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Uvod

V pričujočem magistrskem delu bomo raziskovali doživljanje poklicne izgorelosti v
vzgojno-izobraževalnem delu z romskimi otroki. V delu bomo obravnavali dve ranljivi
skupini. Prva skupina so romski otroci, ki so že v izhodišču ranljivi zaradi socialnega
položaja v družbi. Druga skupina, ki se jo pogosto prezre, so učitelji oz. vzgojnopedagoški delavci. Njihov položaj je širši družbi pogosto neznan, saj je vzgojnopedagoški proces v zadnjih letih doživel mnogo sprememb, ki so vzgojno-pedagoškim
delavcem dodelile mnogo novih nalog, ki presegajo zgolj formo izobraževanja, ampak
jim nalagajo tudi naloge v vzgojnem procesu.

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu
bomo predstavili, kdo je Rom, in pojasnili prihod Romov na naše ozemlje. Podali bomo
tudi nekaj statističnih podatkov o romski populaciji v Sloveniji. V nadaljevanju bomo
opisali pojem izgorelosti, pojasnili, kaj je stres, povezavo stresa in izgorelosti, pri čemer
bomo poseben poudarek posvetili vidikom delovne izgorelosti pri delavcih, ki delajo na
področju vzgoje in izobraževanja. Ukrepom za preprečevanje in zdravljenje izgorelosti
bomo namenili celo poglavje.

V empiričnem delu magistrskega dela sledijo opredelitev raziskovalnega problema in
opis ter izvedba raziskave po fenomenološki metodi. V nadaljevanju bomo predstavili
rezultate s fenomenološko metodo, na koncu magistrskega dela podali zaključke, ki smo
jih dobili na osnovi naših rezultatov, in jih predstavili v povezavi s teoretičnim delom
magistrskega dela.
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1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z OSEBAMI IZ
ROMSKIH SKUPNOSTI

1.1 Kdo je Rom?

Kdo je Rom? je vprašanje, s katerim se ukvarjajo strokovnjaki na področjih sociologije,
antropologije, biologije, politologije in drugih ved.

Mnogi strokovnjaki imajo glede definicije izvora romskih oseb svoj pogled, zato za
Rome obstajajo različna poimenovanja. Različna poimenovanja strokovnjakom
predstavljajo izziv,

zato jih le-ti poskušajo ustrezno umestiti, ker je v preteklosti

pogosto prihajalo do napačnih interpretacij.

Definicija besede 'Rom' ni enostavna. Etimološko »Rom« pomeni človeka, v nekaterih
primerih tudi moža. Poimenovanje oseb z besedo 'Rom' je novo in splošno veljavno.
Termin 'Rom' je bil usklajen na 1. Mednarodnem kongresu Romov v Londonu leta
1971. Pred uskladitvijo so jim dajali poimenovanja, kot so: Cigani, Egipčani, Gypsies,
Bohemi idr. Romi sebe pogosto zaznavajo kot Cigane, vendar brez negativnih konotacij
(Ševčíková in Sirovátka 2004, 120).
Ševčíková in Sirovátka (2004, 156) ločita različno uporabo pojma Rom:
-

Rom kot antropološki tip. Rom je tisti, ki ima specifično pigmentacijo kože in
las;

-

Rom kot nosilec romske kulture v antropološkem smislu. Rom je tisti, ki se je
socializiral do določenega kompleksnega integriranega sistema vrednot, načel
socialne organizacije, norm, načinov reševanja težav, ki so značilna za določen
del romske populacije;
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-

Rom kot karakteristika, ki je zunanje dodeljena. Rom je tisti, ki se ima za Roma
zaradi svojega okolja;

-

Rom kot predstavnik romskega naroda. Rom je tisti, ki ima zavest za pripadnost
novoustanovljeni skupnosti, ki se ima za romski narod, ki svojo romsko
pripadnost razume kot svojo narodnost in pri tem uporablja romski jezik.

1.2 Romska skupnost

V Evropi živi od šest do osem milijonov ljudi, ki se od preostalih prebivalcev ne
razlikujejo zgolj po barvi kože, oči in las, ampak se razlikujejo tudi v kulturi in jeziku.
Nimajo niti svoje lastne države, ampak so povsod pomešani s preostalimi prebivalci, ki
so jim dali razna poimenovanja. Tako jih nekateri imenujejo Cigani, Zingari, Gitanos ali
Gypsies. Tudi med seboj uporabljajo različna poimenovanja. Najbolj razširjeno je
Roma, slovensko Romi (Mann 2000, 5).

Matoušek (2003, 63) to skupino prebivalcev države, ki se s svojo tradicijo, kulturnimi
običaji, jezikom razlikujejo od večinskega prebivalstva, imenuje etnična manjšina oz.
etnična skupnost. Po Thompsonu (2001, 24–25) so etnične skupine tiste skupine, ki
imajo v sebi subjektivno vero, ki temelji na podobnosti telesnega izgleda, ali na osnovi
spominov selitev. Ujema se z ljudmi, ki se imajo za podobne zaradi svojih skupnih
prednikov. Průcha (2006, 29) karakterizira etnično skupnost kot skupino ljudi, ki imajo
skupen izvor, skupen jezik in skupno širjenje kulture. Splošno govorimo, da vsaka
skupnost označuje svojo lastno etničnost. Etničnost je zajeta celota kulturnih, rasnih,
jezikovnih in teritorialnih dejavnikov, zgodovinskih usod in predstav o skupnem izvoru,
ki izoblikujejo etnično zavest človeka oz. etnično identiteto.

V Evropi je romska skupnost najštevilčnejša etnično-kulturna manjšina, ki je označena
za izjemno pestro in raznoliko, kar velja tudi znotraj same manjšine. Po podatkih popisa
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prebivalstva iz leta 2002 se je v Sloveniji za Rome opredelilo 3246 oseb. Uradno je
največ opredeljenih Romov v Mariboru (613), Novem mestu (562), Murski Soboti
(439), Ljubljani (218), Puconcih (137), Kočevju (127), Šentjerneju (98), Metliki (90),
Lendavi (86), Tišini (86) in Črnomlju (85) (Klopčič 2007, 127).

Kraus in Poláčková (2001, 193) skupnost opredeljujeta kot skupino ljudi, ki živijo na
določenem ozemlju, med katerimi obstajajo vzajemne vezi in so vezani na vzajemno
skupnostno življenje. Določena je meja (najpogosteje geografska, lahko tudi politična,
ekonomska ali socialna) in struktura (formalna ali neformalna organizacija), ki temelji
na skupnih vrednotah, interesih in socialnih težavah.

Definicijo pojma »skupnost« opisujeta Kraus in Poláčková (2001, 193) v petih sklopih:
-

to je skupina ljudi, ki živi ali dela skupaj;

-

skupnost predstavlja kakršno koli geografsko območje, kjer živijo ljudje;

-

to je geografsko območje, kjer živijo ljudje in so v vzajemnih interakcijah;

-

izobraževalne dejavnosti ljudi potekajo tudi izven šolskih inštitucij;

-

je idealno delovanje za ljudi, ki delujejo v popolni harmoniji.

1.3 Zgodovinski oris naseljevanja Romov na slovenskem ozemlju

1.3.1 Naseljevanje slovenskega ozemlja

Škofijska sodna kronika iz Zagreba je prvi pisni vir, ki omenja Rome na slovenskem
ozemlju v letu 1387. O prisotnosti Romov govorijo romski priimki, ki se nahajajo v
kroniki: Czigayner ter Zygeuner. Pisni viri nakazujejo, da so na naše ozemlje prišli
indijski nomadi že v prvem selitvenem valu. Natančnejše podatke o Romih na
Slovenskem najdemo v kronikah iz 17. stoletja. O njih govorijo sodne listine, odredbe
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in okrožnice, ki so se ohranile do danes. 17. stoletje je bilo za indijske nomade čas
najhujših preganjanj (Štrukelj 2004, 17–18).

Romi so se na naše ozemlje pričeli stalno naseljevati v 17. in 18. stoletju. Izbira krajev,
kamor so se Romi naselili, je bila že v preteklosti pogojena. Pomemben dejavnik, da so
se Romi naselili na naše ozemlje, je bližina pokrajin s številčnejšim romskim
prebivalstvom. Do začetka 20. stoletja so Romi na slovensko ozemlje prihajali s
severovzhoda. Za Rome je veljalo, da so se naseljevali na obrobjih vasi, naselij ter v
obmejnih krajih (Štrukelj 2004, 26).

Romi, ki so prišli v drugem večjem valu, so prišli z jugovzhoda. Ti Romi so bili pravi
nomadi in so po našem ozemlju zgolj potovali. Kljub temu, da so naše ozemlje
uporabljali samo za prehod, so jim ponekod prepovedali naselitev (Klopčič 2007, 37).

Romi so na našem ozemlju razdeljeni v tri večje rodovne skupine, ki se med seboj
razlikujejo po narečju: dolenjski, prekmurski in gorenjski. Označujemo jih tudi z imeni,
od koder so se pri nas naselili. Dolenjski skupini tako rečemo hrvaški Romi,
prekmurskim madžarski in gorenjskim nemški Romi (Štrukelj 2004, 26).

Na začetku 20. stoletja so se prebivalci po nalogu višjih oblasti, začeli organizirati v
posebne vaške straže, ki so služile za obrambo pred t. i. trumami Ciganov. Oblasti so
spodbujale kmete, da prihod Romov takoj naznanijo, saj je prihajalo do fizičnih
obračunov, potepuštva in kraj. Oblasti so želele preprečiti konflikte, zato so Rome
poskušali ustaliti in jih kontrolirati oz. imeti pod nadzorom njihove dejavnosti (Klopčič
2007, 37–38).

Romom so v uradne dokumente ob imenu in priimku pripisali še besedo 'cigan', kar je
predstavljalo oznako za poklic posamezne osebe, saj se je izraz cigan uporabljal kot
opis načina preživljanja. Dolenjski Romi so se ukvarjali z drobljenjem gramoza in
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delom v kamnolomih, prekmurski Romi so pomagali pri kmečkih opravilih, gorenjski
Romi pa so bili znani kot gradbeniki (Klopčič 2007, 38).

Zgodovinski dokumenti pričajo o tem, da so ljudi pozivali k temu, da se Romom oteži
življenje: prepovedali so jim udeleževanje na sejmih; prepovedali imeti v lasti psa, ker
naj bi pse naučili, da jih z lajanjem opozarjajo na prihod žandarmerije in jih dresirajo za
lov na divjačino (Klopčič 2007, 39).

O tem, da se je Rome sistematično izganjalo, govorijo zakonske določbe iz 1888, ki so
občinam naročale, da se Rome z domovinsko pravico popiše, preostale pa izžene. Za
izgon so obstajali posebni »izgonski« protokoli, ki so branili občine pred kakršnimi koli
obveznostmi do Romov. Avstro-Ogrska je leta 1888 sprejela zakon, ki je omogočil
učinkovit postopek v boju proti »ciganski nadlogi« (Klopčič 2007, 39–42).

Zakon iz leta 1888 je služil kot podlaga, na kateri so oblasti Kraljevine SHS in
Kraljevine Jugoslavije gradile svoj model odnosov do Romov. Ukrepali so proti prihodu
tujih Romov, Romom z domovinsko pravico so podeljevali dovoljenja za potujočo obrt
in prekupčevanje v upanju, da se bodo ustalili v kateri drugi občini (Klopčič 2007, 42).

Zgodovinski viri govorijo o tem, da so ljudje pred Romi čutili odpor že pred 100 leti.
Imeli so jih za brezdelne, za berače in vsakodnevne nadlegovalce. Že takrat so bile
oblasti nenaklonjene zaposlovanju Romov oz. raje so dajali zaposlitev t. i. domačim
prebivalcem. Podobno je bilo tudi na področju šolstva, kjer je bilo pogosto opisano, da
izobraževanja ne obiskuje nobeden romski otrok oz. jim sploh niso povedali, da imajo
pravico obiskovati šolanje (Klopčič 2007, 46).
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1.3.2 Naseljevanje Romov na Dolenjskem
Dolenski Romi so naseljeni na območju Bele krajine, Kočevja, širšega območja
Krškega in v okolici Novega mesta. Zgodovinskih dokumentov o začetku naseljevanja
skoraj ni oz. so preskopi, zato se njihovo prejšnje prebivališče in plemenska skupnost
preučujeta na jezikovni osnovi. Edini vir, ki priča o Romih na Dolenjskem, so matične
knjige. Najstarejši matični zapis sega v leto 1738, in sicer je iz Metlike, in govori o
Juriju, zakonskemu otroku - Ciganu, ki je rojen na Božakovem. Viri nakazujejo, da so
se v Belo krajino in na Dolenjsko naseljevali iz Hrvaške. O tem pričajo njihovi priimki
(Hudorovič, Hudorovac – ti priimki so pogosti v Slavoniji). Cerkvene poroke med Romi
na Dolenjskem so bile precej redke. Prva cerkvena poroka je bila vpisana leta 1909
(Štrukelj 2004, 28–35).

1.3.3 Naseljevanje Romov v Prekmurju

Naseljevanje romskega prebivalstva v Prekmurju je povezano z naseljevanjem
romskega prebivalstva na Madžarskem. Prvi pisni podatek, ki govori o naseljevanju
Romov v naši neposredni bližini, je iz konca 14. stoletja, in govori o tem, da so se v
Somogoyu (kraj, ki je v neposredni bližini slovenske meje, zato se sklepa, da so se
naseljevali tudi na naše ozemlje) pojavili Romi. V 15. in 16. stoletju so se v tem delu
Evrope dogajale spremembe na področju razseljevanja. Vzrokov za to je bilo več: turški
vpadi, neurejene razmere med plemiči in kmeti, izkoriščanje nižjih slojev, iskanje ljudi s
specifičnimi znanji (tako so posamezne romske družine naseljevali na določeno
ozemlje, ker so bili npr. spretni kovači, kmetovalci ipd.) (Štrukelj 2004, 36–46).

Do 18. stoletja ni nobenega neposrednega pisnega vira, ki bi potrjeval, da so prekmurski
Romi naselili slovensko ozemlje iz sosednjih držav. Najstarejši ohranjeni vir sega v leto
1729, kjer je v matični knjigi opisano, da so kraji Čentiba, Lendava, Dolga vas, Kapca
in Dolina naseljeni z Romi oz. je ob priimkih pripisana beseda »Zingarus«, ki je
označitev za Roma. Matični podatki iz Dobrovnika kažejo na to, da so bili v teh krajih
Romi, ki so se izselili iz Madžarske. Slednji so opuščali romski jezik, zato jih bolj
7

prištevamo k madžarskim naseljencem kakor k Romom. Po ukazu Marije Terezije in
Jožefa II., imajo ti Romi v knjigah oznako »neocolonius«. Najstarejši zapis romskega
otroka v matično knjigo najdemo iz leta 1741. Knjige omenjajo, da so se pogosto selili
oz. potovali iz kraja v kraj. Cerkvenih porok je bilo več kot na Dolenjskem. Poroke so
bile v matične knjige zapisane razmeroma zgodaj. Kot najstarejša je bila vpisana poroka
v Murski Soboti, in sicer leta 1741 (Štrukelj 2004, 36–46).

1.3.4 Naseljevanje Sintov na Gorenjskem

O Romih v Ljubljani (vir omenja, da so živeli tudi na gorenjskem območju) obstaja
podatek, da so v njej živeli že v 14. stoletju. Sodne listine jih omenjajo tudi že v 17.
stoletju. Podatki iz matičnih knjig na Gorenjskem pričajo o tem, da so bili Romi navzoči
v teh krajih že v 19. stoletju. Prvi zapis otroka v matično knjigo se je zgodil leta 1876 v
Radovljici. Prva poroka, ki je bila zapisana, se je zgodila leta 1846. Ta poroka je
zanimiva, ker govori o naseljenem Romu obrtniku (Štrukelj 2004, 36–46).

Romi so se na Gorenjskem pojavili kot manjša skupina Rajhardov. Rajhardi so v
preteklosti nenehno potovali. Tiste družine, ki so imele stalno prebivališče, pa so se
ukvarjale s kovaštvom oz. žebljarsko obrtjo. Pisni viri pričajo, da so bili tudi godbeniki.
Preden je prišla ta skupina na Gorenjsko, je pripadala Sintom v Avstriji. Naselili so
območja v Krajnski gori, Radovljici, na Jesenicah, Brezjah in Koroško Belo. O Romih
v Ljubljani obstaja podatek, da so v njej živeli že v 14. stoletju. Sodne listine jih
omenjajo tudi že v 17. stoletju (Štrukelj 2004, 47–51).
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1.4 Izobraževanje Romov

1.4.1 Izobraževanje Romov v preteklosti

O vzgoji in izobraževanju romskih otrok na slovenskem ozemlju iz obdobja pred drugo
svetovno vojno ni na voljo veliko zanesljivih virov. Le šolska poročila in časopisni
zapiski, ki pričajo, da je zgolj nekaj romskih otrok obiskovalo osnovno šolo in še to v
veliki večini neredno. Šiftar (1990, 59–65) ugotavlja, da »so Cigani začeli hoditi v šolo
sorazmerno pozno, kar je bilo predvsem odvisno ne samo od njih in njihove volje,
ampak tudi od razpoloženja učiteljev, od odnosov bogatejših vaščanov do Ciganov, kajti
ti so imeli tudi v šoli glavno besedo, in končno je o tem odločala tudi splošna politika na
določenem območju in v določenem obdobju. Vse do leta 1945 je prevladovalo mnenje,
da je šola le za moške, in tako so ciganske deklice redkokje v Prekmurju obiskovale
šolo.« Položaj dolenjskih Romov je bil še slabši, saj so le-ti živeli še v slabših razmerah
(Tancer 1994, 69).

Stanje pred drugo svetovno vojno in položaj romskih otrok opisujejo poročila šolskih
nadzornikov. Eno izmed takšnih poročil je poročilo sreškega šolskega nadzornika iz leta
1935, ki pravi: »Napredovanje cigančkov je slabo, redki so, ki pridejo v IV. razred
osnovne šole; kazen zaradi slabega šolskega obiska otrok ne učinkuje.« Šolski
nadzornik je med drugim predlagal, da bi se ustanovili za ciganske otroke posebne šole
z ustreznimi internati, v katerih bi morali otroci ostati do konca šolske obveznosti, ob
čemer predlaga še naslednje: »Nadzorstvo in pouk bi morali prevzeti mladi ljudje, dobri
pedagogi, ki bi se povsem posvetili samo vzgoji ciganskega naraščaja ... Vzgojo je treba
poveriti duhovnikom salezijancem, saj je Don Bosco ustanovil ta red z namenom, da
zbira potepuhe in ničvredneže ter jih vzgaja v dobre člane človeške družbe.« (Tancer
1994, 70).

Zgornji citati prikazujejo, da je bil nereden obisk pouka v šoli pogost pojav, ki je trajal
že dlje časa. Ukrepi, s katerimi bi povečali obisk pouka v šoli, pa so bili neučinkoviti.
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Do večjih sprememb v aktivnem reševanju šolanja romskih otrok v Sloveniji je prišlo
leta 1972, ko je tedanja Republiška izobraževalna skupnost, na pobudo Občine Murska
Sobota, obravnavala kompleksno problematiko vzgoje in izobraževanja otrok Romov v
Sloveniji in sprejela sklepe, ki so pomenili zagotovilo za pedagoško in gmotno
reševanje romske problematike (Tancer 1994, 76).

Ključne spremembe, ki so bistveno posegle v vzgojo in izobraževanje Romov v
Sloveniji, so se zgodile leta 1993, ko je Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in
izobraževanje sprejel Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence. S temi
navodili so postavili smernice in zagotovili strokovno usmerjanje vzgoje in
izobraževanja romskih otrok. Navodila vključujejo usmeritve o vpisu v šolo,
razporejanja (v razredu naj bi bila vsaj dva romska otroka zaradi psihološkega in
sociološkega načela združevanja), delu na začetku šolanja, prilagajanju učnega
programa od prvega do tretjega razreda (kjer naj bi se velika pozornost usmerila učenju
slovenskega jezika), prilagajanju učnega programa od četrtega do osmega razreda,
ocenjevanju in napredovanju, šolskem obisku, pedagoških delavcih, povezovanju s
starši (Tancer 1994, 82–92).

1.4.2 Izobraževanje Romov danes

V Evropi več kot polovico Romov predstavljajo šolski otroci, ki pa so slabo vključeni v
vzgojno-izobraževalni sistem. Težave Romov se od države do države specifično
razlikujejo, vendar so v večini držav tudi skupni problemi. Segregacija in izključevanje
na področju izobraževanja sta najpogostejša. Tako je za večino romskih otrok vključitev
v sistem vzgoje in izobraževanja prvi stik z zunanjim svetom. Ta prvi stik je pogosto
negativno zaznamovan že v izhodišču, saj se romske otroke ponižuje in izločuje oz.
ločuje od preostalih otrok. Hudi pritiski na Rome pogosto prihajajo s strani večinskega
prebivalstva, ki velikokrat zahteva ločevanje romskih in ne-romskih otrok, kar pomeni
neposredno rasno delitev na osnovi predsodkov (Devetak 2005, 18).
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V Sloveniji v povprečju 65 odstotkov (moški 60, ženske 70) pripadnikov romske
skupnosti nima končane osnovne šole, kar nakazuje na nizko izobrazbeno strukturo.
Čeprav je veliko romskih otrok vključenih v predšolsko vzgojo in osnovnošolsko
izobraževanje, pa jih veliko šolanja ne opravi. Vzroki za to so v nerednem obiskovanju
pouka, slabem znanju slovenskega jezika, pomanjkljivi socializaciji otrok in
odrinjenosti romskih otrok od ostalih vrstnikov. Preostali razlogi, ki vplivajo, so še
neurejene bivalne in socialne razmere, revščina, pomanjkanje motivacije in spodbude
znotraj romskih skupnosti (Devetak 2005, 18–20).

1.4.3 Specifične težave pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok

Težave, ki se pojavljajo v vzgoji in izobraževanju romskih otrok, so kompleksne in
prepletene med seboj. Izobraževanje je proces, ki je usmerjen k napredku, vendar je pri
vzgoji in izobraževanju Romov prepočasen oz. neviden. V nadaljevanju pojasnjujemo
težave, ki zavirajo normalen razvoj romskih otrok.
Sunčica Macura Milovanović (2006, 20–25) navaja naslednje specifične težave:
-

izključenost romskih otrok iz izobraževalnega sistema, kar romske otroke
vodi v brezperspektivnost;

-

neredno obiskovanje pouka in slabši uspeh velikokrat vodita do prenehanja
šolanja;

-

segregacijo in

-

negativno identiteto romskih otrok.

