Med osebnostnimi lastnostmi SRP in načinom njihovega delovanja v razredu se je 

pokazalo osem statistično pomembnih povezav. Doslednost je statistično pomembno 

povezana z usmerjenostjo navznoter (η = 0,74), sprejemanjem agresivnosti (η = 0,50), 

samosprejemanjem (η = 0,48) in časovno ustreznostjo (η = 0,44). Organiziranost se 

statistično pomembno povezuje z eksistencialnostjo (η = 0,51) in sinergijo (η = 0,39). 

Čustva in način govorjenja se statistično pomembno povezujejo s sinergijo (η = 0,38), 

prilagodljivost in upoštevanje različnosti pa s spontanostjo (η = 0,50). 

Razloge za omenjene povezave smo skušali osvetliti s pomočjo opisov osebnostnih 

lastnosti v vprašalniku osebnostne usmerjenosti ter značilnosti področij, ki smo jih 

proučevali v drugem delu vprašalnika. Našli smo tudi nekaj vzporednic med 

osebnostnimi lastnostmi, opisanimi v vprašalniku osebnostne usmerjenosti, ter tistimi 

v okviru pojmovanja vélikih petih dimenzij osebnosti. Avtorji, ki so predhodno 

raziskovali slednje, pa so prepoznali povezave med osebnostnimi lastnostmi in 

nekaterimi podobnimi spremenljivkami, kot smo jih obravnavali v drugem delu 

vprašalnika. Opazili smo, da so nekatere proučevane dimenzije večplastne, kar lahko 

otežuje interpretacijo rezultatov. Prav tako lahko na vodenje razreda poleg osebnosti 
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pedagoga bistveno vpliva tudi konkretna situacija, v kateri so, ter nekateri drugi 

dejavniki. 

 

5. Med osebnostnimi lastnostmi SRP ter strategijami reševanja konfliktov se je pokazalo 

kar 17 statistično pomembnih povezav. Umik se statistično pomembno povezuje z 

usmerjenostjo navznoter (η = 0,68), zmožnostjo intimnega stika (η = 0,61), 

eksistencialnostjo (η = 0,55), samosprejemanjem (η = 0,50), čustveno reaktivnostjo (η 

= 0,48), spontanostjo (η = 0,48), samospoštovanjem (η = 0,43) ter pozitivnim 

pojmovanjem človekove narave (η = 0,41). Prevlada je statistično pomembno 

povezana z zmožnostjo intimnega stika (η = 0,50), časovno ustreznostjo (η = 0,48) in 

sinergijo (η = 0,42). Zglajevanje se statistično pomembno povezuje z usmerjenostjo 

navznoter (η = 0,71), eksistencialnostjo (η = 0,51), zmožnostjo intimnega stika (η = 

0,49) in sinergijo (η = 0,37). Kompromis je statistično pomemben v povezavi z 

zmožnostjo intimnega stika (η = 0,49), konfrontacija pa s samosprejemanjem (η = 

0,47). Večina povezav je bila negativnih. 

Rezultate smo skušali razložiti s pomočjo opisov posameznih lastnosti ter ugotovitev 

nekaterih avtorjev (tudi v povezavi z vélikimi petimi dimenzijami osebnosti). Poleg 

tega smo omenili, da razlog za nekatere manj pričakovane rezultate morda tiči v 

večplastnosti področij, kar lahko otežuje natančno ugotavljanje, kaj se s čim povezuje. 

Poleg tega so morda nekateri SRP odgovarjali v skladu s socialno zaželenimi 

odgovori, ne pa njihovim dejanskim ravnanjem. Ne nazadnje pa je treba upoštevati 

tudi, da poleg osebnostnih lastnosti na izbiro strategije reševanja konfliktov gotovo 

vplivajo še drugi dejavniki, npr. konkretna situacija in zmožnosti otrok. 

 

6. Glede na stopnjo doživljanja stresa pri SRP ni statistično pomembnih razlik v 

izraženosti nobene osebnostne lastnosti, obstaja pa nekaj pomembnih razlik glede na 

učinkovitost soočanja s stresom. SRP, ki se s stresom soočajo učinkovito, imajo v 

primerjavi z neučinkovitimi SRP pomembno višje izraženo usmerjenost navznoter ter 

samospoštovanje. V primerjavi s SRP, ki so pri spoprijemanju s stresom srednje 

učinkoviti, pa imajo učinkoviti SRP statistično pomembno višjo izraženost časovne 

ustreznosti, spontanosti in zmožnosti intimnega stika. 