Med ovire, ki jih prepoznamo pri vključevanju romskih otrok v vzgojno-izobraževalni
sistem, lahko štejemo:
-

izobraževalno politiko za Rome;

-

izobraževalno politiko tekom zgodovine;

-

slabo vizijo romskega izobraževalnega sistema;

-

revščino Romov;

-

predsodke, rasizem in diskriminacijo Romov, ki imajo zgodovinski izvor, a
se prakticirajo še danes;
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-

pomanjkljivosti v izobrazbi učiteljev;

-

nefleksibilnost in neodzivnost izobraževalnega sistema, ki je v veliki meri
odvisen od politike države (Macura-Milovanović 2006, 26–32).
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2. Sindrom poklicne izgorelosti

Sindrom izgorevanja je oznaka za stanje totalne izčrpanosti na telesni, psihični
(mentalni in emocionalni) ter duhovni ravni. V angleški terminologiji se za sindrom
izgorevanja uporablja termin »burnout syndrome«. Metaforična prispodoba pomeni, da
človek gori, izgoreva oz. da izgublja svojo energijo, ki jo kuri – „to burn“. V kontekstu
„burn out“ pomeni dovršitev gorenja oz. izgoreti, skuriti. Če metaforo prenesemo v
polje psihologije, je le-ta označena kot močan, hitro gorljiv ogenj, kar v psihologiji
pomeni povišano aktivnost, visoko motivacijo, ki postopoma izgublja notranji vir za
tako močan ogenj. Goriva za tako močan ogenj je premalo ali pa se prehitro porablja,
zato le-ta ugasne oz. izgori (Kebza in Šolcova 2003, 3–4).

2.1 Zgodovina pojmovanja sindroma delovne izgorelosti

Sindrom izgorelosti je pojav, ki je tesno prepleten z delom. Delo obstaja že od samega
začetka človeške civilizacije, zato govorimo, da je sindrom izgorelosti pojav, ki obstaja,
odkar obstajata človek in človeško delo. Leta 1969 je Bredely prvi omenil »burnout«,
kar opredeljuje poseben stres, ki izhaja iz dela (Kukovec-Pšeničny 2005). Termin
izgorelosti (burnout) se je po B. A. Potterjevi (1997) najprej uporabljal kot slengovska
oznaka za narkomane in alkoholike, ki so bili na samem dnu in iskali pot, kako priti do
svoje droge. Sledil je prenos konteksta, kjer so z »burnout« označevali deloholike, ki so
bili fascinirani in »opiti« s svojim delom do te stopnje, da so se jim druge stvari zdele
brezpredmetne. Pri teh osebah je bila reakcija na prepreke, težave in neuspeh podobna.
Pojavljale so se depresija, utrujenost, osamljenost in oddaljevanje od drugih
(Křivohlavý 1998, 46).
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Do znanstvene opredelitve pojma sindroma izgorelosti je prišlo izjemno pozno.
Sindrom izgorelosti je leta 1974 prvi opredelil ameriški znanstvenik nemških korenin
Herbert J. Freudenberger, ki je napisal članek z naslovom Staff Burnout v reviji Journal
of Social Issues. S člankom je odprl široko polje za raziskovanje, ki so se mu pridružili
strokovnjaki različnih strok. Raziskovanje sindroma izgorelosti je v zadnjih 40 letih
doživelo izjemen znanstven odziv, kar je pogojeno tudi z s stanjem v družbi, kjer je na
področju dela prišlo do velikih sprememb (Křivohlavý 1998, 9–14).

2.2 Opredelitev sindroma delovne izgorelosti

V strokovni literaturi se pojavljajo različne definicije, ki karakterizirajo sindrom
delovne izgorelosti. Osnovni ločnici definicij sta širina in perspektivnost. Prvi vidijo
sindrom izgorelosti kot proces, ki ima širšo perspektivnost, drugi pa vidijo sindrom kot
končno psihično stanje oz. kot zadnji stadij v tem procesu.

Glede dinamike procesa Freudenberger (1974, 159–165) pravi: »Izgorelost je končni
stadij procesa, kjer so ljudje globoko čustveno vpleteni v nekaj, kar vodi v izgubo. Ob
tem izgubljajo lastno motiviranost, zagnanost in entuziazem.« Křivohlavý (1998, 49)
pojasnjuje izgorelost kot »proces, kjer prihaja do izčrpavanja fizičnih in duševnih virov
(energije), za dokončanje nalog porablja zadnje vire energije, v kar vlaga izjemno
intenzivne napore, s tem pa zakrije subjektivna nerealna pričakovanja ali pa nerealna
pričakovanja, ki so mu jih postavili drugi.«

Za Yvonne Lucká (2012, 174–175) je »bistvo izgorelosti izguba motivacije, ki je
povzročena z doživljanjem nemoči«. V nadaljevanju dodaja, »da je proces izgorelosti
postopen, rastoč dogodek, ki se lahko neopazno pojavi in človeku načeloma
zmanjšujejo njegovo sposobnost prilagoditve na novonastale razmere. Če se proces
izgorelost zaključi, ima veliko verjetnost, da se ponovi, kar vodi v začaran krog
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ponovitev. Rezultat tega je lahko popolna izguba zmožnosti opravljanja dela.« (Lucká in
Kobrle 2012, 174–175)

To pomeni, da je izgorelost propadel proces prilagoditve, ki ga kronično spremlja
nižanje uspešnosti (Havránková 2009, 2).

Proces izgorelosti ima svojo dinamiko, s svojim začetkom, postopkom in izidom, ki se
lahko oblikuje več mesecev ali let. Deluje v nekaj fazah, ki so pri posamezniku različno
dolge. Strokovnjaki so izoblikovali več konceptov za umestitev faz in procesa
izgorelosti. Najpreprostejši je štirifazni model Christine Maslach (1997):
1.) idealistično navdušenje in preobremenitve;
2.) čustveno in fizično izčrpavanje;
3.) razčlovečenje drugih, kot obramba pred naslednjim izčrpavanjem;
4.) zaključna faza: postavitev proti vsemu in vsakomur (Křivohlavý 1998, 61).

J. Křivohlavý (1998) ugotavlja, da je podobno delitev možno najti pri Burischu (1989)
in Länglu (1994). Bolj razčlenjen je osemstopenjski model, ki ga uporabljajo
Freudenberger, Herbert (1992) ter Längle (1994). Eden izmed najbolj razčlenjenih je
model J. W. Jones (1982), ki ima dvanajst stopenj:
1.) poskus pozitivnega dokazovanja na delovnem mestu;
2.) poskus, da naredi vse sam;
3.) nespoštovanje lastnih potreb;
4.) cilji, naloge, načrtovanje itd. postanejo edino, kar človeka zanima;
5.) zmedenost v vrednostni hierarhiji;
6.) negiranje kakršnih koli znakov, ki izražajo notranjo napetost in delujejo kot
obrambni mehanizmi;
7.) zmedenost, beg od dela, izguba upanja;
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8.) radikalne spremembe v vedenju do drugih oseb;
9.) depersonalizacija oz. anonimizacija;
10.) praznina, frustracije in brezup;
11.) depresija;
12.) popolna izčrpanost, občutek popolnega nesmisla (Křivohlavý 1998, 62).

Ti koncepti pojasnjujejo, da izgorelost ni rezultat izoliranih travmatičnih dogodkov,
ampak gre za proces, ki se začne z neprimernim načrtovanjem fizičnih in psihičnih
delovnih procesov, čemur sledi dolgotrajna delovna obremenitev, ki povzroča napetost,
razdraženost, anksioznost, strah, slabost, nervozo, nezmožnost koncentracije idr.

Proces se odvija postopoma. V prvi fazi gre za t. i. iniciativno fazo, ki jo spremljajo
navdušenje, visoka pričakovanja in angažiranost. Začetnemu entuziazmu pri delu sledi
zadovoljstvo zaradi prvih uspehov in navdušenje nad samo realizacijo. Postopoma
začne prihajati do neuspehov in razočaranj. Idealov ni več možno realizirati, zaradi
česar sledi stagnacija. Do sprememb v obnašanju človeka prihaja najprej na delovnem
mestu, kar se kaže v pomanjkanju zanimanja za delo in delovne procese, cinizmu,
negativnemu obnašanju, konfliktih in tudi s sovražnostjo in zagrenjenostjo. Človek
postane razdražljiv, depresiven, pojavita se notranja praznina in izguba samozavesti. Ta
faza se imenuje faza frustracije. Po tej fazi sledi stanje, ko se posameznik izogiba
strokovnim pogovorom s prijatelji in drugim aktivnostim. Na delovnem mestu občuti
sovražno nastrojenost do drugih, kar vodi v slabše odnose in še dodatno spodbuja
težave, ki se kopičijo in začnejo posegati na področje duševnosti, telesnosti in sociale.
Tukaj je govora o stopnji, ki se imenuje apatija (Henning in Keller 1996, 17).

Na koncu je oseba nesposobna prilagoditi se vsem zahtevam, ki so ji naložene. Oseba
ima občutek, da jo je zakopal »plaz« zahtev, izpod katerih se ne more več izkopati, saj
bolj kot »koplje«, da bi našla pot ven, bolj jo plaz potiska vase. Temu sledi popolna
izguba nadzora, ki se pozna na vseh področjih življenja. Ta stopnja je zaključna faza, ki
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se imenuje faza izgorelosti. Za to fazo je značilna popolna izgorelost, izguba smisla na
delovnem mestu, cinizem, depersonalizacija oz. odtujitev od drugih, utrujenost in
drastično nižanje lastnih notranjih norm (Havránková 2009, 3).

Sindrom izgorelosti je stanje masivne izčrpanosti, ki se občuti kot čustvena izsušenost.
Nastane z dolgotrajnimi situacijami, ki so čustveno zahtevne. Te čustvene zahteve so
najpogosteje kombinacija velikih pričakovanj in časovnega stresa pri delu z ljudmi
(Henning in Keller 1996, 17).

Avtorja opredeljujeta izgorelost na naslednje ravni:
-

fizična izgorelost je opredeljena z zmanjšanjem energije, kronično
utrujenostjo in splošno oslabelostjo;

-

čustvena izgorelost je opredeljena z občutkom brezupnosti in občutkom, da
se je človek znašel v nerešljivi situaciji oz. da se je znašel v pasti;

-

duševna izčrpanost je opredeljena kot negativen odnos do sebe, do dela, do
sveta in do življenj (Křivohlavý 1998, 36–37).

Naslednja je definicija M. D. Rush (2003, 7), ki pravi: »Stanje izgorelosti je vrsta stresa
in čustvene utrujenosti, frustracij in izčrpanosti, do katerih prihaja zaradi posledic
nekaterih dogodkov, ki so povezani z odnosom, nalogami, načinom življenja ali ker
rezultati na delovnem mestu niso takšni, kot jih je pričakoval posameznik.«

Izgorelost je torej reakcija pri delu, ki človeka izjemno obremenjuje. Izgorelost je
situacija totalnega izčrpanja sil. To občutje ima človek, ki je prišel k zaključku, da
naprej več ne zmore (Křivohlavý 1998, 9). H. J. Freudenberger (1974) pravi, da je
izgorelost stanje izgorevanja vseh virov energije pri človeku, ki na začetku velja za
izjemno delavnega (npr. ljudje, ki se trudijo drugim ljudem pomagati, nato pa se sami
počutijo preobremenjeni z lastnimi težavami). Izgorelost je končni stadij procesa, pri
katerem osebe, ki se globoko čustveno udejstvujejo z določenim opravilom, izgubljajo
lastno zagnanost (entuziazem) in lastno motivacijo (izguba sile, ki jih žene). Pri tem
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pride tudi do stanja popolne odtujitve pri delu, kakor tudi od drugih ljudi in od samega
sebe (Křivohlavý 1998, 49).

V. Kebza, in I. Šolcová (2003, 9)

pravita, da ima sindrom izgorelosti lastnosti

podaljšane reakcije na kronične interpersonalne stresorje na delovnem mestu ali v
situacijsko vključenih stresnih reakcijah ali pa v zadnji fazi, kjer se kaže kakor
izgorelost oz. izčrpanost. Matoušek (2003, 55) pa dodaja, da gre za skupek značilnih
simptomov, ki se pri zaposlenih kažejo kot skupek nenadzorovanega delovnega stresa.
Če je naša dolgoročna energetska bilanca negativna (če ni vira veselja in zadovoljstva,
ki poganja telo), pridemo z izgorelostjo do stanja, ki nas prisili v umiritev (Kopřiva
1997, 101). Gre za stanje ekstremne izčrpanosti, notranjega oddaljevanja, močnega
upada moči in drugih psihosomatskih neprijetnosti (Kallwass 2007, 9).

Kot opažamo, ne obstajajo enovite definicije, ki bi pojasnjevale sindrom delovne
izgorelosti. Křivohlavý (1998, 51) govori, da morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, da
lahko govorimo o sindromu izgorelosti:
-

sindrom izgorelosti je psihično stanje, kjer posameznik doživlja močno
izgorevanje na kognitivni in čustveni ravni;

-

do izgorelosti pride predvsem v poklicih, kjer velik delež dela tvorita delo in
komunikacija z ljudmi;

-

sindrom izgorelosti nastane s seštevkom simptomov, ki se pojavijo na
telesnem, čustvenem in socialnem nivoju;

-

vedno obstaja več vrst karakterističnih negativnih čustvenih simptomov;

-

poudarek je na simptomih in na obnašanju ljudi, manj pa na fizičnih
simptomih;

-

sindrom izgorevanja se vedno omenja v povezavi z opravljanjem določenega
poklica;

-

simptomi sindroma izgorevanja se pojavljajo pri psihično zdravih ljudeh;

-

zmanjšana učinkovitost pri sindromu izgorelosti je povezana z negativnim
odnosom in ne z upadom kompetenc (Křivohlavý 1998, 51).
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Za raziskovanje sindroma izgorelosti s filozofsko-psihološkega pogleda je zanimiva
usmerjenost psihologov in drugih strokovnjakov, ki vidijo eksistencialno relacijo med
zdravjem in nemočjo. Ta pogled je prinesel veliko zamisli o kriznem doživljanju, ki jih
posameznik doživlja na svojstven samoten način. Filozofsko-psihološka smer posrečeno
vleče vzporednice z občutji, ki so jih ljudje doživljali med prvo svetovno vojno. Šlo je
za občutja osamljenosti, tesnobe, brezupa, nezmožnost delovanja v sedanjem času
zaradi sklicevanja na pretekli čas, kar se je odražalo v tem, da se lahko zaneseš zgolj
nase. Človek je opredeljen kot »raztrgan koren individuuma, ki ga zanima zgolj golo
preživetje«. (Kebza in Šolcová 2003, 4) Osrednja točka tega je tesnoba in soočanje z
lastnim razpoloženjem, gnusom, nesmislom in obupom, čemur zaradi močnih izkustev
sledi prekinitev vezi z zunanjim svetom in zatekanje vase, kar daje posamezniku
občutek svobode.

V zadnji stopnji je vidna podobnost z izgorelostjo, saj je v posamezniku dvom o smislu
lastne eksistence, ki ga doživlja s frustracijami, depresijami in globoko izčrpanostjo.
Posledica tega je nezmožnost verjeti v pomen svojih dejanj, kar vodi do želje po
prekinitvi s preteklostjo, saj meni, da se lahko s potlačitvijo preteklosti osvobodi (Kebza
in Šolcová 2003, 5).

Bistvo tega znanstvenega področja je dojemanje izgorelosti kot posledice neravnovesja
vrednotenja zahtev in virov, ki jih posameznik upravlja. Intenzivnost zahtev predvideva
sposobnost spopadanja za njihovo ustreznost in zadostnost. V procesu izgorevanja pride
posameznik do stopnje, kjer posameznik občuti, da so zahteve, ki so mu naložene,
postavljene previsoko oz. jih ne zmore izpolniti. Ta občutek je posledica izčrpavanja
virov in notranjih rezerv. Vsak posameznik ima lastno lestvico teh virov in rezerv, ki jo
je pridobil tekom življenja iz različnih situacij. Te situacije omogočajo sposobnost
prilagoditev, premostitev kapacitet energije in virov ter njihovo uravnoteženje (Kebza in
Šolcová 2003, 6).
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2.3 Simptomi sindroma delovne izgorelosti

Množica simptomov je zelo široka in v veliki meri odvisna od posameznika. Simptome,
ki spodbujajo sindrom izgorelosti, razdeljujemo v tri osnovne kategorije: psihični
(duševni), fizični (telesni) in socialni (vedenjski).

2.3.1 Psihični simptomi

Psihične simptome lahko razdelimo na dve podkategoriji, to sta mentalno in čustveno
izčrpavanje.

2.3.1.1 Psihično mentalno izčrpavanje

Mentalno izčrpavanje se kaže predvsem na kognitivni in racionalni ravni, kjer človek
spremeni vsa svoja stališča in načela. Posamezni simptomi so:
-

izguba navdušenja, sposobnosti in odgovornosti pri delu;

-

odpor in brezbrižnost do dela ter izogibanje nalogam;

-

negativen odnos do sebe, zaposlitve, družbe in življenja;

-

nizka stopnja aktivnosti in ustvarjalnosti;

-

cinizem in pesimizem (Kebza in Šolcová 2003, 9).

2.3.1.2 Psihično čustveno izčrpavanje

Čustveno izčrpavanje se kaže na področju čustvovanja preko naslednjih simptomov:
-

občutek čustvene praznine;

-

depresija, občutek brezupa in nemoči;

-

povečana razdražljivost in včasih tudi agresivnost;

-

občutek pomanjkanja nagrajevanja;
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-

razdražljivost, notranji nemir in živčnost;

-

občutek brezizhodnega položaja, v skrajnih primerih samomorilne misli
(Kebza in Šolcová 2003, 9–10).

2.3.2 Telesni simptomi

Med telesne simptome delovne izgorelosti uvrščamo naslednje simptome:
-

splošna utrujenost in oslabljenost;

-

hitra utrujenost (tudi pri manjših obremenitvah), napetost mišic;

-

pogosti glavoboli, povečana občutljivost za bolezni, povišan krvni tlak in
težave s srcem;

-

motnje spanja;

-

težave z dihanjem;

-

izguba apetita, prebavne motnje in morebitne spremembe v telesni teži
(Kebza in Šolcová, 2003, 9–10).

2.3.3 Vedenjski simptomi

Vedenjski simptomi se kažejo predvsem s spremembo odnosa do drugih ljudi.
Specifični simptomi vključujejo:
-

izgubo zanimanja za težave drugih in občutek, da so njihove težave
nadležne;

-

brezčutje in nezmožnost empatije;

-

načrtno izogibanje drugim, razdražljivost;

-

odtujenost, izoliranost, pomanjkanje splošnega zanimanja za druge;

-

povišano stopnjo konfliktnosti (Kebza in Šolcová 2003, 11).

S spremembami, ki vključujejo vedenjske simptome, prihaja na delovnem mestu do
sprememb v efektivnosti dela, kar se odraža v padcu kvalitete in kvantitete opravljenega
dela. Simptomi, ki spremljajo padec, so pomanjkanje pozornosti, izguba spomina ter
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nezainteresiranost, kar privede do stanja, ko zaposleni ni več sposoben opravljati dela.
To delo morajo opraviti drugi, kar lahko še dodatno poslabša vedenjske vzorce na
delovnem okolju in pahne v preobremenitve druge zaposlene, ki lahko tudi sami
podležejo sindromu izgorelosti (Běhanová 2010, 14).

2.4 Dejavniki tveganja razvoja delovne izgorelosti

Sindrom izgorelosti ni posledica osamljenih travmatičnih izkušenj, ampak je proces, ki
se razvija in je odvisen od mnogih dejavnikov. Običajno se pojavlja zaradi kroničnega
stresa, ki ima vzrok v vsakodnevnih prekomernih obremenitvah in drugih dejavnikih,
kot so:
-

obremenitve na širši družbeni ravni;

-

neuspešnost na različnih področjih;

-

fizikalni dejavniki (hrup, prah, neugodne klimatske razmere, onesnaženo
okolje);

-

stopnjevanje konfliktov s sodelavci in drugimi osebami;

-

težave in neuspešno razreševanje konfliktov v zasebnem življenju;

-

prepričanost oz. dvom o smiselnosti življenja, trudu in delu, ki ga opravlja;

-

dogodki, ki zmanjšujejo samozavest posameznika in padec zaupanja v svoje
sposobnosti (Čáp in Mareš 2001, 272).

Jeklová in Reitmayerová (2006) delita dejavnike tveganja, ki vodijo do sindroma
izgorelosti, na t. i. notranje in zunanje. Notranji dejavniki so: navdušenost in zavzetost
za delo, slabo telesno stanje, podcenjevanje dnevno-nočnega režima, močno doživljanje
neuspeha, nesposobnost upočasnitve ter pomanjkanje aktivnega in pasivnega počitka.
Med zunanje dejavnike tveganja uvrščamo dolgotrajna ponavljajoča opravila z ljudmi,
pomanjkanje počitka med delom, preveč delovnih nalog in preobremenitev. Na
izgorelost vpliva tudi odnos nadrejenih, sodelavcev in strank. Nadrejeni pogosto ne
pohvalijo zaposlenih oz. so pogosto preveč kritični. Kritika je lahko uporabna, vendar
pogosto ne služi temu namenu, kar vodi v nemoč in brezup.
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Večina ljudi od dela ne pričakuje zgolj plačila, ampak vidijo delovno mesto kot proces,
ki daje določene rezultate. Osebe, ki začnejo doživljati proces izgorelosti, kažejo izgubo
interesa in motivacije s primeri: »sploh me to ne zanima«, »zakaj bi se sploh trudil«.
Tudi družina lahko nevede sodeluje pri razvoju sindroma izgorelosti s partnerskimi
konflikti, nasiljem, nemočjo, dolgotrajnimi obremenitvami, revščino, stanovanjskimi
razmerami ter slabšim finančnim položajem. Naslednji vidik tveganja predstavlja
družba, ki teži h konkurenčnosti in hitremu tempu življenja (Jeklová in Reitmayerová
2006, 14).
Dejavniki tveganja, ki vodijo do sindroma izgorelosti, lahko vplivajo bodisi pozitivno
ali negativno na življenje posameznika, njegovega odnosa do bližnjih, okolice, družbe
in nenazadnje tudi do dela. Ti dejavniki močno vplivajo na povečanje ogroženosti za
nastanek sindroma izgorelosti, zato bomo v nadaljevanju podrobneje opisali dejavnike
tveganja:
-

osebnostne lastnosti kot dejavnik tveganja,

-

motivacija kot dejavnik tveganja,

-

potrebe človeka kot dejavnik tveganja,

-

družina kot dejavnik tveganja,

-

družba kot dejavnik tveganja,

-

stres kot dejavnik tveganja,

-

delovno mesto kot dejavnik tveganja.