Navedli smo nekaj možnih razlogov za omenjene razlike, in sicer smo jih našli v 

samih značilnostih primerjanih spremenljivk ter v spoznanjih nekaterih avtorjev. 

Omenili smo tudi nekaj preteklih ugotovitev v zvezi s tem, kakšni ljudje bolj 

intenzivno doživljajo stres oz. se z njim manj učinkovito soočajo. Nazadnje smo 

predstavili še raziskave o stresu pri pedagoških delavcih. 

 

Vidimo lahko, da imajo SRP različne osebnostne lastnosti različno izražene. Nekatere izmed 

njih se pomembno povezujejo z določenimi vidiki njihovega delovanja v razredu z učenci s 

PP ter z načinom reševanja konfliktov. Prav tako smo zaznali pomembne razlike v izraženosti 

nekaterih osebnostnih lastnostih glede na leta delovnih izkušenj in učinkovitostjo soočanja s 

stresom. Ugotovitve tako kažejo, da imajo osebnostne lastnosti določen vpliv na delovanje 

SRP in menimo, da bi se morali SRP tega zavedati. Nekatere lastnosti so v nekaterih 

okoliščinah bolj zaželene, druge manj. A na tem mestu naj opozorimo, da ne želimo govoriti o 



Osebnostne značilnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na njihovem delovnem mestu Veronika Grebenc 

86 

»dobrih« in »slabih« osebnostnih lastnostih, temveč le poudariti opažanje, da je običajno 

najbolj optimalno, da je izraženost posamezne lastnosti nekje na kontinuumu med obema 

skrajnostma. Zaželenost oz. nezaželenost lastnosti je močno odvisna od specifičnega 

konteksta okolja, v katerem SRP dela, zato bi bilo pretirano posploševanje lahko nevarno. Ne 

želimo namreč ustvariti podobe »idealnega« SRP s predpisanimi osebnostnimi lastnostmi. 

Takšna homogenizacija pedagoškega poklica najverjetneje ne bi koristila nikomur – ne 

raznolikim učnim kontekstom in ne skupinam učencev, ki so prav tako zelo različni. 

Raznolikost osebnosti SRP je lahko dobrodošla, kljub temu da morajo stalno presojati, kdaj je 

ravnanje povsem v skladu z njimi najbolj cenjeno in kdaj morajo svoje vedenje prilagoditi. 

 

Menimo, da ima izvedena raziskava tudi določene pomanjkljivosti. Resda je sodelovalo kar 

precej SRP (97), a bi lahko vzorec še povečali, da bi jih bilo čez 100, kar bi dodatno 

pripomoglo h korektnosti statističnih izračunov. Če bi bolj poglobljeno ugotavljali razlike 

med SRP na različnih delovnih mestih, bi bilo nujno poskrbeti za večjo uravnoteženost med 

njimi (v naši raziskavi so denimo sodelovali le 4 SRP, ki poučujejo v prilagojenem programu 

z EIS, in kar 49, ki so zaposleni v programu s prilagojenim izvajanjem in DSP). 

 

Kljub ustrezni zanesljivosti uporabljenega merskega pripomočka, bi ga lahko še izpopolnili. 

Kar se tiče prvega dela vprašalnika, bi lahko uporabili tudi kakšen drug, bolj uveljavljen 

merski instrument za ugotavljanje osebnostnih lastnosti SRP, kjer bi bile dimenzije 

opredeljene bolj enoznačno. Na podlagi izvedene raziskave namreč menimo, da ima 

vprašalnik osebnostne usmerjenosti glavno pomanjkljivost v večplastnosti dimenzij. Večina 

trditev se nanaša na več področij, postavk je veliko in vse je zelo prepleteno, zato je včasih 

težko ugotoviti, kakšne so specifike posamezne dimenzije. Drugi del vprašalnika, ki smo ga 

za namen magistrskega dela oblikovali sami, bi lahko še izboljšali. Zanesljivost bi lahko npr. 

povečali tako, da bi dodali še kakšne trditve, ki bi merile iste koncepte. To bi bilo smiselno 

storiti za naslednja področja: doslednost, čustva in način govorjenja ter doživljanje stresa in 

odzivanje nanj. Vseeno pa naj na tem mestu poudarimo, da je bil uporabljen merski 

pripomoček že sedaj precej obsežen (180 trditev) in menimo, da smo našli dokaj dobro mero, 

da je bil vprašalnik dovolj natančen, a še vseeno ne predolg. Vprašalnik smo skušali pripraviti 

tako, da bi lahko nanj odgovarjali SRP, ki so zaposleni v različnih programih, ki se izvajajo za 

učence s PP v osnovnošolski populaciji (oz. do 26. leta v primeru posebnega programa VIZ). 

Kljub temu da so morda na določene trditve lažje odgovarjali SRP iz enega programa, druge 

pa so bile bolj primerne za druge, menimo, da nam je v celoti uspelo pripraviti dovolj dober 

instrument, ki je zajemal različne vidike dela SRP, ne glede na njihovo mesto zaposlitve.  

 

Zavedamo se, da v empiričnem delu nismo zajeli vseh SRP, ampak smo se omejili le na štiri 

skupine, zato tudi rezultati morda ne odražajo osebnostnih lastnosti SRP na splošno. Lahko bi 

raziskovanje razširili še na SRP, ki so zaposleni drugje, npr. v predšolskih programih, 

zavodih, svetovalnih centrih, bolnišnicah itd. Za ta namen bi bilo treba oblikovati še drugačne 

vprašalnike, saj se delo SRP zelo razlikuje glede na mesto zaposlitve. Tako bi dobili bolj 

celosten vpogled v osebnostne lastnosti celotne populacije SRP. 
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Naslednjo pomanjkljivost raziskave vidimo v dejstvu, da smo ugotovitve pridobivali le na 

podlagi vprašalnikov. SRP so jih izpolnjevali zelo subjektivno, lahko tudi nekritično in 

neiskreno, če so želeli podati socialno zaželene odgovore. Za bolj objektivne rezultate bi 

lahko vprašali tudi njihove učence, kako SRP ravnajo pri delu z njimi (npr. kakšen odnos 

imajo do njih ipd.), lahko bi jih opazovali pri njihovem delu ali pa bi z njimi izvedli intervju 

in tako bolj odprto spregovorili o proučevanih vidikih njihovega dela. Kljub temu pa bi se 

lahko takrat SRP pretvarjali in ravnali drugače kot običajno, zato bi jih bilo treba opazovati 

dalj časa, posledično bi bila celotna raziskava precej bolj dolgotrajna. 

 

V raziskavi smo se osredotočili predvsem na osebnostne lastnosti in njihovo povezavo v zvezi 

z določenimi spremenljivkami. To je bil namen magistrskega dela, lahko pa bi upoštevali tudi 

situacijske in druge dejavnike, ki so pomembni v šolskem okolju. Tako bi dobili še bolj 

celosten vpogled v to, kaj vse in na kakšen način vpliva na delo SRP. 

 

Vse omenjene omejitve naše študije so hkrati izhodišče za nadaljnja raziskovanja. Glede na 

to, da so osebnostne lastnosti SRP še zelo neraziskane, vidimo veliko možnosti za bolj 

poglobljeno spoznavanje na tem področju. 

 

Verjamemo, da magistrsko delo k znanosti prinaša nova spoznanja. Teoretični del predstavlja 

strnjen pregled literature o osebnosti, motivaciji ter pomenu različnih vidikov dela SRP in 

drugih pedagoških delavcev. Glede na to, da tega, kako se osebnostne lastnosti SRP izražajo 

na njihovem mestu, nismo zasledili v nobeni literaturi, smo v prikaz raziskav vključili tiste 

študije, ki so proučevale podobno tematiko. Ugotovitve, do katerih smo prišli v empiričnem 

delu s pomočjo izpolnjenih vprašalnikov SRP, pa bodo nadaljnjim raziskovalcem lahko 

služile kot opora oz. smernice, kam bi bilo še smiselno usmeriti raziskovanje. Tako teoretični 

kot empirični poudarki lahko pomagajo ozaveščati SRP in druge pedagoške delavce o 

pomembnosti njihove osebnosti v delovnem okolju ter o učinkih, ki jih lahko povzročajo 

učencem, ter jih spodbudi k določenim spremembam. 