2.4.1 Osebnostne lastnosti kot dejavnik tveganja

Pozitiven, optimističen ter navdušujoč odnos:
-

Gre za osebe, ki so polne energije, optimizma in navdušenja. Paradoksalno
so ogrožene zaradi zgoraj omenjenih lastnosti. Človeško telo ni sposobno
delovati dolgoročno na polno. Adrenalin, ki se sprošča v času močnih
čustvenih dogodkov, ne zmore zadostno upravljati svoje funkcije, kar
privede do izgorelosti oz. iztrošenja telesa (Heczko 2000, 22). Te osebe
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pogosto prekomerno zaupajo vase in v svoje sposobnosti. Celo v brezupnem
položaju vidijo možne rešitve (Rush 2003, 37) in s tem dodatno pregorevajo.
Pretirano samozaupanje:
-

Samozaupanje vodi do tega, da se zanašajo zgolj na lastno presojo in lastne
kompetence. Svoje kompetence radi primerjajo z drugimi, pri tem pa svojim
dajejo izreden pomen, kompetence drugih pa zanemarjajo oz. jim
zmanjšujejo pomen, zato se raje zanašajo nase kot na druge (Rush 2003, 36).

Občutek velike odgovornosti:
-

To velja za ljudi, ki močneje doživljajo dano odgovornost. Odgovornost
dojemajo preveč čustveno in tudi od drugih zahtevajo, da jih bodo izkazovali
v isti meri. Izkazovanje v manjšem obsegu razumejo kot površnost in izdajo
(Heczko 2000, 20).

Močna volja:
-

Ljudje z močno voljo neradi priznajo poraz. V prizadevanju, da dosežejo
uspeh, gredo pogosto preko svojih sposobnosti, za kar so pripravljeni
žrtvovati zdravje (Rush 2003, 36).

Odločnost:
-

Ljudje, ki se ne bojijo odločati, tudi ko nimajo zadostnih informacij. Napake,
ki jih storijo zaradi tega, poskušajo zakriti s trdim delom, zato morajo
pogosto za uspešno opravljeno delo vložiti več energije, kot bi je bilo
potrebno (Rush 2003, 36).

Usmerjenost k cilju:
-

Osebe, ki imajo postavljene visoke cilje, so pogosto žrtve le-teh, saj so cilji
postavljeni nerealno visoko. Takšne osebe ne želijo sklepati kompromisov,
ker bi to pomenilo poraz. Za doseganje ciljev so pripravljeni žrtvovati vso
energijo, kar pogosto pripelje do telesne in čustvene izgorelosti (Heczko
2000, 23).
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Osredotočenost na uspeh:
-

Osredotočenost na uspeh lahko privede do nezmožnosti priznati si, da se
uspeh lahko doseže tudi na drugačen način in tudi na drugih področjih.
Temeljni pogoj za uspešnost je sprejetje samega sebe (Heczko 2000, 18).

Tekmovalnost:
-

Gre za posameznike, ki imajo prekomerno potrebo po doseganju uspeha, ker
globoko v sebi čutijo negotovost. Z uspehi gradijo svojo samozavest in
pozitivno samopodobo. Ker gre za nenehno tekmovalnost, prihaja do
izgorelosti (Rush 2003, 37).

Sposobnost tvegati in uživanje v zahtevnih situacijah:
-

To je težnja, da je tvegano in zahtevno delo koristno. V takšnem delu vidijo
večjo možnost za uspeh. Zahtevno okolje za njih predstavlja še dodatno
motivacijo (Rush 2003, 37).

Visoka motiviranost:
-

Za ljudi z notranjo motivacijo je delo interes in obogatitev, kjer vidijo smisel
in pomen. Motivacija je njihov »motor«, ki jih žene naprej. Nevarnost
predstavlja, da je »gorivo« omejeno oz. ga je potrebno polniti (Heczko 2000,
23).

Visok delovni ritem:
-

Nekateri ljudje opravljajo delo v visokem delovnem tempu, s časovnimi
omejitvami in v napetem okolju, kar povzroča zvišanje nivoja adrenalina.
Visok ritem postaja normativ, ki se ga uvaja kot del življenja in razmišljanja.
To postaja širša težava, ki vodi ljudi v stresno odvisnost oz. v stresoholizem
(Heczko 2000, 18).

Pretirana angažiranost na delu:
-

Nevarnost je v tem, da si oseba naloži preveč dela in ne zna ločiti med
prioritetami, pri čemer ji pogosto zmanjkuje časa za dokončanje dela,
odnose, počitek itd. Ponavadi gre za kreativne in vplivne ljudi (Heczko 2000,
19).
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Visoka organiziranost:
-

Visoko produktivni ljudje ima veliko načrtov in dela, ki jim ponavadi vzame
vso energijo. Za izpolnitev teh nalog potrebujejo določeno stopnjo reda, ki
pogosto presega okvirje delovnega okolja. Neorganiziranost pomeni za njih
kaos, ki ga sovražijo in sem mu poskušajo izogibati, zato visoko stopnjo
organiziranosti vnašajo tudi v vsakdanje življenje (Rush 2003, 36).

Pogosto zavračanje pravil:
-

Gre za željo po svobodi in neodvisnosti, ki jim omogoča prožnost,
improvizacijo in kreativnost, da lahko uspešno izpeljejo svoje delo. Če so
takšne osebe podvržene togim pravilom, preventivi in visokim standardom
delovnega mesta, postane za njih takšno delovno mesto polje frustracij in
nemoči. Da bi ohranili svobodo in neodvisnost na delovnem mestu, so
pripravljeni žrtvovati odnose na delovnem mestu, povečanje obsega dela in
nenazadnje so pripravljeni sprejeti zahtevnejše delovne pogoje (Rush 2003,
36–37).

Potreba po popolnem nadzoru:
-

Močna potreba imeti vse pod nadzorom povzroča sistematično moč, ki
zahteva veliko energije na eni ter izjemno nesvobodo na drugi strani, čeprav
oseba pri popolnem nadzorovanju porabi veliko energije. Med osebami
prihaja do konfliktnih situacij, ki zgolj otežujejo delitev nalog in dela (Rush
2003, 38).

Samozadostnost:
-

Razlogov za samozadostnost je več. Lahko gre za nezmožnost ali
nepripravljenost prositi drugega za pomoč (pogosta je zmotna utemeljitev, da
moram storiti vse sam), ker bo sam opravil hitreje, v krajšem časovnem
obdobju določeno nalogo. Naslednji razlog samozadostnosti je prepričanje o
nenadomestljivosti, ki vodi v nezdravo konkurenčnost oz. v strah pred
konkurenco, da bi bil še kdo drug del »mojega« uspeha. Samozadostni ljudje
se ne zavedajo lastnih omejitev – mnogi mislijo, da nimajo nobenih
omejitev, zato si dovolijo, da se jih vedno zalaga z novim delom.
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Kratkotrajno se znajo motivirati in opraviti delo. Če pa je takšno delo
dolgotrajno, jih to vodi v izgorelost (Jobánková 2002, 200).
Prezir lastnega ali tujega neuspeha:
-

Samozadostnost je tesno povezana s prezirom lastnega ali tujega neuspeha.
Za prezirom se skriva nezmožnost sprejetja kritike, ker bi le-ta ogrozila
njihovo samozavest, zato si prizadevajo za uspeh, hkrati pa se poskušajo
izogniti neuspehu, tudi za ceno fizične in čustvene izčrpanosti (Rush 2003,
38).

Perfekcionizem:
-

Osebe, ki sebi postavljajo visoke zahteve, neuspeh doživljajo kot poraz.
Poraz je posledica določitve nedosegljivih, nerealnih ciljev in preobsežne
količine dela, ki bi jo morali opraviti. Sami si naložijo preobsežno delo in
šele ko so pod hudim pritiskom, ugotovijo, da dela ne bodo mogli opraviti.
Pomoči drugih ne sprejmejo, saj drugi ponavadi ne vlagajo takšnega napora
v delo kakor oni, zato ga skušajo dokončati sami. Kljub vsemu prizadevanju
jim ne uspe opraviti dela, kar vodi perfekcionista v zlom in izgorelost
(Jobánková 2002, 200).

Nerealna pričakovanja:
-

Pri nerealnih pričakovanjih gre za nepoznavanje ali zavrnitev lastnih
omejitev in meja. Ljudje mislijo, da za njih meje ne obstajajo, zato
neuspešno poskušajo doseči cilje, kar jim predstavlja frustracije in nizko
samopodobo. Venomer se jim poraja vprašanje, zakaj jim ni uspelo, kljub
temu da so v delo vložili izjemno veliko truda. Neuspeh jih sčasoma privede
do skrajne čustvene, duševne in telesne izčrpanosti oz. do točke, ko že lahko
govorimo o sindromu izgorelosti (Heczko 2000, 20).

Pomanjkanje drugih aktivnosti:
-

Zaradi prenatrpanosti dela prihaja do tega, da zmanjkuje časa za aktivnosti in
dejavnosti, ki naj bi pomenile počitek in oddih od dela. Do te odločitve pride
pogosto prostovoljno v upanju, da bodo rezultati na delovnem mestu višji,
vendar dolgotrajno temu ni tako (Heczko 2000, 20).
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Strah in nepripravljenost za spremembe:
-

Gre za pogost strah, da bo po spremembah še slabše. Te občutke spremlja še
negotovost, ki povzroča obotavljanje in dolgoročno vztrajanje v slabih
pogojih. Tudi ob slabšanju situacij se bojijo sprememb in vztrajajo pri njih,
saj sprememba predstavlja še večje breme in negotovost (Jobánková 2002,
200).

Slabo telesno stanje:
-

Slabo telesno stanje je rezultat in dejavnik hkrati, ki v kombinaciji z drugimi
dejavniki povečuje tveganje za sindrom izgorelosti. Visoko produktivni
posamezniki ignorirajo alarmne signale lastnega telesa in gredo preko lastnih
telesnih sposobnosti, čemur človeška intelektualna in čustvena raven ne
moreta slediti, kar povzroča ranljivosti, ki vodijo v izgorelost (Rush 2003,
28).

2.4.2 Motivacija kot dejavnik tveganja

Za odločitvami ljudi stoji mešanica idealnih in manj idealnih motivov, potreb, impulzov
in želja. H. Stenger (1971) deli nezavedne motive v tri skupine:
-

želja po priznanju in ljubezni,

-

želja, da sodelujemo v življenju drugih,

-

želja po moči nad drugimi, ki se pojavi v skušnjavi manifestacije
superiornosti (Doležel 2008, 32).

Říčan (1998) navaja še naslednje motivacijske dejavnike tveganja za nastanek poklicne
izgorelosti, ki nastajajo pri poklicih pomoči:
-

razvijanje občutka lastne pomembnosti, iz katere se lahko razvije odrešenjski
kompleks;

-

služba kot pot iz osamljenosti. Možnost za ustvarjanje odnosov s sodelavci
in strankami. Nevarnost je predvsem v zlorabah;
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-

osebna nesreča, iz katere človek išče izhod preko tega, da se žrtvuje na
delovnem mestu in pomaga drugim;

-

nudenje pomoči, ki se dojema kot dolžnost. Ta občutek je včasih
zakoreninjen pri osebah, ki so imele strogo krščansko vzgojo, ki nalaga
nudenje pomoči drugim osebam, ki so pomoči potrebne;

-

radovednost na delovnem mestu je lahko otežujoč dejavnik, ko presega
področje delovnega okolja in začne posegati na osebno področje, čemur
lahko sledijo zlorabe;

-

pretirana sočutnost na delovnem mestu postane zaviralna, ker ne vodi k
dejanjem konkretne pomoči, ampak je še dodaten dejavnik, ki pripomore k
sindromu izgorelosti.

2.4.3 Potrebe človeka kot dejavnik tveganja

Človek bi moral poznati svoje slabosti in spoštovati lastne potrebe. Vsak posameznik
ima širok nabor lastnih potreb, ki jih lahko preprosto razdelimo na telesne – biološke;
psihološke – individualne specifične; socialne – psihološke. Tudi tukaj je odločilno
kritično vrednotenje posameznih situacij. Nezadovoljitev osnovnih potreb vodi v
frustracije in obup. Frustracije se lahko kopičijo in vodijo v sindrom izgorelosti, zato
uspešna zadovoljitev potreb zmanjšuje možnost za nastanek sindroma izgorelosti in
obratno.
Pri tveganju za razvoj delovne izgorelosti so kritičnega pomena zlasti naslednje
človekove potrebe:
-

potreba po potrditvi in sprejetosti,

-

potreba po smiselnosti,

-

potreba po osebni rasti in uveljavljanju novih zamisli,

-

potreba po razmejitvah (Rush 2003, 23–24).
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2.4.4 Družina kot dejavnik tveganja

Družina kot institucija obstaja že od začetkov človeške zgodovine in velja za ključni
element obstoja skupnosti, ki pa jo venomer pretresajo zunanje in notranje grožnje. Za
družino velja, da je že tisočletja primarno okolje za dajanje duhovnih in materialnih
vrednot.

S socialnega vidika je družinska skupnost opredeljena kot skupno mesto za deljenje
radosti, ekonomskih vrednot in tragičnih dogodkov, za zagotavljanje varnosti,
reprodukcije, predstavlja prostor pomiritve in razočaranj na čustvenem področju, zelo
pomembna pa je tudi njena funkcija vzgoje.

Sociološke študije kažejo, da je zakonska zveza danes bolj kot kadar koli prej
utemeljena na čustvenem odnosu oz. da brez čustev slej ko prej razpade. K razpadanju
prispevajo interesi posameznika, ko ni pripravljen sklepati kompromisov, storiti koraka
nazaj ter se vživeti v drugega partnerja. Partnerski konflikti tako ogrožajo varen razvoj
otroka in posameznika (Matoušek 2003, 24–30).

Ob tem tako odrasli izgubljajo sposobnost za vzpostavitev in ohranitev zdravega odnosa
z otrokom. Med osrednje dejavnike tveganja za slab odnos spadajo:
-

pomanjkanje naklonjenosti,

-

iskanje nadomestkov za skrb in zanimanje v materialnih vrednotah,

-

šibek poudarek na pravih vrednotah,

-

manjše razmejitve,

-

pomanjkanje socialne vzgoje,

-

pomanjkanje zanimanja na kulturnem področju.

Pomanjkanje časa in nezmožnost aktivnega preživljanja časa z otrokom otroke
spreminja v pasivne ljudi, ki so lahko manipulativni oz. iščejo pozornost s pomočjo
agresivnosti in odvisnosti.
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Vsi ti dejavniki pri otrocih povečujejo verjetnost učnih težav, razvojnih in osebnostnih
motenj, v odraslosti pa lahko vodijo v sindrom izgorelosti (Henning in Keller 1996, 36).

2.4.5 Družba kot dejavnik tveganja

Družba predstavlja širok nabor dejavnikov tveganja za nastanek sindroma izgorelosti.
Družbeni dejavniki so tesno prepleteni z drugimi dejavniki, ki smo jih že predstavili.
Ker je družbenih dejavnikov veliko, bomo našteli zgolj temeljne dejavnike, ki vplivajo
na pojav sindroma izgorelosti:
-

pluralnost,

-

globalizacija,

-

relativizem,

-

sekularnost,

-

individualnost kot način življenja,

-

hedonizem,

-

anonimnost ter osamljenost,

-

velik vpliv medijev in reklam,

-

potrošništvo in materializem,

-

kultura t. i. večne mladosti, kjer je staranje nekaj nezaželenega, težnja po
večni lepoti,

-

hiter napredek,

-

prenasičenost informacij,

-

manipulacije medijev (Berger 1997, 18–19, 40–41).

Življenje v pluralni družbi daje človeku na eni strani veliko mero svobode, na drugi
strani pa mu odvzema homogeno oporo okolja, varnost in gotovost. Vse to sili ljudi k
avtonomnim oblikam izbire, za katere morajo nositi odgovornost. Tako nekateri
postanejo »ujetniki« lastne svobode. Takšen človek išče smisel življenja v družbi, ki pa
mu ne nudi opore in vrednot oz. mu le-ta ponuja ohlapne rešitve v obliki hedonizma in
potrošništva, kar privede do stresa in anksioznosti ter nenazadnje tudi do sindroma
izgorelosti (Sheen 1969, 15–16).
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Zaradi tempa in načina življenja smo podvrženi večjim količinam stresnih situacij.
Mikšik (1978) deli družbene dejavnike tveganja za konflikt med možnostjo in
zahtevami za izvršitev zahtev. Razlikuje naslednje dejavnike tveganja:
-

novonastale neznane situacije, kjer se je potrebno orientirati;

-

ovire, ki zmanjšujejo oz. preprečujejo posameznikom, da bi dosegli želeni cilj;

-

konfliktnost situacije v zvezi s procesom odločanja, ki poteka med zunanjimi
zahtevami in notranjimi težnjami posameznika;

-

stresne situacije, ki preprečuje uspešno realizacijo nalog (Jobánková 2002, 41–
43).

2.4.6 Stres kot dejavnik tveganja

Stres je definiram kot psihofizična reakcija na notranjo in zunanjo obremenitev oz. na
dogodke, ki jih človek dojema kot fizično in duševno ogroženost. Ti dogodki se
imenujejo stresorji. Težavi sta raven in kakovost obremenitev, ki jo zmore posameznik
še ustrezno prilagoditi. Prilagoditev na stresne situacije je odvisna od osebnih
značilnosti posameznika (Lucká in Kobrle 2012, 174).

Lucká in Kobrle (2012, 174) opozarjata na dejstvo, da se pojem 'sindrom izgorelosti'
meša z izrazom 'stres'. Stres lahko vodi do izgorelosti ali pa tudi ne. Ljudje so pogosto
pripravljeni in zmorejo delati s stresnimi obremenitvami, če doživljajo svoje delo kot
smiselno aktivnost. To jih motivira in jim daje energijo za nadaljevanje. Stres na
delovnem mestu lahko zmanjšuje željo po delu, kar vodi v upadanje produktivnosti in
postopno izgubo osebne moči, čemur lahko sledita brezupnost in izgorelost.
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2.4.7 Delovno mesto kot dejavnik tveganja

Nemška avtorja C. Hennig in G. Keller (1996) navajata tri vire stresa za razvoj
sindroma izgorelosti s stališča delovnega mesta kot dejavnika tveganja:
-

nalaganje nerealnega obsega dela;

-

negativna podoba poklica v javnosti, kar posledično vodi do slabšega
socialnega statuta in iskanja obrambnih mehanizmov;

-

velik obseg strank in težav, ki so še posebej očitni v poklicih pomoči.

Y. Lucká in M. Koberle (2012, 175) navajata, da zaposlenim grozi sindrom izgorelosti,
če se ne upoštevajo dejavniki, ki preprečujejo pomanjkanje notranje organizacijske
strukture, neuspešna dodelitev delovnih nalog, pomanjkanje povratnih informacij,
omejevanje kompetenc in kršitve pravic zaposlenih ter neizpolnjevanje obveznosti in
dolžnosti delodajalca.

K tem dejavnikom spada še mnogo drugih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj sindroma
izgorelosti na delovnem mestu:
-

avtoriteta: z avtoriteto se spaja cela vrsta konfliktov. Težavo predstavlja
centralizacija moči v eni osebi ter razdrobljenost v drugi;

-

poklicni vidik: težava na tem področju je predvsem nejasen sistem poklicnega
napredovanja, ki pogosto ne upošteva formalne izobrazbe zaposlenih, temveč
vodilo napredovanja predstavljata zgolj učinkovitost in uspešnost;

-

socialna komunikacija: pomanjkanje komunikacije, ki vodi v nekonstruktivne
razprave in zavira delovanje ter medsebojno sodelovanje na delovnem mestu;

-

stopnja svobode in nadzora: za doseganje dobrih delovnih pogojev je potrebna
določena stopnja svobode, ki omogoča kreativno iskanje rešitev, ustrezen nadzor
pa vodi do spoznanja odgovornosti, ki v primeru neustreznosti oz.
nekonstruktivnosti, vodijo do obremenitev, ki privedejo do izgorelosti;

-

težave z razmejitvami nalog: gre za nejasne opredelitve in razdelitve delovnih
nalog;
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-

pretirana nerealna pričakovanja: nerealna pričakovanja imata lahko delodajalec
in zaposleni – posledica tega je dolgotrajna nezmožnost opravljanja nalog, kar
ustvarja pogoje za nastanek sindroma izgorelosti;

-

delovno okolje: kjer so prah, hrup, visoka temperatura, nevarnost poškodb (Rush
2003, 34–35).

2.5 Poklici z večjim tveganjem za razvoj sindroma delovne izgorelosti

Na vprašanje, kdo lahko doživi sindrom izgorelosti, lahko odgovorimo, da nihče nima
zagotovila, da ga ne bo doživel, saj velja, da izgoreti ne more le tisti, ki ni bil nikoli
prižgan. Nekateri viri navajajo, da sindrom izgorelosti skoraj ne obstaja v poklicih, kjer
ljudje opravljajo manualno delo brez velike odgovornosti (Rush 2003, 22). Za sindrom
izgorelosti je veljalo, da se pojavlja v poklicih, kjer prihaja do nudenja pomoči drugim.
To tezo so ovrgli, saj so sindrom izgorelosti zaznali tudi pri športnikih, umetnikih in
tudi pri brezposelnih. Skupno vsem je to, da gre za osebe, ki so v kakršnem koli odnosu
z drugimi osebami. Ta odnos je odvisno-ocenjevalen, kar pomeni, da so te osebe
ocenjevale njihovo delo oz. storitev. Tisti, ki so doživljali izgorelost, so pogosto v svoje
delo vstopali polni entuziazma, energije, optimizma in idealizma (Tošner in Tošnerová
2002, 8).