 

Upamo, da bomo z magistrskim delom kakšnega SRP nagovorili k razmisleku o tem, kdo je, 

kaj si želi, kaj mu je pomembno, česa se boji itd. Menimo namreč, da morajo pedagogi najprej 

poznati in sprejemati sebe, če želijo nato razumeti in pomagati drugim. Prav tako si želimo, da 

bomo z magistrskim delom pripomogli k njihovemu premisleku o lastnem delovanju v 

razredu. Razumevanje lastne osebnosti jim lahko pomaga uvideti, zakaj ravnajo tako in ne 

drugače. Naučiti se morajo dobro izkoriščati svoje močne točke in sprejemati pomanjkljivosti. 

A če vidijo, da nečesa ne delajo, pa bi bilo dobro, da bi, se na tem področju lahko izboljšajo. 

Najboljše je, da se začnejo spreminjati postopno, eno stvar za drugo. Tako bodo lahko 

pripomogli k svojemu osebnostnemu in profesionalnemu razvoju. Kljub vsemu pa smo 

prepričani, da ni koristno slepo slediti vsem priporočilom, kakšen naj bi bil »dober SRP«, saj 

tako lahko pozabijo nase, niso več pristni, ampak delujejo le še na podlagi napotkov, vsiljenih 

od drugih. Zato menimo, da mora vsakdo najti ustrezno ravnotežje med delovanjem v korist 

otrok, ki je skladno z določenimi smernicami, in hkratnim ohranjanjem lastne osebne in 

strokovne integritete. 
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6 PRILOGE 

6.1 Priloga 1: Anketni vprašalnik za specialne in rehabilitacijske pedagoge 

 

 

VPRAŠALNIK ZA SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGE 

 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Veronika Grebenc in zaključujem študij specialne in rehabilitacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem magistrskem delu raziskujem osebnostne 

značilnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (ali specialnih pedagogov/defektologov) 

na njihovem delovnem mestu. 

 

Prosim Vas, da si vzamete nekaj časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. Najprej je 

postavljenih nekaj splošnih vprašanj, nato je prvi del vprašalnika namenjen odkrivanju 

osebnostne usmerjenosti, drugi del vprašalnika pa sestavljajo vprašanja, ki se nanašajo na 

različne vidike Vašega dela z učenci s posebnimi potrebami.  

 

Vaši odgovori so anonimni in jih bom uporabila izključno za pripravo magistrskega dela. Za 

sodelovanje in pomoč se Vam iskreno zahvaljujem! 

 

 

 

~~~~~            ~~~~~            ~~~~~            ~~~~~            ~~~~~            ~~~~~            ~~~~~ 

 

 

 

Prosim, obkrožite oziroma dopišite. 

 

Spol:  moški  ženski 

 

V vzgojno-izobraževalni ustanovi poučujem _____ let. 

 

Trenutno sem zaposlen/-a kot specialni/-a pedagog/-inja v: 

a) posebnem programu vzgoje in izobraževanja, 

b) prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, 

c) prilagojenem izobraževalnem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

d) izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

 

~~~~~            ~~~~~            ~~~~~            ~~~~~            ~~~~~            ~~~~~            ~~~~~ 
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1. DEL 

 

Preberite spodnje trditve in se odločite, ali veljajo za Vas. Če trditev velja, označite »da«, če 

za vas ne velja, označite »ne«. Prosim, odgovorite na vse trditve! 

 

 TRDITEV DA NE 

1. Držim se načela pravičnosti.   

2. Kadar mi prijatelj stori uslugo, čutim, da jo moram vrniti.   

3. Ne govorim vedno resnice.   

4. Če v neki situaciji pravilno ravnam, se lahko izognem, da bi bil/-a 

čustveno prizadet/-a. 

  

5. Zdi se mi, da se moram truditi za popolnost v vsaki stvari, ki se je 

lotim. 