Freudenberger (1974) natančno opisuje, katere osebe so še posebej podvržene sindromu
izgorelosti. To so:
-

ljudje, ki jih posebej skrbi, da bi bila njihova naloga dobro in uspešno
izvedena;

-

ljudje, ki so še posebej vdani svoje delu;

-

ljudje, ki so nad svojim delom navdušeni;

-

ljudje, ki so polni energije in vlagajo v delo še dodatno energijo;

-

ljudje, ki delajo preveč zavzeto in intenzivno;

-

ljudje, ki se prostovoljno odrekajo drugim zadevam zgolj zato, da bi lahko
dobro opravili svoje delo;
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-

ljudje, ki se obremenjujejo s vprašanji kot so: Kaj počnem narobe? Kaj naj
storim, da bi bilo bolje?;

-

ljudje, ki imajo izven dela malo interesov;

-

ljudje, ki verjamejo, da jih nujno potrebujejo na delovnem mestu;

-

ljudje, ki se ne zavedajo, da jih lahko delo privede do izgorelosti.

Ti ljudje zapadejo v stanje izgorelosti, ker ne zmorejo delati na dolgi rok oz. imajo
občutek, da se ne premaknejo naprej. Freudenberger za njih uporablja prispodobo, da so
v peskovniku z majhno lopatico, kamor jim neprestano pada pesek, ki se nabira vedno
hitreje in raste v goro. Z lopatico, ki jim je na voljo, ne zmorejo zmetati vsega peska,
zato jih pesek posrka vase. V tem obupu poskušajo narediti vse, zato se poslužijo rok in
nog, s katerimi se poskušajo izkopati, vendar neuspešno. Tukaj gre za paralelo z antično
zgodbo o Sizifu1 (Křivohlavý 1998, 30–32).

Strokovnjaki se strinjajo, da noben poklic ni imun pred sindromom izgorevanja, vendar
pa obstajajo poklici, ki so zaradi svojih specifičnosti bolj podvrženi sindromu
izgorevanja. Večina strokovnjakov meni, da se v to skupino uvrščajo naslednji poklici:
-

zdravniki, medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje;

-

psihologi in psihoterapevti;

-

učitelji, profesorji in vzgojno-izobraževalni delavci;

-

socialni delavci;

-

dispečerji in vozniki intervencijskih vozil;

-

poštni delavci in kurirji;

-

policisti, pazniki v zaporih, kriminalisti ter pripadniki oboroženih sil;

-

odvetniki in sodniki;

-

politiki, menedžerji in drugi funkcionarji (v vladi umetnosti, kulturi, športu);

-

svetovalci in informatiki;

-

uslužbenci bank, uradov in vladnih institucij;

-

duhovniki (Kebza in Šolcová 2003, 8–9).

1

Sizif je kotalil svoj kamen na vrh gore, vendar se mu je vedno tik pred vrhom kamen izmuznil in
odkotalil navzdol.
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3. Poklicna izgorelost pri vzgojno-pedagoških delavcih in
sodelavcih

Pričujoče magistrsko delo se nanaša na raziskovanje sindroma izgorevanja vzgojnopedagoških sodelavcev pri delu z romskimi otroki, zato bomo to poglavje namenili
sindromu izgorelosti v kontekstu pedagoškega dela, kjer bomo predstavili bistvene
značilnosti učiteljskega dela, posebne zahteve, ki se jih zahteva od vzgojnoizobraževalnih delavcev, njihove osebnostne lastnosti in lastnosti, ki jim pomagajo pri
delu z romskimi otroki.

3.1 Definicija in poslanstvo vzgojno-izobraževalnih delavcev

Učitelj je eden izmed ključnih dejavnikov vzgojno-izobraževalnega procesa. Njegov cilj
je prenašanje znanja in spretnosti, ki jih otroci uporabijo in s pomočjo le-teh razvijejo
lastne moralne vrednote. K opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela spada tudi stalno
samoizobraževanje, ki mora potekati v skladu s spreminjajočimi se zahtevami časa. V ta
kontekst spada tudi pridobivanje novih znanj, ki jih omogočajo sodobne tehnologije, saj
z zgodovinskega pogleda predstavlja učitelj osebo, za katero velja, da je utelešenje
izobraževanja in kultiviranosti. Z razvojem družbe in človekovih dejavnosti se večajo
zahteve tudi na področju vzgoje in izobraževanja, od katerega se pričakuje sistematičnorazvojno in učinkovito delo. Pri tem predstavljajo učitelji, pedagogi in drugi vzgojnoizobraževalni sodelavci ključni faktor, ki omogoča uspešen proces (Langová 1987, 5).
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3.2 Kriteriji za osebno in strokovno usposobljenost vzgojnoizobraževalnih delavcev in sodelavcev

Med strokovne kompetence učiteljev, ki opredeljujejo njihov poklicni profil, spadajo
komunikativnost,

motiviranost,

reprezentativnost,

diagnostičnost,

organiziranost,

sposobnost za nadzor in vodenje. Od učiteljev se pričakuje tudi globoko filozofsko,
politično, znanstveno in kulturno znanje. Posamezne naloge vzgojno-izobraževalnega
delavca in sodelavca so naslednje:
-

načrtovanje, priprava in sodelovanje pri pripravi vsebine izobraževalnega
procesa;

-

samo izvajanje izobraževanja in celoten postopek z izbiro ustrezne
razumljive metodologije, s katero se opredeli in realizira določena snov;

-

vzpostavljanje ustrezne psihosocialne klime in vzdrževanje ustrezne
discipline;

-

motivacija otrok, šolarjev in dijakov;

-

z vzgojo opredeljevati družbene norme, vrednote in cilje;

-

razvijanje timskega dela, odgovornosti, spretnosti za reševanje problemov ter
učenja; senzitivnosti in refleksivnosti pri dijakih;

-

vrednotenje rezultatov izobraževalnega procesa;

-

samorefleksija in samoocenjevanje (Pospíšil in Vlčková 2009, 88).

Průcha (1997, 171–174) k zgoraj navedenim kompetencam dodaja še naslednje:
-

pripravljenost pedagogov za spopadanje z zahtevami, ki so jim dane;

-

strokovno usposobljenost na področju, ki ga poučuje, iskanje novih rešitev
za doseganje ciljev, uveljavitev učnega načrta in razvijanje individualnih
odnosov, ki se nanašajo na otroke in ljudi izven vzgojno-izobraževalne
institucije;

-

diagnostično in intervencijsko kompetentnost (sposobnost vživeti se v
razmišljanje in doživljanje otrok);

-

kompetentno svetovanje in posredovanje informacij staršem.
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Na področju osebnostnih in značajskih potez mora učitelj imeti tudi:
-

socialno inteligenco, kar pomeni, biti sposoben samokontrole in pogajanj;

-

razvit socialni občutek, kar pomeni, imeti večjo potrebo po socialnih stikih in
pripravljenost pomagati;

-

težnjo po ustvarjalnosti in kreativnosti, kar pomeni, nenehno iskanje novih
idej;

-

pedagoški optimizem v obliki notranje prepričanosti, da je vzgojnoizobraževalni proces pozitiven;

-

moralna stališča do načel humanizma in demokracije;

-

pedagoški mir in visoko stopnjo potrpežljivosti, ki omogočata pojasnitev
problematike in njeno popolno razumevanje;

-

sposobnost biti na voljo otrokom, učencem in dijakom, kar odraža pozitiven
odnos in vestno opravljanje dela;

-

izobraževalno zavezo na področju obogatitve vzgoje in izobraževanja, ki
mora potekati na miren način, z aktivnim pristopom do sebe, dela in do
otrok, učencev in dijakov;

-

težnjo k pravičnosti, poštenosti in enakopravnosti ter ustrezno sankcioniranje
pomanjkljivosti in kršitev;

-

sposobnost empatije in smisel za humor;

-

sposobnost prilagoditve spreminjajočim se razmeram (Pospíšil in Vlčková
2009, 88–89).

Glede čustveno-karakternih lastnosti človeka se od vzgojno-izobraževalnih delavcev
pričakuje, da bodo imeli naslednje lastnosti:
-

visoko čustveno stabilnost;

-

visoko integriteto osebnosti;

-

občutek varnosti in zanesljivosti;

-

odprtost za spremembe;

-

ustrezen nagib k dinamiki in dominaciji;

-

ustrezno samospoštovanje in samospoznanje;

-

optimizem v medosebnih odnosih;

-

stabilnost v zahtevnih življenjskih situacijah;
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-

predanost, samodisciplino, odgovornost, delavnost, vztrajnost, skromnost in
vljudnost (Pospíšil in Vlčková 2009, 88–91).

3.3 Značilnosti vzgojno-izobraževalnih procesov

Kolektiv psihologov z M. Langovo navaja, da vsi vzgojno-izobraževalni procesi
potekajo v t. i. pedagoških situacijah, ki so zgolj preslikave življenjskih situacij. Za t. i.
pedagoške situacije je značilen njihov razvoj in izoblikovanje, ki predstavlja temeljni
element aktivnega posredovanja subjekta v razvoj subjekta. »Pedagoški proces je
mogoče razumeti kot verigo učnih situacij, kjer je poudarek na spodbujanju razvoja in
izobraževanju otroka. Usposabljanje bodočih učiteljev je mogoče razumeti kot pripravo
za določene situacije, kjer bodo uporabili ustrezne kreativne rešitve, ki bodo pripomogle
v razvoju osebnosti otroka.« (Langová 1987, 8)

Vzgojno-izobraževalni delavci in otroci vstopijo v izobraževalni proces z določenimi
pričakovanji, ki so jih do sedaj dosegli in kar jim omogoča, da si postavijo cilje, ki jih
želijo doseči. Če bo ta proces uspešen, je odvisno od več dejavnikov. Te dejavnike
Langova (1987, 9) deli na subjekte (vzgojno-izobraževalne delavce), objekte (otroke,
učence in dijake), uporabljena sredstva in pogoje okolja.

Na preprečevanje poklicne izgorelosti pri vzgojno-izobraževalnem delu z romskimi
otroki imajo določen vpliv tudi postavljeni normativi oz. cilji pedagoškega procesa.
Vzgojno-izobraževalni proces predstavlja določeno obliko strategije, ki vodi k
postopnemu oblikovanju osebnosti. Ti cilji morajo biti postavljeni jasno, razumno ter
skladno z dolgoročnim učnim procesom. Formulacija poteka na treh ravneh: na
kognitivni, afektivni ter psihomotorični (Slavík idr. 2012, 18).
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3.4 Psihološki vidiki dela vzgojno-izobraževalnih delavcev

Vzgojno-izobraževalni delavci so temeljni elementi vzgojno-izobraževalnega procesa.
V njem sodelujejo kot subjekt, ki intervenira oz. posega v dejavnosti otrok, učencev in
dijakov, kar je ključno za uspešen in ustrezen razvoj otrok. Intervencijo v tem primeru
razumemo kot dejavnost, ki je usmerjena k doseganju cilja, v našem primeru vzgoji in
izobraževanju romskih otrok na eni strani ter preprečitvi izgorelosti pri zaposlenih. To
doseže vzgojno-izobraževalni delavec z ustrezno intervencijo v obliki posredovanja,
preprečevanja, s popravljanjem in z oblikovanjem, za kar potrebuje komunikacijske
spretnosti ter sposobnost refleksivnega razmišljanja (Langová 1987, 19).

Na strani subjekta, torej vzgojno-izobraževalnega delavca, so številni subjektivni
dejavniki in psihološki vidiki, ki vplivajo na način, kakovost vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti in specifično vedenje. Navajamo glavne lastnosti:
-

globina in obseg razumevanja dane problematike,

-

poglobljeno znanje in spretnosti, ki so potrebne za uspešno reševanje
nastalega

položaja

(ustrezno

teoretično,

metodološko,

kulturno,

izobraževalno-psihološko in organizacijsko osnovo);
-

splošne osebnostne lastnosti, ki vključujejo čustveno stabilnost, notranjo
integriteto in odpornost na stres;

-

cilji, v smislu psihičnega ali fizičnega stanja stvari, ki so usmerjeni v razvoj,
kar vzgojno-izobraževalnega delavca vodi, da jih želi doseči;

-

sposobnost objektivne ocene vzročnosti in obvladljivosti situacije – pri tem
vidiku gre za samoregulacijo v zvezi s svojimi pričakovanji in dobljenimi
rezultati in vedenjem učencev in dijakov;

-

vzajemna moč odnosov do učencev in dijakov;

-

kakovost medsebojnih odnosov med vzgojno-izobraževalnimi delavci in
učenci (Langová 1987, 20–21).
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3.5 Psihične obremenitve vzgojno-izobraževalni delavcev in vzroki
možne izgorelosti

Glede na vse navedbe, ki smo jih do sedaj podali, je razvidno, da sta poučevanje oz.
vzgoja in izobraževanje romskih otrok zahtevna in odgovorna naloga, ki vključuje
stresne situacije. Dolgotrajna izpostavljenost stresnim situacijam in neustrezna
regulacija lahko povzročita izgorelost. Psihično obremenitev lahko opredelimo kot del
celotne obremenitve okolja, ki je povzročena z delovnim mestom, delovnimi pogoji in
dejavnostmi v delovnem okolju. Gre za »proces psihološkega obravnavanja in soočanja
z zahtevami in vplivi življenjskega ter delovnega okolja. Okolje pomeni vse, kar obdaja
človeka, tudi odnosi, dogodki, zahteve za obdelavo informacij, ki zahtevajo miselne
procese, pozornost, spomin, domišljijo, razmišljanje in odločanje. Čustveno breme
izhaja iz situacij in zahtev, ki povzročajo čustven odziv.« (Drgáčová, 2006) Ta bremena
povzročajo takojšnja, kratkotrajna stanja dinamičnega ravnovesja, ki vključujejo:
-

utrujenost,

-

monotonost,

-

zmanjšano budnost,

-

duševno zasičenost,

-

izgorelost,

-

neugodje (Drgáčová, 2006).

Pri vzgojno-izobraževalnih delavcih izgorelost povzročajo še naslednje psihične
obremenitve, ki imajo primarni vir v:
-

interakciji med delavcem in učnim načrtom (npr. nasprotje med opredeljeno
normo pri določenem predmetu in časom, ki je določen);

-

interakciji med delavcem in učenci (ocenjevanje, razvrščanje, medsebojni
odnosi, pomanjkanje avtoritete);

-

interakciji med samimi vzgojno-izobraževalnimi delavci;

-

interakciji med vzgojno-izobraževalnimi delavci in izobraževalno ustanovo
kot organizacijo;

-

interakciji med vzgojno-izobraževalnimi delavci in starši otrok;
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-

interakciji med vzgojno-izobraževalnimi delavci in drugimi institucijami.

Sekundarni viri psihičnih obremenitev, ki povzročajo sindrom izgorelosti pri vzgojnoizobraževalnih delavcih, so pogojeni z razlikami v izobraževalnem sistemu ter z
ekonomskimi, političnimi, psihološkimi, socialnimi in družbenimi razlikami (Řehulka
in Řehulková 1999, 80–82).

Chris Kyriacou (2004, 17) loči v pedagoških poklicih naslednjih sedem čustvenih
obremenitev, ki povzročajo izgorelost:
-

otroci z nepravilnim odnosom in slabo motiviranostjo za delo,

-

moteči učenci in splošna nedisciplina,

-

veliko število sprememb v izobraževalnem sistemu in organizaciji šole,

-

neustrezni delovni pogoji z nizko možnostjo za izboljšanje stanja,

-

časovni pritisk,

-

konflikti s sodelavci,

-

občutek manjvrednosti učiteljskega poklica.
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4.

Zdravljenje

in

preprečevanje

izgorelosti

vzgojno-

izobraževalnih delavcev

Zdravljenje in preprečevanje izgorelosti vzgojno-izobraževalnih delavcev se bistveno ne
razlikuje od drugih poklicev. Danes obstaja širok nabor načinov, kako zdraviti
izgorelost, saj je bil na tem področju storjen velik napredek. Sindrom izgorelosti je
specifičen proces, ki ima široko paleto vzrokov, simptomov in posledic, kar omogoča,
da se posamezniku natančno določi stopnja sindroma, slednja pa omogoča zdravljenje
oz. preprečevanje. Idealen način preprečevanja izgorelosti je preventiva, ki lahko zgodaj
prepreči bolezen v celoti (Bartošíková 2006, 14).

4.1 Zdravljenje sindroma izgorelosti
Pri samozdravljenju lahko pride do številnih zapletov, saj pogosto le-to poteka brez
ustreznega strokovnega nadzora. Pri samozdravljenju lahko posameznik uporablja tudi
nepreverjene, škodljive metode, ki lahko stisko še dodatno povečajo. K neprimernim
oblikam spadajo droge, alkohol, tobak in kava. Med nepravilne pristope
samozdravljenja spada tudi agresija, ki služi posamezniku kot oporno dejstvo, da za
težave

okrivi

sebe

ali

druge.

Agresivnost

pri

samozdravljenju

povzroča

samodestruktivnost in slabitev socialnih odnosov, kar ima za rezultat še dodatno
poglobitev izgorelosti (Bartošíková 2006, 41–43).

Zdravljenje izgorelosti je v začetnih fazah dokaj uspešno in ni preveč zahtevno. V teh
fazah je ključno, da se posameznik zave, da ga naporna delovna opravila vodijo v
izgorelost, ki pa jo lahko prepreči z začasno odložitvijo napornih del. Posameznik mora
več časa nameniti sebi, saj s tem preusmeri svojo pozornost od dela. V začetnih fazah je
lahko uspešen tudi pogovor, kjer osebe delijo svoje izkušnje s podobnimi stanji, ali celo
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tisti, ki so imeli izkušnje z izgorelostjo. Veliko se lahko prepreči s timskim delom,
športnimi aktivnostmi, konjički in urejenim zasebnim življenjem, kar posamezniku nudi
terapevtski učinek (Bartošíková 2006, 41–43).
Pri zdravljenju izgorelosti v zaključnih fazah gre za naporen proces. Velikokrat
zdravljenje izgorelosti v zgodnjih fazah ni možno, saj posameznik ne vidi nevarnosti oz.
vidi aktualno stanje kot povsem normalno. Za uspešnost zdravljenja je potrebno, da se
posameznik zave resnosti izgorelosti in si prizna, da ima težave, ki zahtevajo
posredovanje zdravnika, terapevta ali psihologa. Tudi oblika izbire intervencije je
različna od posameznika, saj določeni simptomi zahtevajo specifično pomoč, ki jo lahko
nudi zgolj določen strokovnjak s strokovnimi kompetencami (Vollmerová 1998, 78).
Načine zdravljenja lahko delimo na tri osnovne ravni:
-

sprostitvene metode,

-

psihoterapevtske metode,

-

medikamentne metode zdravljenja.

Intervencije strokovnjakov so močno prilagojene in individualizirane, saj se simptomi
izgorelosti razlikujejo zaradi individualnih značilnosti posameznika.

4.1.1 Sprostitvene metode

Preživljanje izgorelosti in stresnih situacij ima takojšen odziv na kardiovaskularni in
živčni sistem. Tipični simptomi so glavoboli, napetost v mišicah, želodčne težave,
oslabitev imunskega sistema, povišano bitje srca in višja raven sladkorja v krvi. Te
težave se lahko odpravijo ali ublažijo z različnimi sprostitvenimi tehnikami, na primer z
dihalnimi vajami, jogo, avtogenim treningom, meditacijo ali fizioterapijo. Oseba, ki trpi
zaradi sindroma izgorelosti, se ne zmore sprostiti in duševno izklopiti, saj so njeni
možgani in psiha pod stalnim pritiskom. Osnovni namen sprostitvene metode je zato
poskus, da se za nekaj časa odlepijo od vsakdanjega življenja in stalnega soočanja s
stresnimi dejavniki. Ta sposobnost je glavni pogoj za ohranjanje ter krepitev duševnega
zdravja vsakega posameznika (Vollmerová 1998, 165–166).
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Kot primer sprostitvene metode navajamo avtogeni trening J. H. Schulza, ki je eden
izmed najbolj razširjenih. Bistvo te metode je, da z mirnim dihanjem, pomiritvijo
srčnega utripa, prijetnimi občutki in notranjo toplino, dosežemo stanje umirjenosti in
sprostitve. Posamezna vaja traja okoli petnajst minut, sam cikel traja nekaj tednov.
Avtogeni trening temelji na interpretaciji in povezovanju psiholoških (vse živčne
dejavnosti), somatskih (v mišicah – dejavnosti gibov) in vegetativnih dejavnikov
življenja (avtonomne dejavnosti). Pozitivni učinki avtogenega treninga se kažejo pri
doseganju višje stopnje koncentracije posameznika (Hochman 2012, 31).

4.1.2 Psihoterapevtske metode

»Pri psihoterapiji gre za posebno psihološko oskrbo ljudi, ki potrebujejo pomoč, torej
gre za nudenje pomoči osebam, ki so nestabilne ali pa jim le-ta grozi. Predmet
preučevanja je duševno življenje človeka, ki se odraža v vedenju in izražanju in se ga
preko intervencij (v katere klienti prostovoljno privolijo) poskuša spremeniti.«
(Vymětal 2010, 9) Osnovni namen psihoterapije je torej težnja po spremembi
nezaželenega vedenja klienta, ki se odvijajo z intervencijami, preko katerih terapevt
omogoča pogled na problem z drugih zornih kotov (Vymětal 2010, 9).

Psihoterapija se osredotoča na spremembe življenjskega sloga, ki krepijo razvoj zdravih
odnosov, kar omogoča realističen odnos do lastnega dela. Bistvo terapij je
preprečevanje specifičnih dejavnikov, ki spodbujajo izgorelost na delovnem mestu. Za
uspešnost zdravljenja izgorelosti s pomočjo psihoterapije so včasih nujno potrebna tudi
zdravila.

Pri zdravljenju izgorelosti se pogosto uporablja t. i. eksistencialna psihoterapija. Gre za
osredotočanje na notranje doživljanje in načine za spopadanje v smislu človeške
eksistence, svobode in odgovornosti človeške biti. Znotraj eksistencialne psihoterapije
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sta se razvili dve smeri, ki zdravita izgorelost. To sta dasein analiza (analiza tubiti) in
logoterapija (Kebza in Šolcová 2003, 18–19).

Dasein analiza je filozofsko naravnana psihoterapevtska smer, ki temelji na
eksistencialni filozofiji Martina Heideggerja. Ta smer revidira nezavedne mehanizme z
osredotočanjem na izvirno in naravno človeško realnost, preko katere poskuša doseči
obnovo človeške svobode in odgovornosti. Cilj terapije je »izpolnitev človeške biti«, ki
sama zmore prepoznati in najti načine, da ne preobremeni lastne biti (Česka zbornica
dasein analize 2012).

Logoterapija predstavlja psihoterapevtsko zdravljenje, utemeljeno na eksistencialni
filozofiji, ki poudarja pomen in iskanje človeškega obstoja. Odločilen element terapije
je prevzemanje odgovornosti zase. Metodo je razvil V. E. Frankl v prvi polovici 20.
Stoletja. Predstavlja dopolnitev Freudovega koncepta »želje po užitku« in Adlerjevega
»želje po moči«. Po Franklu gre za človeško željo v obliki »hrepenenja po smislu«. Če
ta želja ni izpolnjena, lahko privede do eksistencialnih frustracij, kjer posameznik
dvomi o smislu svojega obstoja in življenja. V končni fazi lahko to privede
posameznika do depresije, nevroze in tudi do samomora. Logoterapija s svojimi stališči
poskuša vnesti v psihologijo »rehumanizacijo«, ker uvaja v terapevtsko prakso širšo
družbeno razsežnost o smislu življenja. Terapija in svetovanje na tem področju se
osredotočata na vzroke za »padce«, ki so se zgodili v določenih življenjskih situacijah,
kar pomaga najti pot iz depresije in tesnobe (Balcar 1983, 20–21).

4.1.3 Medikamente metode zdravljenja

Vključitev zdravil nudi pomoč in podporo pri zdravljenju, vendar ta metoda ne more
odpraviti vzrokov bolezni. Zdravila delimo, glede na izvor, v dve skupini:
-

PSIHOTROPNA, katerih izvor je povsem kemičen. V to skupino spadajo
anksiolitiki, nevroleptiki in antidepresivi.
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-

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA, ki imajo naravni, rastlinski izvor, ki
se uporabljajo za lajšanje depresivnih učinkov in šibkejše tesnobe.

V obeh primerih mora uporaba potekati pod strokovnim nadzorom, ki je individualno
prilagojen glede na potrebe posameznika (Vollmerová 1998, 138–140).

4.2 Preprečevanje izgorelosti pri vzgojno-izobraževalnih delavcih

V tem poglavju bomo predstavili načine, kako preprečiti sindrom izgorelosti med
vzgojno-izobraževalnimi delavci. Preprečevanje oz. preventiva lahko poteka z vidika
delavca in z vidika delodajalca. Za uspešno in učinkovito preprečevanje izgorelosti je
nujno, da se ukrepi za preprečitev izvajajo na obeh področjih hkrati.

4.2.1 Preprečevanje oz. preventiva z vidika vzgojno-izobraževalnega delavca

Kot smo ugotovili in v prejšnjih poglavjih tudi opisali, lahko izgorelost v veliki meri
prepreči posameznik sam. Vzgojno-izobraževalni delavci lahko izgorelost preprečujejo
tako na delovnem mestu, kakor tudi v zasebnem življenju.

V vzgojno-izobraževalnem procesu bi morali za ohranitev psihične stabilnosti
upoštevati:
-

da rezultati vzgojno-izobraževalnega procesa ne morejo biti vedno odlični;

-

da je tudi pedagog zgolj človek, ki lahko naredi napako;

-

da mora pristop do otrok, učencev, dijakov in kolegov temeljiti na
asertivnosti tj. »sposobnosti odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj,
pravic, potreb ali čustev, pri čemer hkrati upoštevamo našega sogovornika«;

-

da je o težavah potrebno spregovoriti;
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-

da poklic in zaposlitev ne smeta biti edini smisel življenja;

-

da je potrebno stalno izpopolnjevanje in izobraževanje (Prevence stresu a
pracovního vyhoření pro učitele 2011).

Na področju zasebnega življenja se vzgojno-pedagoškim delavcem svetuje upoštevanje
naslednjih oblik preventive:
-

ohranjanje raznolikosti aktivnosti in konjičkov izven vzgojno-izobraževalne
institucije;

-

neprenašanje pedagoških in delovnih težav v zasebnost;

-

ohranjanje zdravega smisla za humor;

-

širjenje kroga prijateljev in znancev tudi zunaj družine in vzgojnoizobraževalne institucije;

-

dovolj počitka, sprostitve, zdrava prehrana in dovolj telesnih aktivnosti
(Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele 2011).

4.2.2 Preprečevanje oz. preventiva s strani vzgojno-izobraževalne institucije

Preprečevanje oz. preventiva lahko poteka tudi s strani vzgojno-izobraževalne
institucije. Ta lahko prepreči stres in izgorelost na delovnem mestu z naslednjimi
ukrepi:
-

izboljšanjem delovnih pogojev;

-

zmanjševanjem števila otrok, učencev in dijakov v razredu;

-

zagotovitvijo pomožnega ali dodatnega vzgojno-izobraževalnega delavca,
kar razbremeni delo;

-

krajšim delovnim časom oz. prilagoditvijo glede na izkušnje in
kompetentnost;

-

krepitvijo avtonomije vzgojno-izobraževalne institucije;

-

spodbujanjem nadaljnjega izobraževanja vzgojno-izobraževalnih delavcev;

-

aktivnim zanimanjem za vzgojno-izobraževalne delavce in njihove potrebe;
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-

ustreznim izvajanjem nagrajevanja in pohval (Prevence stresu a pracovního
vyhoření pro učitele 2011).

4.3 Supervizija kot oblika preprečevanja sindroma izgorelosti

Vzgojno-pedagoško delo z romskimi otroki lahko predstavlja izjemen fizičen in
psihičen napor. Supervizija je eden izmed načinov za spopadanje in preprečevanje
izgorelosti, ki omogoča pogled »od daleč«. Poznamo individualne in skupinske
supervizije, ki nudijo nadzor, izobraževanje, ovrednotenje in pomoč. Supervizijo
vzgojno-izobraževalnih delavcev lahko razumemo kot trening, kjer se naučijo ustreznih
reakcij, ki preprečujejo konflikte, stres in delovno izgorelost. V nadaljevanju bomo
predstavili nekaj opredelitev supervizije.

»Izraz supervizija izhaja iz angleščine, kjer se na gospodarskem področju nanaša na
nadzor ali upravljanje. Je sredstvo, s katerim je možno izvajati in izboljšati sposobnost
delavca, še posebej na delovnem mestu, in sodelovanje z drugimi v skupini.« (Hart in
Hartlová 2000, 576)

Jana Kolačkova (2005, 299–312) o superviziji govori, »da gre v medsebojnem
sodelovanju med supervizorjem in supervizantom za iskanje skupnih rešitev, kjer je
potrebno zaupanje, da se pride do samorefleksije, kar vodi do razumevanja nezavednih
povezav, odnosov, čustev, ki se odvijajo na delovnem mestu.« (Matoušek idr. 2003,
349)

Hess, Hess in Hess (2008) supervizijo opredeljujejo kot »čisto medčloveško interakcijo,
ki ima hkrati cilj, da bi se ena oseba, supervizor, srečevala z drugo osebo,
supervizantom, v želji izboljšati in pomagati ljudem«.
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4.3.1 Oblike supervizij

Obstaja veliko oblik supervizij, ki jih lahko razvrščamo po številnih kriterijih, npr. po
stopnji formalnosti, številu supervizantov, časovnem obsegu in še po mnogih drugih.

Hawkins in Slohet (2004, 60–61) razlikujeta delitev:
-

izobraževalna supervizija, ki se osredotoča predvsem na izobraževalne
funkcije. Supervizor ima predvsem vlogo učitelja, ki pomaga udeležencem,
da bi lažje razpravljali o delu s klienti;

-

supervizija, usmerjena na usposabljanje, ki se osredotoča tudi na
izobraževanje, vendar supervizor prevzame del odgovornosti za stranke;

-

usmerjevalna (vodstvena) supervizija, kjer ima supervizor odgovornost za
stranko, do katere je v nadrejenem položaju;

-

svetovalna supervizija je oblika, ki je namenjena zaposlenim, da se
posvetujejo o kakršnem koli vprašanju o določeni zadevi.

Te oblike supervizij avtorja označujeta za vertikalne, ker gre za obliko pomoči, kjer
izkušeni supervizor pomaga manj izkušeni osebi.

Naslednja razdelitev poteka na podlagi tega, kdo je udeleženec supervizije:
-

individualna supervizija: oblika pomoči, ki poteka s posameznikom, nudita
se mu refleksija in opora pri razvoju na delovnem mestu;

-

skupinska supervizija: oblika, kjer je več oseb, po navadi do deset. Te veliko
govorijo o svojem delu, občutjih in odnosih na delovnem mestu ter ob tem
prihaja do vzajemne podpore in izmenjavi izkušenj;

-

timska supervizija: usmerjena je na skupino, ki pa deluje kot ekipa in
vključuje vse člane ekipe, ne glede na njihovo funkcijo, potrebo in
odgovornost (Matoušek idr. 2003, 350).
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4.3.2 Balintove skupine

Posebna oblika supervizije (običajno v psihoterapiji) je Balintova skupina. Njeno bistvo
je, da se sreča več ljudi, ki imajo skupen vzrok in se jim dovoli, da govorijo in izražajo
mnenje o tem. Tako pridejo do zaključkov, ki jih drugače ne bi niti opazili, ugotovili.

Ta metode je bila najprej namenjena zdravnikom, kasneje so jo začeli uporabljati tudi v
drugih poklicih pomoči, kot so: zdravstvo, psihoterapija, socialno delo in tudi v šolstvu.

Balintovske skupine imajo po navadi naslednje faze:
1. izpostavitev primera,
2. vprašanja, anketiranje udeležencev,
3. ideje, zamisli udeležencev,
4. praktični nasveti,
5. beseda se vrne protagonistom, da izrazijo koristi prejšnjih faz (Havrdová in
Hajný 2008, 213).

4.3.3 Cilji supervizije

Cilj supervizije lahko razumemo na različne načine, pri tem je pomembno, da se
pojasni, kaj se od nje pričakuje. Mnogi avtorji se strinjajo, da »je prednostna naloga
strokovni razvoj zaposlenih, ki širijo svoje znanje. Vzporedno s tem ima supervizija
nalogo pomagati oz. obvladati težke razmere na delovnem mestu.« (Matoušek idr. 2003,
352)
Cilje supervizije je mogoče razumeti tudi kot spodbudo za nadaljnje delo, okrepitev
odpornosti proti stresu in izgorelosti. S supervizijo se pridobivajo informacije in
razvijajo spretnosti posameznika ali cele organizacije, ki so koristne na delovnem mestu
(Matoušek idr. 2003, 351).
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5. RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA
METODA

5.1 Raziskovalni problem in cilji raziskave

Poklicna izgorelost je v današnji dobi vedno bolj pogost problem, ki se mu je težko
izogniti v katerem koli poklicu. Vzgojno-izobraževalni delavci in sodelavci so
vsakodnevno v stiku s sodelavci, starši in tudi otroci, kar velikokrat pomeni, da so pod
pritiskom. Podvrženi so šolskim normativom, reagirati morajo premišljeno, ne smejo si
dovoliti, da jih kakšna koli nepredvidljiva situacija vrže iz tira itd. Delo z romskimi
otroci je še bolj naporno, saj le-ti prihajajo ponavadi iz drugačnega okolja. To okolje je
velikokrat neenakovredno oz. težje v primerjavi z okoljem, iz katerega prihajajo drugi,
ne-romski otroci. Kot navajajo nekateri avtorji (Macura Milovanović 2006, 20–25), se
pri vključevanju romskih otrok v vzgojno-izobraževalni proces pojavljajo nekatere
specifične težave, ki pomenijo dodaten izziv, npr. neredno obiskovanje pouka,
prenehanje šolanja, segregacija, negativna identiteta romskih otrok itd. Tako so
vzgojno-izobraževalni delavci, ki delajo z romskimi otroci, v situaciji, ki je zahtevna,
pogosto so prezrti, zato nas zanima, kako oni doživljajo poklicno izgorelost, kako jo
občutijo, kje vidijo vzroke, kako to vpliva na njihovo zasebno življenje in nenazadnje,
če se in kako se spopadajo z izgorelostjo ter kako jo poskušajo preprečiti.

Ta zastavljena vprašanja bomo raziskovali s pomočjo fenomenološko psihološke
metode, ki raziskuje doživljanje skupnega fenomena s strani različnih posameznikov in
v našem primeru omogoča, da posameznik skozi svojo prizmo predstavi fenomen
izgorelosti pri vzgojno-izobraževalnem delu z romskimi otroki. V nadaljevanju bomo
predstavili fenomenološko metodo.
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5.2 Fenomenološka metoda

Fenomenološka analiza ima svoj izvor v Kantu, ki je zahteval, da veda sistematično
raziskuje in preučuje »fenomene«, torej obseg in strukturo zavestnega izkustva človeka.
Največji impulz za metodologijo kvalitativnega raziskovanja je pomenila Husserlova
fenomenološka filozofija. Edmund Husserl (1859–1938) je bil filozof, ki je izoblikoval
filozofijo, ki poudarja subjektivne vidike dejanj ljudi. Husserl je opredelil
fenomenologijo kot »preiskavo« struktur zavesti, s pomočjo katerih ima zavest odnos
do objektov. Fenomenologijo vodi k raziskovanju izkušnja človeka, ki »odkriva« svojo
lastno »vsakodnevnost«. Husserlovo pot je nadaljeval njegov učenec M. Heidegger, ki
je predstavnik eksistencializma. Glavni predstavniki eksistencializma so bili J. P. Sartre,
M. Merleau-Ponty in P. Ricouer (Sages, 2002).

Fenomenologija je vplivala na metodologijo kvalitativnega raziskovanja. Njen vpliv je
najbolj opazen v obliki metode, ki je dobila ime po njej in se imenuje fenomenološka
analiza. Njeni glavni predstavniki so C. Mousakas, D. E. Polkinghorne in A. P. Giorgi.
Kljub temu, da je v imenu 'analiza', gre za kompleksen sistem izdelane metodologije, ki
obsega vse dele raziskave, ne zgolj analize dogodkov, ampak tudi to, kaj je vplivalo
nanjo in kaj po njej sledi. Cilj fenomenološke analize je odkriti doživljanje sveta izbrane
skupine ljudi. Doživljanje (nem. Lebenswelt, ang. living experience) so občutja, misli,
samozavedanje človeka. Raziskovalec izbere en dogodek, en fenomen, ki obstaja oz. je
obstajal v življenju izbrane skupine ljudi. Gre za dogodek, situacijo, predmet, človeka
ali skupino ljudi. Vsem je enako skupno izkustvo bistva, ki se potem odkriva in opisuje.
Bistvena je invariantna struktura skupine ljudi, njihova subjektivna izkušnja. Kakor pri
vsaki kvalitativni raziskavi, se tudi pri fenomenološki analizi opis raziskuje s pogleda
raziskovane osebe. Torej je ravno nasprotno objektivnemu opisovanju kvantitativne
metode. Raziskovalec poskuša razumeti raziskovani fenomen, pri čemer po navadi
odkriva manj znane izkušnje skrite pod površjem ljudi (Gavora 2007, 32).

Glavna raziskovalna metoda pri fenomenološki analizi je poglobljen intervju, v katerem
sodeluje manjše število ljudi. Intervju je večinoma pol strukturiran, kar pomeni, da
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vnaprej pripravljena osnovna vprašanja služijo kot izhodišče in jih lahko raziskovalec
dopolnjuje in modificira. Vprašanja so odprta. Včasih se uporablja skupinski intervju ali
analiza dnevnikov oseb. Redko se uporablja participialno opazovanje (Gavora 2007,
33).

Cilj je, da človek svoje doživetja pove v obliki osebne »novice«. Raziskovalec mora biti
opremljen z empatijo, znati mora potlačiti svoje dosedanje predstave in znanje o
raziskovanem fenomenu, saj samo to omogoča, da bo čim bolj poniknil v izvirno
interpretacijo doživljanja udeleženca raziskave (Gavora 2007, 33).

Fenomenološko raziskava se osredotoča na eno temo in pri njej želi »prodreti v« ter
priti čim globlje. Naloga raziskovalca je na eni strani omogočiti, da bi raziskovane
osebe spontano odgovarjale, na drugi strani pa jih mora usmerjati, da ne bi preveč zašle
od teme. Vprašanja morajo biti odprta, to pomeni, da omogočajo svobodno obliko
odgovora oz. ne smejo voditi k odgovorom da/ne ali podobno (Sages, 2002).

Fenomenološka analiza se uporablja pri raziskovanju na področju šolstva, koncepcije
učenja, pri izgorelosti, pri miselnih procesih, kvaliteti življenja, še posebej pa je
uporabna pri raziskovanju doživljanj in izkušenj invalidov, bolnih in poškodovanih
ljudi. Raziskovalci od raziskovanih ljudi pogosto zahtevajo, da podrobno opišejo
globoka in intenzivna doživljanja, ki jih oz. so jih doživljali. Fenomenološka analiza
prinaša nove in pogosto tudi nepričakovane poglede na raziskovane pojave, zato se ceni
njena epistemološka moč (Gavora 2007, 34).

54

6. METODA

6.1 Udeleženci

Za udeležbo v raziskavi so morali udeleženci izpolnjevati določene pogoje. Po
Creswellu (2007, 122) je za fenomenološko raziskavo ključno, da imajo vsi udeleženci
izkušnjo istega fenomena, ki se ga raziskuje, ter da znajo svoja doživljanja ubesediti.
Temeljni kriterij za sodelovanje v naši raziskavi je bil, da udeleženci opravljajo
vzgojno-izobraževalno delo z romskimi otroki. Nadaljnja kriterija sta bila, da se
poklicno ukvarjajo z romskimi otroki vsaj 4 leta in da so svoje izkušnje pripravljeni
odprto deliti. Po Adrianu van Kaamu (1969) morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji
za sodelovanje v fenomenološki raziskavi:

-

zmožnost tekočega jezikovnega izražanja,

-

zmožnost začutiti in izraziti telesne občutke, ki spremljajo ta čustva,

-

zmožnost začutit in izraziti lastne občutke in čustva brez sramu in zadržkov,

-

spontano zanimanje za lastno doživljanje,

-

zmožnost natančnega govornega ali pisnega opisa lastnega doživljanja.

V naši raziskavi je sodelovalo 7 udeležencev, od tega 2 moška in 5 žensk. Njihova
povprečna starost je bila 37,7 let. V povprečju se z romskimi otroci v okviru svojega
dela ukvarjajo 7,5 let.
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6.2 Pripomočki
V raziskavi smo upoštevali, da se nekatere osebe lažje izražajo pisno oz. da
posamezniki svoja doživljanja lažje izražajo verbalno, zato smo udeležencem
omogočili, da si sami izberejo, na kakšen način želijo sodelovati v intervjuju.
Intervju je vseboval naslednja vprašanja:
-

Spol in starost.

-

Koliko let že opravljate pedagoško delo z romskimi otroki?

-

Kaj vas je privedlo do tega, da ste začeli delati z romskimi otroki (kako ste se
znašli v tej zaposlitvi ipd.)?

-

Kaj vam pomeni oz. kako doživljate delo z romskimi otroki (doživljate/dosegate
pri

delu

kakšne

uspehe,

ki

vam

veliko

pomenijo;

vas

delo

zadovoljuje/izpolnjuje)?
-

Ali delo (z romskimi otroki) posega v vaše zasebno življenje in kako ocenjujete
delovni čas (menite, da delo posega v vaše zasebno življenje; se z dela vračate
utrujeni; kako vam ustrezna delovni čas)?

-

Finančna ustreznost plačila (ste zadovoljni s finančnim ovrednotenjem svojega
dela)?

-

Lahko opišete, kakšne oblike pomoči, dodatnega izobraževanja ipd. so vam na
voljo (tudi supervizije) in kaj vam pomenijo?

-

Opišite komunikacijo s svojimi sodelavci ter nadrejenimi (kako poteka, kakšni
so komunikacija, pretok informacij in zmožnost odločanja).

-

Mislite, da so odnosi na delovnem mestu dobri, in zakaj (kako doživljate odnose
na delovnem mestu; ali se lahko na delovnem mestu samostojno odločate ali
morate zgolj izvrševati navodila, ki jih dobite od nadrejenih; kako ste zadovoljni
z delovnim okoljem in delovnimi inštrumenti (tu lahko dodam morda romske
otroke; zadovoljstvo z delovnim mestom in prednosti, ki jih le-to prinaša).

-

Opišite preventivo proti stresu in izgorelosti (na kakšen način skušate preprečiti
izgorelost oz. stres; kaj počnete v prostem času; kateri so vaši konjički).

-

Ali menite, da vas pri delu z romskimi otroki kaj izčrpava (kako to doživljate;
kakšni so simptomi; kaj opažate kot posledico)?
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-

Kaj bi vam pomagalo?

Intervjuje smo zvočno posneli z diktafonom, na osnovi posnetkov pa so bili izdelani
transkripti, ki smo jih obdelali po metodi fenomenološkega pristopa.

6.3 Postopek
Postopek izvedbe naše raziskave je potekal v treh korakih, in sicer (Polkinghorne 1989,
41–60):
1. zbiranje opisov doživljanja,
2. analiza opisov doživljanja,
3. oblikovanje splošne strukture raziskovanega doživljanja.

6.3.1 Zbiranje opisov doživljanja

6.3.1.1 Aktivnosti pred izvedbo intervjujev

Pred izvedbo intervjujev smo raziskovali ter preučevali literaturo, ki se nanaša na
sindrom izgorelosti na delovnem mestu oz. na izgorelost učiteljev, pedagogov ipd. V
veliko pomoč nam je bilo, da smo stopili v neposreden stik z osnovno šolo, ki jo
obiskujejo zgolj romski otroci, ter s centrom aktivnega preživljanja prostega časa, ki je
namenjen romskim otrokom iz bližnjega romskega naselja (ime šole in centra smo
prikrili zaradi anonimnosti raziskave). Stik smo navezali par mesecev pred izvedbo
raziskave, kar nam je omogočilo, da smo dobili vpogled v delo in organizacijo vzgojnoizobraževalnih delavcev, ki delajo z romskimi otroki.