  

6. Redko se odločam spontano.   

7. Bojim se biti tak/-a, kot sem.   

8. Mislim, da nimam pravice pričakovati od drugih, da store, kar od 

njih želim. 

  

9. Vedno sem usmerjen/-a k samoizpopolnjevanju.   

10. Kadar sem sebičen/-čna, se ne čutim krivega/-o.   

11. Nič nimam proti, če se razjezim.   

12. Imam veliko naravnih omejitev, čeprav verjamem vase.   

13. Interese drugih postavljam pred svoje lastne.   

14. Ni mi nerodno, če dobim kompliment.   

15. Prepričan/-a sem, da je pomembno sprejemati druge take, kot so.   

16. Kar bi moral/-a storiti danes, ne prelagam na jutri.   

17. Pripravljen/-a sem nekaj dati, ne da bi zahteval/-a od drugih, da 

cenijo, kar jim dam. 

  

18. Čutim se svobodnega/-dno, da ne delam, kar drugi pričakujejo od 

mene. 

  

19. Le redkokdaj sem jezen/-zna.   

20. Ni vedno nujno, da drugi odobravajo, kar delam.   

21. Ne bojim se delati napak.   

22. Zaupam odločitvam, ki mi pridejo spontano.   

23. Moj občutek lastne vrednosti je odvisen od tega, koliko dosežem.   

24. Možno je živeti v skladu s tem, kar si želim storiti.   

25. Ne znam se spoprijeti z vzponi in padci, ki jih življenje prinese.   

26. Ne verjamem, da je v odnosih z ljudmi najbolje povedati tisto, kar 

čutim. 

  

27. V odnosih z drugimi se izogibam tveganju.   

28. Verjamem, da je slediti lastnim interesom v nasprotju z 

zanimanjem za druge. 

  

29. Ugotavljam, da sem zavrgel/-gla mnoge moralne vrednote, ki so 

me jih učili. 
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 TRDITEV DA NE 

30. Živim v skladu s svojimi željami, vrednotami in tem, kar mi ugaja 

oz. ne ugaja. 

  

31. Ne zaupam svoji sposobnosti, da ocenim situacijo.   

32. Ne verjamem, da imam vrojeno sposobnost za spoprijemanje z 

življenjem. 

  

33. Kadar delam v skladu z lastnimi interesi, moram svoja dejanja 

opravičiti. 

  

34. Skrbi me, da sem premalo sposoben/-bna.   

35. Verjamem, da je človek v bistvu dober in mu lahko zaupam.   

36. Ni potrebno, da živim po pravilih in standardih družbe.   

37. S svojimi dolžnostmi sem vezan/-a na druge.   

38. Težko mi je izraziti svoja čustva s tišino.   

39. Pogosto čutim potrebo, da zagovarjam svoja pretekla dejanja.   

40. Všeč so mi vsi ljudje, ki jih poznam.   

41. Kritika ne ogroža mojega samospoštovanja.   

42. Prepričan/-a sem, da ljudje, ki vedo, kaj je prav, tudi tako ravnajo.   

43. Bojim se razjeziti na tiste, ki jih imam rad/-a.   

44. Moja temeljna odgovornost je, da se zavedam potreb drugih bolj 

kot svojih lastnih. 

  

45. Bolj pomembno je narediti vtis na druge kot izraziti sebe.   

46. Lahko se dobro počutim, ne da bi mi bilo treba vedno ugajati 

drugim. 

  

47. Pripravljen/-a sem tvegati prijateljstvo, da bi rekel/-kla ali storil/-a, 

kar verjamem, da je prav. 

  

48. Ne čutim se vedno obvezanega/-ne, da držim obljube, ki jih dam.   

49. Za vsako ceno se moram izogibati žalosti.   

50. Vedno si prizadevam, da bi predvidel/-a, kaj se bo zgodilo v 

prihodnosti. 

  

51. Ni nujno, da drugi sprejmejo moja stališča.   

52. Prijateljem svobodno izražam tako naklonjenost kot sovražnost.   

53. Pogosto je bolj pomembno izraziti čustva kot skrbno oceniti 

situacijo. 