Na podlagi zbrane literature in posveta z mentorico ter tujo raziskovalko, ki se ukvarja s
poučevanjem romskih otrok, smo sestavili vprašanja, ki smo jih predstavili ravnateljici
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osnovne šole, ki jo obiskujejo romski otroci, ter vodji centra za aktivno preživljanje
prostega časa. Slednji sta svojim sodelavcem predstavili našo raziskovalno nalogo, kar
nam je omogočilo, da smo pridobili seznam možnih udeležencev, s katerimi smo nato
stopili v individualen stik.
K raziskavi smo potencialne udeležence (11 oseb) vabili ustno in pisno. V opisu
(Priloga 1) smo predstavili, da raziskujemo doživljanje poklicne izgorelosti vzgojnoizobraževalnih delavcev, ki delajo z romskimi otroki. Pojasnili smo, da bo raziskava
potekala v obliki intervjuja, kar bo posameznemu udeležencu vzelo približno 60 minut.
3 osebe so zavrnile sodelovanje, ena oseba se je odločila za pisno obliko, vendar
odgovorov ni vrnila, zato velja, da smo opravljali zgolj ustne intervjuje, saj je pisni
vprašalnik neveljaven. Intervjuje smo tako opravili s 7 udeleženci.

Raziskava je potekala v obliki intervjujev. Udeležence raziskave smo predhodno
seznanili z anonimnostjo raziskave. Zagotovili smo jim, da bomo varovali pridobljene
informacije, varovali osebne podatke in da lahko udeležbo v raziskavi brez obrazložitve
kadar koli prekinejo. Vse zvočne posnetke smo po transkripciji uničili.

6.3.1.2 Izvedba intervjujev

Intervjuji so potekali individualno v avgustu leta 2017 na različnih lokacijah, tudi preko
videokonference. Z udeleženci smo stopili v stik pred izvedbo in jim dali nekaj smernic
o raziskavi. Pojasnili smo jim, da nas zanimajo njihovi občutki in doživljanja, ki naj jih
poskušajo opisati z lastno naravno govorico, čim bolj realno in iskreno, saj je to
prednost fenomenološke raziskave.

Vprašanja smo postavili na način, ki je udeležencem omogočal, da govorijo čim bolj
svobodno oz. da se jih pri tem ne omejuje. Tako smo k vprašanjem dodali tudi
usmeritvena vprašanja, ki so služila kot varovalo, da ne bi preveč skrenili od teme. Vse
udeležence smo prosili, ali jih lahko po opravljeni analizi podatkov ponovno
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kontaktiramo z namenom, da jim predstavimo ugotovitve ter preverimo, ali smo zbrane
informacije pravilno oblikovali v njihovo refleksijo.
Najpogostejši fenomenološki metodi opisovanja doživljanj sta opisovanje doživljanj v
pisni obliki (vprašalnik) in intervju. Odločili smo se, da ponudimo obe obliki, vendar
smo vse podatke zbrali z osebnimi intervjuji. Pomanjkljivost te oblike je, da je za
udeležence lahko čustveno naporna; zahtevnejša pa je tudi analiza odgovorov. Po drugi
strani pa osebni intervju omogoča, da se raziskovalec prilagaja udeležencu, kar pomeni,
da ga lahko individualno prilagodi, hkrati mu omogoča, da intervjuvani odkrije lasten
svet doživljanj (Radanović in Kordeš 2009, 25).
Z enim udeležencem je bil opravljen intervju preko videokonference (Skype), s šestimi
udeleženci pa so bili intervjuji izvedeni v živo. Za intervjuje smo se informativno
dogovorili junija, vendar smo se zaradi dopusta in drugih aktivnosti odločili, da
intervjuje opravimo v drugi polovici avgusta 2017. Intervjuji so potekali na različnih
lokacijah: v pisarni, v kabinetu na delovnem mestu, doma pri udeležencu, v lokalu ter
preko videokonference. Intervjuji so v povprečju trajali med 45 in 60 minut in so se
snemali z diktafonom. Po opravljeni transkripciji so bili posnetki uničeni. Po formalnem
zaključku intervjuja smo vse udeležence povprašali, če bi želeli še kaj dodati oz. če
imajo kakšne predloge ipd. Neformalnega dela nismo snemali, vendar smo vseeno
pridobili nekaj koristnih informacij, ki so še dodatno pojasnile stanje vzgojnoizobraževalnih delavcev.

6.3.1.3 Aktivnosti po izvedbi intervjujev

Potem ko smo opravili vse intervjuje, smo naredili njihov prepis oz. transkripcijo.
Poskušali smo ohraniti izvorno obliko, ki vključuje tikanje, prost način izražanja in
narečne besede (nekatere besede smo napisali v knjižnem jeziku, saj bi lahko bralcu
povzročale težavo pri razumevanju). Zaradi varovanja osebnih podatkov smo nekatere
informacije preoblikovali oz. smo jih zakrili, saj menimo, da bi z določenimi
informacijami lahko prepoznali udeležence udeležbe. Te podatke smo skrbno
preoblikovali na način, da ne vplivajo na raziskavo. Ker menimo, da so pomembni
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elementi intervjuja tudi neverbalna komunikacija, geste, ton glasu ipd., smo tudi te
povratne informacije vključili v našo raziskavo.

6.3.2 Analiza opisa doživljanja
Na osnovi analize transkriptov smo oblikovali zgoščen opis doživljanja za posameznega
udeleženca. Oblikovanje opisov je potekalo po naslednjih petih korakih (Wertz 1985, 16
4–169):
a) ustvarjanje celostnega vtisa ob prebiranju zapisa doživljanja, zavzemanju drže
udeleženca in vživljanju v njegovo vlogo;
b) razdelitev zapisa v pomenske enote;
c) pregled pomenskih enot v vseh opisih doživljanj in identifikacija pomembnih enot
za potrebe raziskave;
d) razvrščanje pomenskih enot po časovnem zaporedju glede na pomen;
e) oblikovanje smiselne in pomenljive oblike opisa doživljanja – individualni opis
doživljanja za vsakega posameznega udeleženca.

6.3.3 Oblikovanje splošne strukture raziskovanega doživljanja
V zaključni fazi smo na podlagi analize posameznih zapisov individualne psihološke str
ukture doživljanja vseh sodelujočih oblikovali splošni opis doživljanja poklicne izgorelo
sti pri vzgojno-izobraževalnem delu z romskimi otroki. V posamezni individualni strukt
uri smo poiskali značilnosti, ki odražajo splošne značilnosti in se lahko tako posplošijo
na vse sodelujoče. Splošno veljavnost določene karakteristike individualne psihološke st
rukture smo preverili z medsebojnim primerjanjem individualnih struktur in iskanjem te
iste karakteristike v drugih strukturah. Pozorni smo bili tudi na prikrite, implicitne pome
ne. Dele individualne strukture doživljanja udeležencev, ki so se medsebojno prekrivale,
smo uvrstili v splošno strukturo. Na koncu smo oblikovali zgoščen splošni opis temeljni
h značilnosti doživljanja poklicne izgorelosti pri vzgojno-izobraževalnem delu z romski
mi otroki.
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7. REZULTATI

Osrednji namen in cilj naše magistrske naloge je prikazati razumevanje in doživljanje
poklicne izgorelosti, ki jo doživljajo vzgojno-izobraževalni delavci, ki delajo z
romskimi otroki.

V naši nalogo smo uporabili fenomenološko-psihološki pristop, kar pomeni, da smo se
osredotočili na posameznikova lastna doživljanja, ki so sama po sebi fenomen, in zaradi
tega nismo postavili hipoteze ali predvidevali rezultatov. Izhodiščni vprašanji, ki ju
lahko imenujemo tudi glavni, se glasita: Kakšno je doživljanje poklicne izgorelosti
vzgojno-izobraževalnih delavcev, ki delujejo z romskimi otroki? oz. Kako poklicno
izgorelost doživljajo vzgojno-izobraževalni delavci, ki delujejo z romskimi otroki? Na
osnovi pridobljenih podatkov smo za vsakega udeleženca oblikovali opis individualne
strukture doživljanja tega pojava, na koncu pa še skupni opis strukture doživljanja
poklicne izgorelosti vzgojno-izobraževalnih delavcev, ki delajo z romskimi otroki.

7.1 Opisi individualnih psiholoških struktur doživljanja poklicne
izgorelosti pri vzgojno-izobraževalnem delu z romskimi otroki
UDELEŽENEC A je star 34 let. Romske otroke poučuje 6 let.
Z romskimi otroki je začel delati po naključju. Kot navaja udeleženec »se je prijavil na
razpis, ker se drugi izogibajo šol, kjer je veliko romskih otrok, saj veljajo za zahtevnejše
delovno okolje«. Tudi sam potrjuje to tezo; tako pedagoško delo z romskimi otroki
opisuje kot »drugačno, ki zahteva veliko več truda, kakor če bi delal z drugimi otroki«.
To pomeni, da se mora za vsak razred pripraviti individualno oz. za določene otroke
posebej, kar mu vzame veliko časa. Individualen pristop je potreben, da preprečuje
konflikte v razredu (predvsem v višjih razredih). Učence višjih razredov opisuje kot
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otroke, ki so pogosto divji, agresivni, nesramni, zato je velikokrat nemočen. Kot še
opiše »si v takšnih razredih želim samo, da čim prej mine ura«. Mlajše romske otroke
lažje poučuje oz. tudi, ko se pojavijo težave, jih lažje razreši, »mlajši še vsaj poslušajo,
medtem ko na starejše se lahko dereš, pa ne pomaga«. Ker je delo z mlajšimi lažje,
meni udeleženec, da lahko zaradi tega lažje razvija njihove potenciale. Ker ga mlajši
bolj upoštevajo, je pri delu z njimi bolj motiviran, kakor pri delu z višjimi oz. bolj
problematičnimi razredi.

Udeleženca A izčrpava že samo delo z romskimi otroki, saj je to delo naporno. Veliko
časa in energije mu vzamejo poročila, ki jih mora napisati izven šolskega časa. Zraven
dodaja še, da mu veliko časa vzame še zaključek doktorskega študija, zato odhaja spat
pozno. Sebe doživlja kot »motor, ki mu zmanjkuje bencina«. Spremembe opaža tudi
sam, saj trdi, »da je bil včasih bolj zagnan in motiviran«. S plačilom ni najbolj
zadovoljen, saj je le-to po njegovem mnenju prenizko. To primerja s tem, da je plačan
podobno kot na drugi šoli, kjer poučuje ne-romske otroke. Poučevanje romskih otrok je
zahtevnejše, v to mora vložiti več časa in truda, zato je po njegovem mnenju preslabo
plačano oz. plačilo ni enakovredno. Udeleženec A je zaposlen na šoli, kjer poučuje
romske otroke za polovični delovni čas, zato preživi s sodelavci manj časa: »Pridem v
šolo, oddelam svoje in šibam naprej«. S sodelavci nima težav, komunikacija med
sodelavci se mu zdi ustrezna, kot glavni razlog za to navaja, da so manjša šola. Odnose
opisuje kot »korektne«, vendar se v kolektivu velikokrat čuti napetost. Napetosti je po
navadi največ ob zaključku polletja oz. ob koncu šolskega leta.

Udeleženec A se poskuša izogibati stresnim situacijam na delovnem mestu, saj meni, da
bi bilo v nasprotnem primeru še huje, »moj moto je ohraniti mirno kri«. Večino
prostega časa preživi v ateljeju, kjer ustvarja vizualne grafične podobe. Umetnost je
konjiček, ki mu namenja največ prostega časa. V preostanku prostega časa rad zahaja na
sprehode in v hribe.

Preventivo izgorelosti na delovnem mestu vidi kot šibko. Šola organizira delavnice in
predavanja, ki obsegajo tematiko izgorelosti in preventive na tem področju. Teh oblik
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ne doživlja oz. poimenuje kot supervizije, ampak »teoretične delavnice, ki v romskem
okolju težko delujejo«. Samoplačniške oblike pomoči ne išče, saj bi bilo to v tem
trenutku preveliko finančno breme.

Zaradi specifičnega delovnega okolja veljajo določene omejitve, kar je ponazoril s
primerom, ko je želel peljati otroke na ogled razstave, za kar je moral najprej zaprositi
ravnateljico, ta pa bi morala za vsakega otroka pridobiti pisno soglasje staršev oz.
skrbnikov, kar pa je po mnenju udeleženca A »nemogoče«. Zaradi takšnih situacij se
počuti omejen oz. pravi, da nima zadostne svobode, hkrati pa je kritičen do sistema:
»sem kar omejen, nimam neke velike svobode. Če primerjam z drugo šolo. V mestu je
bila razstava na prostem in z drugo šolo smo si jo šli pogledat normalno, brez težav,
kar med uro.«

Udeležencu A bi pomagala razbremenitev dela, tako da bi bili razredi manjši. Tudi
nepotrebno birokracijo bi skrčil. Zagotovo bi bilo boljše plačilo dodatna motivacija,
prav tako bi k izboljšanju pripomogla kvalitetna strokovna pomoč.

UDELEŽENKA B je stara 32 let in poučuje 2 predmeta.
Udeleženka B je za delo izvedela, ko je bila seznanjena, da se bo sprostilo delovno
mesto na romski osnovni šoli, zato se je prijavila na razpis. Kot glavni razlog, da se je
sprejela zaposlitev, je navedla finance.

Delo z romskimi otroki opisuje zahtevnejše kot poučevanje ne-romskih otrok.
Udeleženka je leto pred tem učila izključno začetne razrede predmetne stopnje, zato
sedanje delo primerja s preteklim letom, ko je učila višje razrede. Delo z učenci, ki šele
začenjajo na predmetni stopnji, je manj naporno kakor delo z učenci, ki zaključujejo
osnovno šolo. Sama meni, da je starejše romske otroke bistveno težje učiti. Ob tem je
bila velikokrat nemočna, čutila se je nesposobno. Pojavljati so se ji začela vprašanja o
lastni sposobnosti. Sama navaja, da romske otroke vzgaja kruta ulica, proti kateri se ona
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kot posameznik težko bori. Kot mlajša je verjela, da lahko odvrne večje število otrok od
tveganega vedenja in okolja. Z leti je spoznala, da je od tega težko odvrniti že enega
otroka in ga spraviti na pravo pot, zato je sedaj vesela vsakega uspeha oz. ne čuti več
takšnega neuspeha, ko veliki večini ne uspe.

Udeleženko B izčrpava delo z romskimi otroki, saj je velik delež teh otrok opredeljen
kot problematičen. Trdi, da je drugače, »če učiš 2 do 3 otroke, ki so problematični, če
pa gre za polovico razreda ...«. Včasih si postavlja vprašanje, ali je »nesposobna«, ko
ne zna umiriti razreda. Takrat se počuti nemočno, saj včasih tudi kričanje ne zaleže.
Iskanje rešitve v takšnih situacijah opisuje kot hojo po minskem polju. Vse to ji vzame
veliko energije. Udeleženka še navaja, da so romski otroci nad njo velikokrat poskušali
vršiti psihično obliko nasilja. Te so se pojavljale v obliki spolnih zbadljivk, žaljivk,
kletvic, obrekovanja ipd., zaradi tega je velikokrat prihajala domov psihično in čustveno
utrujena. Plačilo se ji zdi nizko. Delo z romskimi otroki opisuje kot delo v »posebnih
pogojih«, zlasti zato, ker je šola »tako rekoč v getu, kar se ne da primerjati s
poučevanjem v »normalni« osnovni šoli«.

Udeleženka B vidi delovni kolektiv kot ustrezen, kar je pogoj za delo, saj si ne morejo
dovoliti drugačnega stanja, »odnosi so dobri, saj menim, da moramo skupaj držati, ker
če ne, bi to postala norišnica«. Starejše sodelavke so za udeleženko B »zbirka
izkušenj«, tako da jih doživlja kot mentorice. Pri svojem delu ne občuti omejitev s strani
nadrejenih. Svoje sodelavce in nadrejene doživlja kot osebe, s katerimi se posvetuje, ko
je v poklicni dilemi. Zahtevnejši so za udeleženko B starši romskih otrok, zato je
hvaležna, da imajo na šoli varnostnika, saj je po mnenju udeleženke B preprečil že
veliko nasilnih konfliktov.

Udeleženka B opisuje preventivo delovne izgorelosti, ki ji jo nudi šola, kot ustrezno.
Tako sodeluje v projektih z zunanjimi institucijami (fakultetami, prostovoljci, socialno
službo ipd.). Aktivno se udeležuje predavanj, konferenc in seminarjev. Nekaj časa je
obiskovala individualno ter tudi skupinsko svetovanje. Meni, da se na področju
preventive izgorelosti na delovnem mestu stvari izboljšujejo, vendar je še veliko
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prostora za napredek. V prostem času si »želi napolniti baterije«, kar počne preko
športnih aktivnosti. Tako hodi plavat, teče in obiskuje fitnes. Veliko časa preživi z
zaročencem v ateljeju, kjer se preko ustvarjanja »odklopi«.

Udeleženka B vidi rešitev v spremembi delovnega okolja, saj ne želi ostati »celo
življenje na eni šoli oz. bi moralo priti do sprememb«. Na delovnem mestu bi jo
razbremenilo, če bi bili manjši razredi, več učiteljev ter »nekaj«, kar bi jo motiviralo. To
»nekaj« bi lahko bila ustrezna finančna motivacija za uspešno delo.

UDELEŽENKA C je stara 31 let. Več let je poučevala na drugi šoli, zadnji 2 leti
poučuje na šoli, kjer so romski otroci.
Udeleženka je odkrito spregovorila o tem, da ni želela delati z romskimi otroki, saj je
vedela, da so razmere »nenormalne«. Delo je sprejela zaradi tega, ker ni dobila druge
zaposlitve, bi pa delovno okolje takoj zamenjala, če bi dobila delo na kateri drugi šoli.
Romske otroke doživlja kot naporne, nemogoče, velikokrat nesocializirane. Za
udeleženko C je uspeh, »če ji ne pojedo vseh živcev«. Udeleženka C meni, da se
poučevanja romskih in ne-romskih otrok ne da primerjati, saj so razlike med njimi
prevelike, sama pa jih ne more premestiti, zato je bolje, da zgolj »oddela« svojo nalogo.
V svojem delu z romskimi otroki »ni nobenega haska (učinka)«, ker se romski otroci ne
učijo, ne delajo nalog, med poukom pa da počno vse drugo, samo učijo ne.

Udeleženko C delo izčrpava. Romski otroci ji lahko »pojedo veliko živcev«, kar se
odraža na način, da je utrujena. Poučevanje oz. situacija v razredu je lahko za
udeleženko tako naporna, da ji pokvarijo ves dan, takrat ji je težko, vendar se poskuša
zadržati: »lahko mi pokvarijo dan, cel mi pokvarijo, takrat,… težko je takrat, vendar
moram iti naprej, drugega mi ne preostane«.

Udeleženka C se poskuša izogibati temu, da bi delo »nosila domov«, čeprav je to skoraj
nemogoče. Ima močno postavljene meje med tem, kaj je delovno mesto in kaj
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zasebnost, »šola je šola, moje zasebno življenje pa zasebno, brez učencev«. V prostem
času ureja okolico in gleda filme, saj ji za kaj drugega zmanjkuje časa.

O komunikaciji udeleženka C ni želela veliko govoriti. Komunikacijo opisuje kot
normalno, ki se odvija o vsakdanjih stvareh. Na področju vzgojno-izobraževalnega dela
prihaja v kolektivu do nesoglasij in trenj med sodelavci, vendar raje »ostanemo na
svojih bregovih«. Več o tem ni želela govoriti, kar smo upoštevali.

Udeleženki C oblike pomoči, ki jih nudi šola, ne pomenijo veliko, saj so po njenem
mnenju preveč teoretične. Oblike, ki jih je navedla, so: pogovori s sodelavci, seminarji,
delavnice, strokovna pomoč centra za socialno delo. Meni, da v tem delovnem okolju in
na tem delovnem mestu bistvene izboljšave niso mogoče oz. so tako majhne, da se to ne
bi poznalo. Tudi plačilo se ji zdi neustrezno oz. prenizko. Kot delno rešitev vidi v tem,
da bi zamenjala delovno okolje.

UDELEŽENKA D je stara 49 let.
Udeleženka D deluje zadnja 4 leta v vodstvu institucije, ki jo obiskujejo izključno
romski otroci. O Romih oz. o romskih otrocih nima nobenih predsodkov, saj prihaja iz
okolja, kjer je bilo veliko Romov, tako da jo Romi spremljajo že vse življenje. Romske
otroke doživlja kot »še neizklesane diamante«, ki so zaradi različnih vzrokov prikrajšani
za marsikaj.
Kot pedagog in uradnik se trudi, da bi se spremenila splošna družbena klima do Romov.
Meni, da morajo določen delež k temu prispevati tudi Romi. Najboljši primer je, da
svoje otroke pošiljajo v šole, kjer pridobijo ustrezno izobrazbo. Drugi, ne-romi, pa jim
morajo biti »vzgled in pozitivna usmeritev«. Na svoje poslanstvo gleda širše. Ocene in
učni uspeh niso vse, ampak je »bistvo, da se jih spravi iz geta in ulice ter da jih
naučimo, da se pošteno delo izplača … ter da bodo nagrajeni in se nenazadnje izvlekli
iz revščine«.

66

Udeleženka D ima dostop do financ, zato bolje pozna plačilni sistem, ki je po njenem
mnenju krivičen do zaposlenih. Meni, da je plačilo zaposlenih prenizko, vendar »imam
pri tem bolj ali manj zvezane roke … kolikor lahko, poskušam iti na roke, vendar pa
čudežev ne morem narediti«.

Ker spada med nadrejene, težko ocenjuje komunikacijo. Sebe opisuje kot osebo, ki je
odprta za dialog, zato meni, da ji lahko sodelavci zaupajo brez strahu in pritiska.
Konflikti so prisotni, vendar se ji to ne zdi sporno, saj le-ti niso preveliki. Sodelavcem
zaupa in upa, da jim daje dovolj svobode. Želela bi jim dati še več, vendar jim zaradi
specifike učencev ne more dati, saj jo zavezuje »širok skupek pravil, ki ji to
onemogoča«, ki bi v nasprotnem primeru pomenile hujše kršitve, zaradi česar bi lahko
izgubila delovno mesto.

Udeleženki D veliko pomeni, da je prišlo do prenove šole, kar pomeni, da so se
izboljšali pogoji za delo. Obnove vidi kot priznanje za preteklo delo na področju dela z
romskimi otroki. Udeleženka D je na splošno pozitivno govorila o odnosih med
sodelavci oz. se je izogibala ostrejšim tonom v pogovoru.

Udeleženka D je doživljanje izgorelosti opisala na dva načina. Kot pedagog, ki je
poučeval, je večjo izgorelost doživljala med samim delom, saj je takrat morala
»porabiti« več energije. Kot uradnik, ki deluje na področju romske skupnosti, veliko
dela »nosi domov«, zato jo domači opisujejo kot »deloholika«. Pri sebi opaža, da se
včasih pojavlja napetost. Te je največ, ko je pod pritiskom, takrat ima občutek, da slabše
spi. V situacijah, ko se pojavljata napetost in pritisk, poskuša ohraniti trezno glavo, saj
meni, da bi bilo v nasprotnem primeru še huje.

Udeleženki D veliko pomeni vera v Boga. Aktivna je tudi v župniji. Molitev ji daje
»moč, da kdaj pa kdaj ne odneham«. Veliko ji pomenijo družina in trenutki, ki jih
preživi z njimi. Tako opisuje, da se vsako leto veseli poletja, ko zahajajo na morje, kjer
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se lahko posveti zgolj družini. Prostega časa za druge aktivnosti ji ne preostane veliko.
Tako zahaja v hribe ali pa ureja vrtiček.

Kot uradnik oz. višji birokrat na področju vzgoje in izobraževanja romskih otrok
sodeluje v kolegiju, kjer so predstavniki drugih šol, ustanov, organizacij ipd., na
katerem si izmenjujejo izkušnje in med drugimi so obravnavali tudi izgorelost. Sodeluje
z domačimi in tujimi univerzami, aktivna je na posvetih, ki jih organizira regija oz.
občina. Veliko sodeluje s centrom za socialno delo, ki v šoli organizira različna
predavanja, ki so namenjena učiteljem. Bolj kot zase išče poti, kako bi razbremenila
svoje sodelavce, saj meni, da je na tem področju potrebno narediti še več.

UDELEŽENEC E je star 34 let in je vodja centra interesnih dejavnosti, ki je namenjen
romskim otrokom.
Z romskimi otroki udeleženec E deluje že od študija. Udeleženec E meni, da je potrebno
za delo z romskimi otroki veliko pozitivne energije, saj je delo zelo naporno. Pozitivna
energija pa je tista oblika »goriva«, ki ga poganja, ko je delo naporno in zahteva veliko
truda. Kot zahtevno delo opredeljuje predvsem, kot da je čustveno naporno, kajti romski
otroci prihajajo iz geta, kjer so izjemno težki pogoji za bivanje, veliko je kriminala,
alkohola, drog in drugih oblik nasilja in zlorab. Tako je velikokrat njegova primarna
naloga, da vzgaja romske otroke oz. jih uči stvari, ki jih doma niso naučili starši.
»Včasih jih moramo zjutraj umiti, naučiti, da se umijejo, včasih tudi obleči.«

Udeleženec E meni, da je za delo z romskimi otroki ključno to, da jih »sprejmeš«, hkrati
pa ne smeš imeti predsodkov. Kot lasten zgled je navedel, da se je naučil romskega
jezika, kar mu omogoča lažjo komunikacijo, ter da ga Romi sprejmejo za »svojega«. Pri
vsem tem pa udeleženec opozarja, da je potrebno ostati na realnih tleh, kar pomeni, da
si ne smeš dati prevelikih zahtev oz. se moraš pri delu z romskimi otroki veseliti
vsakega majhnega uspeha, šele na dolgi rok pa je možen večji uspeh. Udeleženec E
opisuje delo z romskimi otroki kot »tek na dolge proge«, kar pomeni, da ne smeš delati
prehitro v upanju, da boš tako hitreje dosegel rezultate, saj ti ne bodo prišli. Udeleženec
E opozarja, da lahko hitro pregoriš v želji, da bi spremenil situacijo. Kot neuspeh
68

doživlja tiste otroke, ki jih ni uspel spraviti z ulice. Zaradi tega so se pri njemu začeli
pojavljati dvomi: »takrat se vprašaš, ali je bil ves trud zaman … vprašaš se, ali bi lahko
naredil kaj več«.

Udeleženec opisuje kolektiv kot mlad in fleksibilen. Komunikacije je veliko, kar je po
mnenju udeleženca E velika prednost. Znotraj kolektiva ni težav. Da se ne pojavljajo
težave, vidi udeleženec E v tem, da so jasno razdeljene naloge in da se jih pri tem ne
omejuje. Trdi, da se včasih pojavijo majhne težave, vendar to ni nič nenavadnega. Večje
težave vidi v komunikaciji z zunanjimi sodelavci, saj ti pogosto romske problematike ne
poznajo dovolj dobro. Z zunanjimi sodelavci sodeluje na področju financ in druge
organizacije. Takrat se počuti udeleženec »nemočen«. Kakor opisuje, mora za majhno,
bizarno zadevo vložiti veliko energije, »pri financah se velikokrat pojavijo težave …
takrat občutim, kako nemočen si, koliko energije moraš vložiti, npr. da dobimo 5
nogometnih žog ali podobno … čeprav gre za majhen denar, moram opraviti par klicev
in skoraj prosjačiti … najraje bi jih kupil kar sam s svojim denarjem, bi bilo lažje in
hitreje«.

Kot oblike pomoči je udeleženec E navedel, da poteka veliko sodelovanja z zunanjimi
sodelavci, ki so v veliki meri prostovoljci. Neposredne oblike pomoči, ki bi se ukvarjala
z izgorelostjo na delovnem mestu, nimajo oz. meni, da je ne potrebujejo, saj niso tako
obremenjeni kot učitelji. Vseeno pa se lahko obrnejo na šolsko svetovalno službo
bližnje šole. Veliko dodano vrednost vidijo v prostovoljcih, ki prihajajo kot študentje
velikokrat na prakso. Ti jim prinesejo nove poglede in znanja, ki jih poskušajo vpeljati v
proces dela z romskimi otroki. Aktivno sodelujejo tudi s fakultetami, nevladnimi
organizacijami ter sosednjim župniščem (Karitas).

Udeleženec E vidi izvor težav v tem, da prihajajo otroci iz okolja, kjer je polno
kriminala, alkohola, drog, nasilja in brezposelnosti, zato nimajo dobrega vzgleda. Sami
delajo po najboljših močeh, zato bi jim bilo v veliko pomoč, če bi imeli več denarja in
več zaposlenih, ki bi bili hkrati tudi strokovnjaki na področju dela z Romi in romskimi
otroki.
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UDELEŽENKA F je stara 51 let in romske otroke poučuje 15 let.
Za omenjeno udeleženko je poučevanje delo z romskimi otroci podoben proces kakor z
drugimi otroki. Ugotavlja, da so romski otroci že v izhodišču v slabšem položaju, ki se z
leti le še slabša. Posameznik je pri tem nemočen. Nekaj časa lahko »krpa« razlike, ko pa
jih ne more, pa se porušijo »kot jez, ki popusti«. Težavno postane poučevanje, saj mora
učitelj iskati kompromise, ker postane učni proces za nekatere prehiter oz. za nekatere
prepočasen, zato je težko najti ustrezno sredino, kar predstavlja udeleženki F velik izziv.

Delo z romskimi otroki predstavlja za udeleženko tudi poklicni izziv, saj je zadolžena
za razvoj šole. Sama opozarja, da se ne morejo primerjati z »normalnimi« osnovnimi
šolami, medtem ko se s šolami, ki imajo podobno specifično skupino učencev, lahko, in
tam so med najuspešnejšimi. To ji pomeni, da dela pravilno, kar posledično pomeni
pozitiven pogled na šolsko institucijo.

Udeleženka F opisuje, da pri delu z romskimi otroki potrebuje veliko več časa, kar jo
izčrpava, saj pri tem poraba veliko energije. Moti jo, ker meni, da bi veliko stvari lahko
naredila hitreje, tako pa se izgublja čas po nepotrebnem. Zaradi tega je utrujena in kot
sama opaža, je včasih slabše volje oz. kakor navaja, »včasih ti sploh ni za iti v službo in
sem vesela, ko odidem iz službe«.

Ker tudi sama spada med nadrejene, trdi, da je dovolj izkušena, da ve, kaj si lahko
dovoli in česa ne. Pozna pravne in druge omejitve pri delu z romskimi otroki, zato se
sama ustavi, preden bi naletela na konflikt oz. na kakšen koli nesporazum. Pri odločanju
ne čuti ovir. Mobinga pri sebi ne zaznava, prav tako ji ustreza učni normativ. Opaža, da
so med sodelavci manjše skupinice, tudi sama se z nekaterimi bolje razume kot z
drugimi. Te skupinice so ponavadi razdeljene po starosti, glede na to, katere predmete
učijo, katere interese imajo ipd. Meni, da v komunikaciji s sodelavci ni težav. Z
nekaterimi sodelavkami se druži tudi izven delovnega časa. Tako skupaj obiskujejo
telovadbo in hodijo skupaj ven.
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Delovno mesto ji ustreza, saj ima stalen urnik. Ustreza ji, da ni izmenskega dela, da ima
proste vikende ipd. Kot prednost navaja tudi, da poleti ni poučevanja, čeprav imajo
druge delovne aktivnosti, ki niso pretirano naporne. Na kvalitetno delovno mesto vpliva
tudi to, da je šola nova, saj se spominja svojih začetkov, ko je bila šola v slabem stanju,
zato trdi, da so sedaj pogoji za delo bistveno boljši. Meni, da so pogoji v njeni šoli boljši
kot v veliko šolah, kjer ni romskih otrok.

Kot podravnateljica pripravlja na šoli različne projekte in delavnice. Da bi bil kakšen
projekt, ki bi bil namenjen izključno sindromu izgorelosti, se ne spominja. Udeleženka
F meni, da je najboljša preventiva pred izgorelostjo pogovor oz. da težave ne držiš v
sebi. Po njenem mnenju si ne smeš ustvarjati prevelikih »… iluzij, saj potem doživiš
samo razočaranje. Biti moraš realist«. Velik pomen daje temu, da te vidijo kot
avtoriteto, kajti v nasprotnem primeru bodo to poskušali izkoristiti. Trdi, da posvečajo
izgorelosti pozornost, vendar je njeno področje usmerjeno bolj na ravnanje v kriznih,
nepredvidljivih situacijah. Po mnenju udeleženke F so najboljša preventiva izkušnje, ki
jih pridobiš z leti. Udeleženka F predlaga razbremenitev učiteljev. Tako bi po vzoru
vrtcev uvedla dodatno učiteljico oz. asistentko. Sama si ne zatiska oči pred
problematiko in vidi rešitev v tem, da se spremeni okolje, od koder prihajajo Romi.
Trdi, da morajo romski otroci dobiti doma pozitiven zgled, katerega bodo lahko v šoli
razvijali in nadgrajevali naprej. Meni, da je brez pozitivnega zgleda, ki ga dobijo doma,
vse zaman.

UDELEŽENKA G je stara 33 let in romske otroke že 6 let uči matematiko.
To delo je začela opravljati po naključju in kakor sama navaja » ... prej si nisem mislila,
da bom delala z njimi, saj v krajih, od koder prihajam, nimamo Romov«. Za udeleženko
G predstavlja delo z romskimi otroki velik napor. Na splošno matematika ni priljubljena
med otroki, med romskimi pa je ta odpor še bolj izrazit. Stanje v razredu je lahko prav
kaotično in ga opisuje: »nemirni so na tisoč in en način, igrajo se z mobiteli, poslušajo
glasbo na glas, igrajo igrice, včasih mečejo zvezke, kulije, iščejo pozornost ali pa motijo
tiste, ki želijo poslušati.« Udeleženka doživlja neuspeh učencev kot lasten neuspeh, saj
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meni, da v delo vloži veliko truda, ki pa se ne odraža v uspehu oz. opaža, da je trud
enostranski: »vem, da sem dala veliko napora v to,… ampak tudi sami morajo nekaj
narediti, jaz se ne morem učiti namesto njih in pisati teste. Trudim se, da si neuspehov
ne jemljem k srcu, vendar vseeno sem samo človek, tako da nekje v sebi vse to doživljam
kot neuspeh«. Udeleženka G je pogosto nemočna oz. ostane brez idej, kako umiriti
situacijo v razredu, »ko motijo, jih poskušam umiriti, vendar je to težko, ker vedno ne
zaleže ista metoda, metoda ki je bila prejšnjič ustrezna . . . včasih jih pustim, da se sami
zmenijo in nadaljujem, včasih pa to ni dovolj, takrat povzdignem glas in pomaga, včasih
pa je samo še huje; in takrat se počutim nesposobna, ker ne vem, kaj narediti«. Ravno
zaradi situacije, ki jo zgoraj opisuje, se ji zdi plačilo prenizko. To opisuje s tem, da dela
velikokrat v situacijah, ki so podobne kriznim (nasilni in agresivni otroci). Udeleženka
G poučuje zaključne razrede osnovne šole, kamor pogosto zahajajo po letih že starejši
otroci, ki želijo zaključiti osnovnošolsko izobraževanje.
Udeleženka G navaja, da prihaja iz službe pogosto utrujena. Velikokrat podvomi v
svoje sposobnosti podajanja učne snovi. Žaljivke in druge besede, ki jih izrečejo romski
učenci, jo velikokrat prizadenejo, »zgodi se mi, da bi kar jokala, saj me znajo učenci
prizadeti … po vsem, kar se zgodi v šoli, ne pridem domov ravno v najboljšem stanju«.
Zaradi tega se sprašuje, kako se naj naslednji dan vrne na delovno mesto, saj ji to
predstavlja breme. Za udeleženko G je najboljša preventiva njena hči. Hčerko opisuje
kot »sonček, ki mi da energijo, tista, ki mi po tečnem dnevu pričara nasmeh na obraz«.
Ker je »mlada« mamica, trenutno nima konjičkov. Trenutno je edini konjiček sprehod s
hčerko do bližnjega parka. Ko ima čas, rada bere knjige. Udeleženka G je naštela
naslednje oblike pomoči: delavnice, predavanja ter izobraževanja. Te oblike so po
njenem mnenju preveč teoretične. Več ji pomenijo izkušnje iz prakse. Tako si v zbornici
med odmori izmenjujejo informacije, »da vem, kaj lahko pričakujem, ko vstopim v
razred«.

Komunikacijo opisuje kot »tak – tak …, da bi se družila več s sodelavci pa ne, ker imam
majhno hčer«. Zase trdi, da se prilagaja kolektivu, saj je to enostavno lažje, kakor če bi
vztrajala pri svojem nazoru. Tako omenja, da je že večkrat podala prošnje za
spremembo pri poučevanju zaključnih razredov pri matematiki, vendar neuspešno.
Meni, da so razredi preveliki, da je z njimi glede na specifično skupino učencev skoraj
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nemogoče delati. Zaradi tega ji predstavlja delovno mesto napor. Razmišlja, da bi
delovno mesto zapustila oz. zamenjala v primeru, če bi dobila zaposlitev drugje ali v
bližini domačega kraja. Šikaniranja ni navedla, vendar je povedala, da se je že nekajkrat
sprla na delovnem mestu, več pa o tem ni želela povedati, kar smo upoštevali.

Udeleženka G vidi rešitev v menjavi delovnega okolja. O tem tudi resno razmišlja.
Predlaga, da bi se otroci, ki delajo težave, ločili od tistih, ki jih ne počno. Predlaga tudi
delitev, ki bi bila prilagojenja glede na to, koliko znajo matematiko, saj je drugače
prevelik razpon, ki negativno vpliva na ves razred.

7.2 Opis splošne strukture doživljanja poklicne izgorelosti pri vzgojnoizobraževalnem delu z romskimi otroki
Udeležnci opisujejo romske otroke kot tiste, ki prihajajo iz segregiranega okolja.
Segregacija in izključevanje sta prisotna tudi na področju izobraževanja. Večina
udeležencev navaja, da je za romske otroke sistem vzgoje in izobraževanja prvi stik
z zunanjim svetom, ki pa je že v izhodišču negativno zaznamovan.

Udeleženci doživljajo, da so težave, ki se pojavljajo pri vzgoji in izobraževanju romskih
otrok, kompleksne in prepletene med seboj. Tako opažajo, da je proces usmerjen k
napredku, vendar je prepočasen oz. neviden. K temu še dodatno pripomorejo specifične
učne težave kot so: neredno obiskovanje pouka, slab šolski uspeh, prenehanje šolanja,
izključenost iz sistema izobraževanja, segregacija (najbolj razširjena oblika segregacije
romskih otrok je njihovo pošiljanje v posebne šole), negativna identiteta romskih otrok.

Nekateri udeleženci raziskave nimajo zadostnih kompetenc za poučevanje romskih
otrok. Mnogi začnejo delati z romskimi otroki po naključju. Večina jih sprejme delo
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zaradi finančne nezadostnosti oz. ker niso dobili drugega dela; le-tega, torej dela z
romskimi otroki, pa se večina učiteljev izogiba.

Udeleženci so kritični do plačila in napredovanja. Plačilo in napredovanje sta dejavnika,
ki močno negativno vplivata zaposlene, saj se v vzgojno-izobraževalnem sistemu pri
napredovanju oz. pri plačilu pogosto ne upošteva formalna izobrazba.

Z avtoriteto imajo težave predvsem mlajši (začetniki) učitelji oz. tisti, ki delajo s
starejšimi romskimi otroki. O svoji avtoriteti dvomijo, ob tem pa čutijo nemoč, strah,
kar vodi v to, da dvomijo vase. To poskušajo reševati z razmejitvami, ki so pogosto
nejasne. Iskanje rešitev iščejo v obupnih poskusih, ki so velikokrat neuspešni, kar
pogosto vodi v neuspešne rešitve ter nezmožnost opravljanja nalog, kar ustvarja pogoje
za nastanek sindroma izgorelosti.

Večina udeležencev je zadovoljna z delovnim okoljem. Opisuje ga kot ustrezno, vendar
doživljajo pritiske s strani nadrejenih. Pri enem udeležencu smo opazili, da z delovnimi
pogoji ni zadovoljen, opisuje jih kot neustrezne, kar doživlja kot nemoč. Za doseganje
ustreznih delovnih pogojev mora vložiti veliko energije, ki pa mu jo jemljejo nadrejeni,
kar se na njem odraža v jezi, nemoči in žalosti.

Pri udeležencih se pojavljajo različni simptomi izgorelosti. Pri večini je prisotno
psihično mentalno ter psihično čustveno izčrpavanje. Med simptomi so opazni:
povečana razdražljivost, občutek nemoči, živčnost, občutek brezizhodnega položaja,
izguba navdušenja, cinizem in pesimizem, negativen odnos do zaposlitve, družbe, odpor
in brezbrižnost do dela. Opazni so tudi simptomi telesne izgorelosti, in sicer splošna
utrujenost in oslabljenost, motnje spanja, hitrejša utrujenost, pomanjkanje energije.

Osebnostni simptomi izgorelosti so prisotni predvsem pri mlajših zaposlenih oz. pri
zaposlenih, ki imajo manj delovnih izkušenj oz. pri tistih, ki vzgojno-izobraževalnega
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dela še ne opravljajo dolgo. Tako si le-ti dajejo preveliko odgovornost, imajo prevelika
pričakovanja, imajo optimističen – navdušujoč odnos do dela, občutek prevelike
odgovornosti, premočne volje, osredotočenost na uspeh perfekcionizem ter nerealna
pričakovanja. Opažajo, da je takšna drža nerealna in da je potrebno preiti v realnost oz.
se soočiti s tem, kaj pomeni delati takšnem okolju.

Zaradi specifičnosti dela pogosteje prihaja do konfliktov (vedenjski simptomi) na
delovnem mestu. V večini navajajo, da prihaja do konfliktov na relaciji učitelj–učenec,
sledijo konflikti učitelj–starši in na zadnjem mestu konflikti med sodelavci. Posledice
tega so izguba zanimanja za težave drugih, nižja stopnja empatije, odtujenost,
razdražljivost ter izoliranost. Slabosti se na delovnem mestu odražajo tako, da prihaja
do sprememb v efektivnosti dela, kar pomeni padec kvalitete in kvantitete opravljenega.

Udeleženci raziskave doživljajo preventivo izgorelosti različno. S strani delodajalca jo
imajo v veliki večini zagotovljeno vsi, a so do te kritični. Preventiva je bolj ali manj
teoretična, udeleženci pa si želijo več praktičnega znanja. O težavah jim ni težko
spregovoriti, zato si nekateri udeleženci pomagajo vzajemno na način, da delijo
izkušnje, nasvete, opažanja pri določenih romskih otrocih z drugim sodelavcem. Ta
oblika informacij je nekaterim vzgojno-izobraževalnim delavcem v večjo korist, kakor
zunanja predavanja, ki jih organizirajo šola oz. delovne institucije.

Izven vzgojno-izobraževalne institucije se udeleženci z napornostjo svojega dela
spopadajo različno. Tako je zgolj en udeleženec navedel, da obiskuje psihoterapevtsko
pomoč. Velika večina meni, da te pomoči ne potrebuje oz. jim zadošča pomoč, ki jim je
na voljo na delovnem mestu. En udeleženec je navedel, da bi se odločil za individualno
psihoterapevtsko pomoč, vendar mu v tem trenutku finančno stanje tega ne dopušča.
Vsi udeleženci se ukvarjajo izven delovnega okolja z drugimi dejavnostmi (konjički), ki
jim pomenijo počitek in oddih od dela. Večina udeležencev se ukvarja s telesnimi
aktivnostmi (plavanje, tek, telovadba, sprehodi, pohodništvo ipd.). Pri eni udeleženki
smo opazili, da ji veliko pomeni vera/verovanje oz. jo je omenila kot preventivo proti
izgorelosti. Vera v Boga jo napolni z energijo, hkrati pa ji daje priznanje, da je na
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»pravi« poti. Preventivo je omenjena udeleženka doživljala na način, da je ne potrebuje
oz. jo raje namenja drugim.