  

54. Kritika mi je dobrodošla kot priložnost za nadaljnji razvoj.   

55. Ne čutim, da bi prijateljem lahko razkril/-a svoje slabosti.   

56. Moral/-a bi vedno prevzeti odgovornost za čustva drugih.   

57. Čutim se sposobnega/-bno, da sem tak/-a, kot sem in sprejmem 

posledice. 

  

58. O svojih čustvih vem že vse, kar moram vedeti.   

59. Neznanim osebam le nerad/-a pokažem svoje slabosti.   

60. Še naprej se bom bolj razvijal/-a tako, da si zastavljam visoke, 

socialno priznane cilje, kot da bom jaz sam/-a. 

  

61. Človek je po naravi bolj nagnjen k nasprotovanju kot sodelovanju.   
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 TRDITEV DA NE 

62. Skoraj nikoli se ne smejim »umazani« šali.   

63. Neznanim osebam lahko svobodno pokažem tako prijateljska kot 

sovražna čustva. 

  

64. Poskušam biti iskren/-a, toda včasih mi ne uspe.   

65. Skrb za lastne interese je naravna.   

66. Zame sta delo in igra eno in isto.   

67. Dve osebi se bosta najbolje razumeli, če bo vsaka od njiju 

poskušala čim bolj ustreči drugi. 

  

68. Aktivno se poskušam izogniti zadregi, kadar le morem.   

69. Ne krivim svojih staršev za svoje težave.   

70. Lahko sem otročji/-a, kadar si tega zaželim.   

71. Ljudje bi se morali vedno pokesati za to, kar so naredili narobe.   

72. Prihodnost me ne skrbi.   

73. Prijaznost in brezobzirnost morata biti nasprotji.   

74. Dobre stvari raje prihranim za prihodnost, kot da bi jih uporabil/-a 

sedaj. 

  

75. Ljudje bi morali izraziti iskreno občuteno jezo in je ni treba vedno 

nadzorovati. 

  

76. Resnično duhoven človek ni nikoli senzualen.   

77. Zmožen/-žna sem izraziti svoja čustva, celo če to včasih privede do 

nezaželenih posledic. 

  

78. Pogosto se sramujem nekaterih čustev, ki jih čutim.   

79. Nikoli nisem imel/-a nenavadnih ali ekstatičnih doživetij.   

80. Problem imam pri združevanju spolnosti in ljubezni.   

81. Ne uživam v odmaknjenosti in samoti.   

82. Čutim se predanega/-o svojemu delu.   

83. Zmožen/-žna sem izraziti naklonjenost, ne glede na to, če mi jo 

drugi vrača. 

  

84. Bolje je biti tak, kot si, kot biti priljubljen.   

85. Predajanje domišljiji in željam je vedno dobro.   

86. Več časa porabim, da se pripravljam na življenje, kot da dejansko 

živim. 

  

87. Ko bom zares ljubil/-a samega/-o sebe, me bodo vsi ljubili.   

88. Ljudje mi ne gredo na živce.   

89. Zvesto se držim načela »Ne izgubljaj časa«.   

90. Kar sem bil/-a v preteklosti, določa, kakšne vrste človek bom 

postal/-a. 

  

91. Zlo je bolj sestavni del človekove narave, ki se bori proti dobremu, 

kot rezultat frustracije ob tem, ko se trudimo biti dobri. 

  

92. Človek ne more nikoli spremeniti temeljne narave.   

93. Bojim se biti nežen/-žna.   

94. Sem odločen/-čna in samozavesten/-stna.   
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 TRDITEV DA NE 

95. Ženske naj bi bile zaupljive in popustljive.   

96. Človek, ki razmišlja o svojih največjih potencialih, postane 

domišljav. 

  

97. Moški naj bi bili odločni in samozavestni.   

98. Zmožen/-žna sem tvegati in biti tak/-a, kot sem.   

99. Ne čutim potrebe, da bi ves čas delal/-a nekaj pomembnega.   

100. Ne sodelujem rad/-a aktivno v diskusijah.   

101. Sem samozadosten/-stna.   

102. Rad/-a se umaknem od drugih za daljše časovno obdobje.   

103. Vedno igram pošteno.   

104. Nikoli nisem tako jezen/-zna, da bi želel/-a uničiti ali prizadeti 

druge. 