Večina udeležencev raziskave pravi, da bi delovno izgorelost zmanjšala razbremenitev.
Razbremenitev bi dosegli z zmanjševanjem števila učencev v razredu, s povečanjem
števila učiteljev ali z uvedbo dodatnega/drugega učitelja v razredu. Udeleženci
opozarjajo, da jim veliko obremenitev predstavlja tudi birokratsko delo, ki ga je
potrebno zmanjšati.
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8. RAZPRAVA

V raziskavi smo vprašanja razvrstili v 5 sklopov, s katerimi smo želeli priti do odgovora
na osrednje vprašanje, ki se glasi: Kako doživljajo poklicno izgorelost vzgojnoizobraževalni delavci, ki delajo z romskimi otroki? V nadaljevanju bomo interpretirali
rezultate po sklopih in jih na koncu povezali v sintezo. Sklopi, ki so nas zanimali, so:
1.

kako vzgojno-izobraževalni delavci, ki delajo z romskimi otroki, doživljajo

poučevanje romskih otrok;
2.

kako vzgojno-izobraževalni delavci, ki delajo z romskimi otroki, doživljajo

delovno mesto, delovni kolektiv, sodelavce ipd.;
3.

kako vzgojno-izobraževalni delavci, ki delajo z romskimi otroki, doživljajo

izgorelost/sindrom izgorelosti;
4.

kako vzgojno-izobraževalni delavci, ki delajo z romskimi otroki, doživljajo

preventivo proti izgorelosti/sindromu izgorelosti;
5.

kakšne rešitve bi vzgojno-izobraževalnim delavcem, ki delajo z romskimi otroki,

pomagale v boju proti izgorelosti.

Udeleženci se v polnosti zavedajo, da prihajajo romski otroci v veliki večini iz revnega,
nerazvitega okolja, kjer je prisotnega veliko nasilja, kriminala, odvisnosti in zlorab. V
veliki meri sta ob tem prisotna še segregacija in izključevanje iz vseh družbenih por
družbe, ki jo ustvarja večinsko prebivalstvo (Devetak 2005, 18). Če se pomanjkanja oz.
revščine zavedajo vsi udeleženci raziskave, pa tega za segregacijo in izključevanje v
polnosti ne moremo trditi. Kljub zavedanju položaja romskih otrok (revščina, nevzdržne
razmere ipd.) opažamo, da, kadar pride do konfliktov, to zavedanje velikokrat izgubijo.
Podobno smo opazili pri emancipaciji. Iz odgovorov smo zaznali, da določenim (so
sicer v manjšini) primanjkuje znanja oz. tega izkustva, da bi znali opredeliti
emancipacijo. Menimo, da so segregacija, izključevanje in pomanjkanje emancipacije v
tem, da učitelji doživljajo projekcije izpadov romskih otrok kot osebne napade oz. v
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izpadih/napadih ne prepoznajo, da romski otroci tako sporočajo stisko, da na tak način
kličejo po pomoči, le da tega ne znajo ubesediti. To doživljanje Macura Milanović
(2006, 20–25) imenuje negativna identiteta romskih otrok. K temu še dodatno
pripomorejo specifične učne težave (neredno obiskovanje pouka, slab učni uspeh,
prenehanje šolanja, izključenost iz sistema izobraževanja, segregacija). Z Macuro
Milovanovič se strinjamo, da veliko učiteljev, ki dela z romskimi otroki, nima zadostnih
kompetenc za to delo, govorimo o pomanjkljivosti v izobrazbi učiteljev. V

naši

raziskavi je večina udeležencev začela delati z romskimi otroki po naključju. Večina je
z romsko populacijo prvič prišla v stik na delovnem mestu, brez kakršnih koli izkušenj
na področju dela z romskimi otroki. Večina jih je delo sprejela zaradi finančne
nezadostnosti ali ker drugega dela niso dobili.

Po Rushu (2003, 34–35) je lahko tudi samo delovno okolje dejavnik, ki povečuje
možnost za nastanek poklicne izgorelosti. Ugotavljamo, da so udeleženci v veliki meri
zadovoljni z delovnimi pogoji, če v delovno okolje ne vključujemo romskih otrok. Zgolj
en udeleženec raziskave si želi boljše delovne pogoje, za kar se aktivno bori. Ker gre pri
tem za komunikacijo z nadrejenimi, od katerih so projekti finančno odvisni, velikokrat
doživlja nemoč, jezo in pomanjkanje razumevanja. Za vse dodatno delo porabi veliko
časa in energije, napredka pa ne zazna oz. meni, da je bil trud zaman. Simptomi, ki
vodijo v poklicno izgorelost, ki je lahko povzročena s strani nadrejenih, so po Čápu in
Marešu (2001, 272) naslednji: izguba navdušenosti, sposobnosti in odgovornosti pri
delu; pesimizem; zaviranje ustvarjalnosti; občutek brezbrižnosti; občutek nezanimanja,
nerazumevanja nadrejenih. Naslednja dejavnika, ki vplivata na razvoj poklicne
izgorelosti, sta napredovanje in plačilo. Plačilo in napredovanje sta dejavnika, ki močno
negativno vplivata na zaposlene (Rush 2003, 34–35), saj se v vzgojno-izobraževalnem
sistem pri napredovanju in/ali plačilu pogosto ne upošteva formalna izobrazba. To smo
opazili, saj so bili mlajši v veliki meri manj zadovoljni s plačilom in obratno, starejši so
opisovali, da se z leti (delovne dobe) plačilo izboljšuje. Tako ugotavljamo, da je tak
način nepravičen do tistih, ki imajo ideje in želijo delati, vendar za svoje delo niso
nagrajeni, kar povzroča, da se prenehajo truditi (Kebza in Šolcová 2003, 9–10).
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Naša raziskava je pokazala, da se pri udeležencih pojavljajo različni simptomi
izgorelosti. Pri večini udeležencev se pojavljajo simptomi psihično mentalnega ter
psihično čustvenega izčrpavanja. Strinjamo se s trditvijo Kebze in Šolcove (2003, 9–
10), ki navajata, da sta zgoraj navedeni obliki najpogostejši pri vzgojno-izobraževalnih
delavcih, ki delajo s specifično zahtevnimi skupinami otrok, kamor spadajo tudi romski
otroci. Najpogostejši simptomi, ki so se pojavljali pri udeležencih naše raziskave, so:
povečana razdražljivost, občutek nemoči, živčnost, občutek brezizhodnega položaja,
izguba navdušenja, cinizem in pesimizem, negativen odnos do zaposlitve, družbe, odpor
in brezbrižnost do dela. Na telesni ravni smo pri udeležencih opazili pojav naslednjih
simptomov izgorelosti: utrujenost, oslabljenost, pomanjkanje energije ter motnje spanja.
To lahko pripisujemo temu, da morajo veliko dela opraviti izven delovnega časa, doma.
Kakor navajajo udeleženci raziskave, morajo pisati poročila, argumentirati slabo znanje
učencev, pripravljati (alternativne) akcijske načrte, sestavljati in popravljati vedno nove
preizkuse znanja, prilagajati učna gradiva ... Vse to počnejo izven delovnega časa, za
kar seveda niso plačani. Osebnostne simptome izgorelosti smo zaznali predvsem pri
mlajših zaposlenih oz. pri tistih, ki delajo z romskimi otroki krajši čas. Opazili smo, da
si velikokrat postavljajo previsoka pričakovanja in težko dosegljive cilje, preveliko
odgovornost, imajo navdušujoč občutek do dela, osredotočeni so na uspeh in imajo
nerealna pričakovanja. Opazili smo, da so podobne simptome imeli na začetku poklicne
kariere danes že izkušeni vzgojno-izobraževalni delavci. Jobánková (2002, 200) opisuje
ta prehod kot prehod v realno stanje, kjer je potrebno izžalovati nerealne cilje in se
soočiti z realnostjo.

Doživljanje preventive smo raziskovali tako na delovnem mestu kot izven njega.
Ugotavljamo, da je udeležencem na delovnem mestu nudena preventiva proti
izgorelosti, vendar smo do nje kritični, kakor so kritični tudi sami udeleženci raziskave.
V veliki meri ta ni namenjena kvalitetnemu oz. aktivnemu preprečevanju delovne
izgorelosti. Prevelik poudarek je na teoriji, premajhen pa na tistih aktivnostih, ki bi
aktivno preprečevale simptome izgorelosti. Udeleženci se aktivnih dejavnosti, ki bi
preventivno preprečevale izgorelost, želijo, vendar kot opažamo, je to za njih velikokrat
preveliko finančno breme. Tako je zgolj en udeleženec raziskave poiskal plačljivo
psihoterapevtsko pomoč izven delovnega okolja. Konjički oz. druge dejavnosti izven
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delovnega časa lahko preventivno pripomorejo proti sindromu delovne izgorelosti, saj
se preko njih odpočijemo in oddahnemo od dela (Heczk 2000, 20). Opažamo, da se
velika večina udeležencev ukvarja s telesnimi aktivnostmi (plavanje, tek, telovadba,
sprehodi, pohodništvo ipd.). Po Rushu (2003, 28) je dobro telesno stanje eden izmed
zaviralcev dejavnikov tveganja za sindrom izgorelosti.

Pri vseh udeležencih smo zaznali željo po razbremenitvi na delovnem mestu, saj delo z
romskimi otroki predstavlja dodaten napor, ker morajo vložiti več truda in časa, delo
zahteva drugačne vzgojno-pedagoške pristope ipd. Po C. Hennig in G. Keller (1996) je
nerealen obseg dela eden izmed treh ključnih virov stresa, ki so potrebni za razvoj
sindroma izgorelosti na delovnem mestu. Tudi sami menimo, da bi dodatni
učitelji/sodelavci razbremenili vzgojno-izobraževalne delavce, povečala bi se učiteljeva
avtoriteta, dvignila kvaliteta, s tem bi dosegli boljšo izobrazbo in znanje romskih otrok,
kar na dolgi rok ponuja lažje delo z njimi.

Zavedamo se, da je vzgojno-izobraževalno delo z romskimi otroki zahteven proces, ki
vključuje veliko organizacijsko strukturo, katere namen je izboljšati položaj Romov v
družbi. Proces je dolgotrajen, zato velikokrat prihaja do različnih preokupacij na vseh
straneh. Romski otroci predstavljajo specifično skupino, pa tudi vzgojno-izobraževalni
delavci so v posebnem položaju, ki se lahko ob zanemarjanju njihovih težav še
poslabša; slednje se velikokrat občuti pri romskih otrocih, saj niso deležni ustrezne
obravnave. Po zaključenih intervjujih ugotavljamo, da bi se moralo vzgojnoizobraževalnim delavcem posvečati več pozornosti. Opažamo, da neustrezno delovno
okolje, premajhna finančna motiviranost, nejasno napredovanje in prevelik obseg dela
negativno vplivajo na vzgojno-izobraževalne delavce in pospešujejo procese, ki vodijo
v delovno izgorelost. Stanje se sicer spreminja, šole se obnavljajo, razredi so novi,
vendar opažamo, da se premalo govori o delovni izgorelosti.
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8.1 Uporabnost rezultatov

Rezultati našega magistrskega dela lahko doprinesejo k boljšemu razumevanju
doživljanja poklicne izgorelosti vzgojno-izobraževalnih delavcev, ki delajo z romskimi
otroki. Naša naloga ponuja opis čustvenih doživljanj vzgojno-izobraževalnih delavcev
med samim vzgojno-izobraževalnim procesom romskih otrok. Nadalje ponujamo opis
čustvenih doživljanj, ki jih doživljajo na delovnem mestu in izven njega: ob drugih
sodelavcih, v delovnem kolektivu, z nadrejenimi ter s svojimi najbližjimi, družinskimi
člani ipd.

Rezultati naše raziskave se lahko uporabljajo na področju preventive in preprečevanja
poklicne izgorelosti specifične skupine vzgojno-izobraževalnih delavcev, ki delajo z
romskimi otroki, kakor tudi v sorodnih poklicih. Rezultati raziskave ponujajo globok
vpogled v doživljanje poklicne izgorelosti, ki postaja vedno bolj aktualna tema, o kateri
se vedno več govori v strokovni in nestrokovni javnosti, kar zmanjšuje njeno
tabuizacijo, zato se rezultate raziskave lahko uporabi na mnogih področjih.

8.2 Omejitve raziskave

V naši raziskavi so lahko sodelovali zgolj tisti vzgojno-izobraževalni delavci, ki delajo z
romskimi otroki in z njimi delujejo v čim večjem obsegu. Omenjeno predstavlja oviro,
saj je teh vzgojno-izobraževalnih delavcev malo. Tako smo se za potrebe raziskave
obrnili na osnovno šolo, ki se nahaja v romskem naselju, kar pomeni, da imamo
vzgojno-izobraževalne delavce, ki v veliki meri delajo zgolj z romsko populacijo, zaradi
česar ugotovitev ne moremo prenesti na splošno populacijo. Rezultati bi se verjetno v
veliki meri ujemali tudi z rezultati drugih udeležencev, vendar kriterijev, ki bi zadostili
splošni populaciji, nismo dosegli.
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Naslednja pomanjkljivost naše raziskave je v tem, da sta v raziskavi sodeloval le dve
osebi moškega spola, kar pomeni, da bi lahko večje število moških oseb doživljanje
poklicne izgorelosti prikazalo na drugačen način.
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9. ZAKLJUČEK

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Za potrebe
teoretičnega dela smo predelali domačo in tujo literaturo. Zaradi specifičnosti dela ter
pomanjkanja literature v slovenščini smo študirali predvsem tujejezično gradivo.
Pridobljeno teoretično znanje smo kasneje uporabili v empiričnem delu raziskave, kjer
smo pridobljeno znanje uporabili pri izvedbi in usmeritvi fenomenoloških intervjujev.

V teoretičnem delu smo najprej opisali besedo 'Rom', njej sociološko-jezikoslovni izvor.
Delo smo nadaljevali z opisom zgodovinskih migracij Romov in opisom prihoda v naše
okolje in predstavili integracijo. Opisali smo zgodovinski kontekst težav, s katerimi se
soočajo Romi, oz. zgodovinsko predstavili problematiko, ki poteka med večinskim
prebivalstvom in romsko populacijo. Podrobno smo opisali tudi težave, ki jih imajo
romski otroci na področju izobraževanja in vključevanja v družbo. V nadaljevanju smo
se v teoretičnem delu posvetili problematiki izgorelosti, kjer opisujemo različne členitve
(klasifikacije) izgorelosti, ter predstavili simptomatiko poklicne izgorelosti oz.
dejavnike, ki povzročajo in povečujejo poklicno izgorelost. Teoretičen del vključuje
tudi preventivo proti poklicni izgorelosti. Opisali smo, na kakšen način se lahko
posameznik sam spopada s poklicno izgorelostjo, in navedli različne oblike preventive,
ki potekajo na delovnem mestu.

V empiričnem delu smo pridobljeno znanje iz teoretičnega dela uporabili pri sestavi in
izvedbi intervjujev. Ker so nas zanimala doživljanja izgorelosti vzgojno-izobraževalnih
delavcev, ki delajo z romskimi otroki, smo se odločili za fenomenološko obliko analize
intervjujev, ki omogoča, da udeleženec predstavi fenomen poklicne izgorelosti skozi
lastno prizmo doživljanj, preko katerih dobimo njegova lastna doživljanja, ki se
razlikujejo od drugih udeležencev (oz. populacije).
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Kar je bilo opisano v teoretičnem delu, se je v empiričnem delu naloge, z raziskavo,
potrdilo. Vzgojno-izobraževalno delo z romskimi otroki je zahtevno že v samem
izhodišču, saj prihajajo romski otroci iz okolja, kjer je veliko kriminala in nasilja,
predvsem pa veliko revščine in drugega pomanjkanja. Ti dejavniki vplivajo, da so
romski otroci že ob prihodu v vzgojno-izobraževalne institucije v slabšem izhodišču, ki
se tekom vzgojno-izobraževalnega procesa samo še povečuje. Pri vzgojnoizobraževalnih delavcih smo prepoznali veliko simptomov, ki vodijo v poklicno
izgorelost. Kljub ozaveščanju, zavedanju ter preventivi, ki jim je ponujena, prihaja do
delovne izgorelosti, kar na eni strani daje slabše rezultate na delovnem mestu, ki jih
romski otroci neposredno občutijo, na drugi strani pa se izgorelost prenaša tudi v
domače okolje, kar se odraža na več načinov: od utrujenosti, pomanjkanja energije,
konfliktnosti, težav v zasebnosti ipd. Opazili smo, da bi se na področju preventive dalo
več postoriti, zato menimo, da je preventiva na delovnem mestu velikokrat neustrezna
oz. pomanjkljiva.

Ugotovitve, ki smo jih pridobili, lahko služijo kot pomoč pri preprečevanju in
razumevanju doživljanja poklicne izgorelosti vzgojno-izobraževalnih delavcev, ki
delajo z romskimi otroki ali z drugimi podobnimi specifičnimi skupinami. Ob tem se
pojavljajo nova izhodišča za nadaljnje delo ter raziskovanje omenjene problematike.
Tako delo odpira izhodišča za preventivo pred delovno izgorelostjo, kvalitetnejše delo z
romskimi otroki ipd. Smiselno bi bilo raziskovati tudi drugo stran oz. to, kako Romi in
romski

otroci

doživljajo

vzgojo,

vzgojno-izobraževalne

izobraževalne delavce ter sam proces vzgoje in izobraževanja.
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institucije,

vzgojno-

POVZETEK

V magistrskem delu smo raziskovali doživljanje poklicne izgorelosti vzgojnoizobraževalnih delavcev, ki se poklicno srečujejo z romskimi otroki. Udeleženci
raziskave so bili v času opravljanja fenomenološkega intervjuja vsaj štiri leta v procesu
opravljanja poklica na področju vzgoje in izobraževanja romskih otrok.

Delovno in domače okolje sta bistvena za simptomatiko, ki vodi do poklicne izgorelosti.
Med seboj sta velikokrat komplementarna, zato dogodki iz enega okolja vplivajo na
dogodke v drugem. Z raziskavo smo dobili vpogled v to, kako vzgojno-izobraževalni
delavci doživljajo romske otroke in problematiko romske populacije. Udeleženci
raziskave se zavedajo specifičnosti, ki pestijo romsko populacijo, vendar so v vzgojnoizobraževalnem procesu velikokrat pod pritiskom delovnega okolja, zato specifičnosti
težko spregledajo.

Z raziskavo smo dobili vpogled v doživljanje poklicne izgorelosti vzgojnoizobraževalnih delavcev, ki delajo z romskimi otroki, z intervjuji pa vpogled v to, kako
delo vpliva na delovni proces, odnose doma in na delovnem mestu ter na romske otroke.
Izpostavljamo tudi preventivo proti poklicni izgorelosti, ki je ključna za preprečevanje
simptomov, ki vodijo v poklicno izgorelost.

Ključne besede: Romi, romski otroci, izgorelost, sindrom izgorevanja, stres, vzgoja in
izobraževanje, učitelji, supervzija, preventiva, zgodovina Romov, poučevanje Romov.
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SUMMARY

In our the master's thesis, we researched the expirience of the professional burnout of
educational workers, who dealing with Roma children. Research participants were
during the phenomenological interview at least four years in process of pursuing a
profession in area of education od Roma children.

The working and domestic environment are essential for symptomatology, which leads
to professional exhaustion. The two environments often work complementary and
events from one environment often influence the events in the other.

With our research we have gained an insight into how educational workers perceive
Roma children and the problematics of the Roma population. The participators in this
study are aware of the specifics which plague the Roma population. These people are
often under pressure in their roles as educators and can as a consequence often ignore
these specifics.

With this study we have gained an insight in to experiencing professional exhaustion of
educational workers, which work with Roma children. With our conducted interviews
we have gained a better understanding of how work influences; the working processes,
domestic and work relationships and the Roma children. We would like to point out
preventative measures to combat work related exhaustion, which is crucial to prevent
symptoms which lead to work exhaustion.

Keywords: Roma, Roma children, burnout, combustion syndrome, stress, education and
learning, teachers, supervision, prevention, the history of Roma, teaching Roma.
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PRILOGE

Priloga 1: PROŠNJA ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI IN VPRAŠALNIK

Spoštovani,
moje ime je Vratislav Breg in sem študent magistrskega programa Zakonski in
družinski študije na 2. stopnji, na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani – enota v
Mariboru. Naslov moje magistrske naloge je »DOŽIVLJANJE POKLICNE
IZGORELOSTI PRI VZGOJNO-PEDAGOŠKEM DELU Z ROMSKIMI OTROKI«.

Z raziskavo želim pridobiti informacije o doživljanju poklicne izgorelosti oseb, ki imajo
izkušnjo na področju vzgoje in izobraževanja romskih otrok.

Vse podatke, ki jih bom pridobil, bom uporabil zgolj v namene magistrske naloge. To
pomeni, da bom s podatki ravnal v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo na področju
varnosti in zaupnosti. Po transkriptu (prepisu) bodo vsi zvočni dokumenti uničeni.
Udeleženci lahko kadarkoli zavrnejo prekinejo sodelovanje v raziskavi oz. če ne želijo,
jim ni potrebno odgovoriti na vprašanje. Rezultati raziskave, ki bodo javno objavljeni,
ne bodo vključevali nobenih informacij, ki bi omogočale razkritje identitete.
Intervju bo obsegal naslednja vprašanja:
1. Spol, starost, koliko let že opravljate pedagoško delo z romskimi otroci?
2. Kaj vas je privedlo do tega, da ste začeli delati z romskimi otroci?
3. Kaj vam pomeni/ oz. kako doživljate delo z romskimi otroci (doživljate/dosegate
v delu kakšne uspehe, ki vam veliko pomenijo? Vas delo zadovoljuje/izpolnjuje)?
4. Ali delo (z romskimi otroci) posega v vaše zasebno življenje in kako ocenjujete
delovni čas? (Menite, da delo posega v vaše zasebno življenje? Se vračate z dela
utrujeni? Kako vam ustrezna delovni čas?)

i

5. Finančna ustreznost plačila? Ste zadovoljni s finančnim ovrednotenjem svojega
dela?
6. Lahko opišete kakšne oblike pomoči, dodatnega izobraževanja ipd. So vam na
voljo, (tudi supervizije) in kaj vam pomenijo?
7. Opišite komunikacijo s svojimi sodelavci ter nadrejenimi. (Kako poteka, kakšna
je komunikacija ter pretok informacij in zmožnost odločanja?)
8. Mislite, da so odnosi na delovnem mestu dobri in zakaj (Kako doživljate odnose
na delovnem mestu? Ali se lahko samostojno odločate na delovnem mestu oz. ali
morate zgolj izvrševati navodila, ki jih dobite od nadrejenih? Kako ste zadovoljni
z delovnim okoljem in delovnimi inštrumenti? Zadovoljstvo z delovnim mestom
in prednosti, ki jih le-to prinaša? )
9. Opišite preventivo proti stresu in izgorelosti? Na kakšen način skušate preprečiti
izgorelost oz. stres? Kaj počnete v prostem času? Kateri so vaši konjički?
10. Ali menite, da vas kaj izčrpava pri delu z romskimi otroci?
11. Kaj bi vam pomagalo?

ii