  

105. V odnosih z drugimi se počutim varnega/-o in gotovega/-o.   

106. Svojih napak ne morem sprejeti.   

107. Najdejo se ljudje, ki so neumni in nezanimivi.   

108. Ne obžalujem svoje preteklosti.   

109. Kadar sem tak/-a, kakršen/-šna sem, to pomaga drugim.   

110. Imel/-a sem že trenutke skrajne sreče, ko se mi je zdelo, da 

doživljam neke vrste ekstazo ali blaženost. 

  

111. Meni se prihodnost pogosto zdi brezupna.   

112. Ljudje ne morejo biti dobri in zli hkrati.   

113. »Kako zabiti čas« mi predstavlja problem.   

114. Zame so preteklost, sedanjost in prihodnost nepovezane.   

115. Moje upanje za prihodnost je odvisno od tega, če bom imel/-a 

prijatelje. 

  

116. Ne morejo mi biti všeč ljudje, če se z njimi ne strinjam.   

117. Ljudje so v osnovi dobri.   

118. Poštenost je vedno najboljša politika.   

119. Nezadovoljen/-ljna sem, če naredim nekaj, kar ni povsem popolno.   

120. Dokler verjamem vase, lahko premagam vse ovire.   

 

Ta del vprašalnika je vzet in prirejen po vprašalniku osebnostne usmerjenosti (POI) avtorja 

Shostroma (1962, v Lamovec, 1994b). 
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2. DEL 

 

Spodaj so trditve, ki se nanašajo na različne vidike Vašega dela z učenci s posebnimi 

potrebami. Pri vsaki trditvi na 5-stopenjski lestvici označite, kako se pri svojem delu dejansko  

odzivate, pri čemer: 1 = skoraj nikoli ne velja zame, 2 = večinoma ne velja zame, 3 = včasih 

velja zame, 4 = pogosto velja zame, 5 = skoraj vedno velja zame. Prosim, odgovorite na vse 

trditve! 

 

 TRDITEV 1 2 3 4 5 

1. Učence ob neuspehih spodbujam, da ponovno poskusijo.      

2. Pomembne stvari in datume si zapisujem na veliki 

namizni koledar. 

     

3. Z lahkoto sproti spreminjam in prilagajam načrtovano 

učno uro. 

     

4. Zdi se mi pomembno, da me učenci poznajo.      

5. V razredu sem navadno nasmejan/-a in dobre volje.      

6. Kar učencem rečem, to naredim.      

7. Ko učenci poskušajo narediti nekaj, kar jim resnično ne 

gre, jim odkrito povem, da tega ne bodo zmogli. 

     

8. Če učenci izrazijo zanimanje za določeno temo, se 

potrudim, da jim to predstavim. 

     

9. Kadar ima otrok stisko, mu skušam pomagati.      

10. V šolo pridem vsaj 15 minut pred začetkom pouka.      

11. Učence pohvalim, npr.: »To si dobro naredil!«      

12. Vztrajam pri svojih idejah, tudi ko učenci predstavijo 

kakšno svojo zamisel. 

     

13. V razredu večkrat uporabljam humor.      

14. Če otrok nima prijateljev, mu ponudim svojo oporo.      

15. Moje ure so dobro strukturirane.      

16. Učence spodbujam, npr. z besedami: »Uspel boš.«, 

»Imaš dobre ideje.«, »Dobro ti gre.«. 

     

17. Navodila za delo navadno podam na več različnih 

načinov. 

     

18. Menim, da morajo biti pravila bolj ohlapna.      

19. Otrokom dam vedeti, da lahko z mano spregovorijo o 

vsem. 

     

20. V razredu imam raje rutino kot mnogo nepričakovanih 

situacij. 

     

21. Na vsako učno uro se dobro pripravim.      

22. Otrokom večkrat izrečem kritiko kot pohvalo.      

23. Upoštevam razlike med učenci in dovolim, da znanje 

pokažejo na različne načine. 

     

24. Če v razredu ni tišine oz. me učenci ne upoštevajo,      
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zakričim. 

 TRDITEV 1 2 3 4 5 

25. Učencem pripovedujem tudi o sebi, kakšnih lastnih 

dogodivščinah ipd. 

     

26. V razredu imam mizo dobro organizirano in urejeno.      

27. Ni se mi težko vživeti v učence.      

28. Najraje sam/-a načrtujem, organiziram in nadzorujem 

učenje. 

     

29. Za učence sem dosegljiv/-a tudi zunaj pouka in učenci to 

vedo. 

     

30. Veseli me, če učenci postavljajo vprašanja.      

31. Učencem se skušam približati in z njimi vzpostaviti 

zaupen odnos. 

     

32. Želim, da imajo učenci na mizi le tisto, kar trenutno 

potrebujejo pri pouku. 

     

33. Moje govorjenje z učenci je živahno, pri čemer 

spreminjam višino, hitrost, ton govorjenja. 

     

34. Vedenje in izjave učencev me večkrat vržejo s tira.      

35. Pomemben se mi zdi individualni pogovor z učenci – da 

si za vsakega učenca vzamem čas in se z njim 

pogovarjam. 

     

36. Dosledno se držim dogovorjenih pravil in rokov in ne 

dopuščam izjem. 

     

37. Pripomočki v mojem razredu so vedno na istem mestu.      

38. Dobrodošlo se mi zdi, kadar na isto vprašanje dobim več 

odgovorov. 

     

 

 

Spodaj so trditve, ki se nanašajo na različne strategije reševanja konfliktov. Pri vsaki trditvi na 

5-stopenjski lestvici označite, kako ravnate v konfliktnih situacijah z učenci, pri čemer: 1 = 

skoraj nikoli ne velja zame, 2 = večinoma ne velja zame, 3 = včasih velja zame, 4 = pogosto 

velja zame, 5 = skoraj vedno velja zame. Prosim, odgovorite na vse trditve! 

 

 TRDITEV 1 2 3 4 5 

39. Konflikt poskušam razrešiti sam/-a.      

40. Konflikt poskušam zgladiti.      

41. Omogočim vpletenim učencem, da povedo svoje mnenje 

in upoštevam njihove predloge. 

     

42. Zdi se mi bolj modro, da molčim.      

43. Le soočenje s konfliktom lahko odkrije najboljšo rešitev.      

44. Odločen/-a sem, da ne bom popustil/-a.      

45. Svoje želje potlačim, ker se mi zdijo želje učencev 

pomembnejše. 
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 TRDITEV 1 2 3 4 5 

46. Iščem rešitev, s katero bi nekaj pridobil/-a jaz in nekaj 

učenci, čeprav morda rešitev ne bo idealna. 

     

47. Ne zdi se mi vredno boriti.      

48. Učence vključim kot sebi enakopravne sogovornike.      

49. Moje mnenje je tisto, ki je odločilno pri reševanju 

konflikta. 

     

50. Vem, da prijaznost vedno zmaguje nad jezo.      

51. Bolje malo popustiti kot vse izgubiti.      

52. Izogibam se konfliktnim situacijam.      

53. Iskrenost, poštenost in zaupanje premikajo gore.      

54. Prepričam učence, da naredijo tako, kot rečem sam/-a.      

55. Delujem po principu »lepa beseda lepo mesto najde«.      

56. Delno popustim in tudi učence prepričam, da storijo 

tako. 

     

57. Konflikt namerno spregledam.      

58. Nihče nima dokončnega odgovora, toda vsak prispeva 

košček. 

     

 

Ta del vprašalnika je vzet in prirejen po vprašalniku iz magistrskega dela M. Gorše (2012), ta 

pa izhaja iz vprašalnika Johnson (1989, v Lamovec, 1994a). 

 

 

59. Ocenite, kako stresno je za Vas delo specialnega/-e in rehabilitacijskega/-e pedagoga/- 

-inje. 

1 2 3 4 5 

ni stresno malo stresno srednje stresno precej stresno zelo stresno 

 

 

60. Ocenite, koliko se Vam zdi, da ste pri soočanju s stresom učinkoviti. 

1 2 3 4 5 

neučinkovit/-a precej 

neučinkovit/-a 

srednje 

učinkovit/-a 

precej 

učinkovit/-a 

zelo učinkovit/-a 

 

 

 


