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STISKE IN ČUSTVENE POTREBE OTROK TER 
KREPITEV PROŽNOSTI



POSLEDICE TRAVMATSKIH IZKUŠENJ

Travmatske izkušnje imajo lahko različne kratko- in dolgoročne posledice. 

Posledice, ki jih doživljajo otroci in mladi, so odvisne od: 
• njihove čustvene, mentalne in socialne zrelosti,
• narave/značilnosti travmatske izkušnje/izkušenj,
• podpore, ki jo ali je ne prejmejo,
• varovalnih dejavnikov, ki lahko pomagajo pri okrevanju …



MISLI       ČUSTVA      TELO       VEDENJE

GROŽNJA, ki jo zaznamo, bodisi fizična ali psihična, 
čustvena grožnja, vedno sproži v našem organizmu 

ALARMNI SISTEM, ki poskrbi za njegovo 
ZAŠČITO PRED NEVARNOSTJO. 



ŠOLSKI OTROCI
• težave s koncentracijo
• izguba motivacije
• nezmožnost dokončanja nalog
• nezmožnost enostavnega procesiranja 

informacij 
• težave pri začenjanju novih nalog 
• nizek prag frustracije
• kronična preobčutljivost 
• nemir, hitro se prestrašijo, hitro izgubijo 

pozornost, niso zmožni sedeti pri miru, 
pretirana budnost

• agresivnost (usmerjena vase ali navzven)
• enostavno jih je izzvati
• kompulzivno govorjenje
• umik
• disociacija, izolacija, zapiranje vase, 

ekstremna sramežljivost

• težave s pozornostjo, dnevno 
sanjarjenje, depresija

• strahovi in fobije
• sključena drža
• utrujenost, otopelost, “lenoba” 
• strah za druge
• strah pred sanjami
• izguba spomina 
• učne težave 
• kompulzivno preigravanje 

travmatske situacije
• spremembe v vedenju (npr.

agresivnost, regresija)
• motnje spanja
• motnje hranjenja
• telesni simptomi… Ruf, B., When the world collapses. 

Emergency pedagogical interventions for psychologically 
traumatised children in crisis regions.

https://www.freunde-
waldorf.de/fileadmin/user_upload/documents/Notfallpaedagogi

k/Hintergrund/Konzeption/Nothilfe_Konzeption_Englisch.pdf

https://www.freunde-waldorf.de/fileadmin/user_upload/documents/Notfallpaedagogik/Hintergrund/Konzeption/Nothilfe_Konzeption_Englisch.pdf


MLADOSTNIKI, MLADI ODRASLI

• nenadne spremembe v odnosih
• izguba interesa za odnose, ki so jim bili pomembni
• umik, izolacija, separacija 
• bistvene spremembe v šolskih dosežkih
• bistvene spremembe stališč, pogleda na svet
• bistvene spremembe zunanjega izgleda
• nenadne spremembe vedenja
• laži
• življenjsko ogrožajoče ponavljanje  travmatske situacije
• nenadne spremembe razpoloženja (strah, depresija, tveganje za samomor)
• težave z drogami in alkoholom
• nenadna izguba interesa in zanimanja za “stare” hobije
• hitro se razjezijo, pojavljajo se maščevalne misli
• nenormalna spolna aktivnost 
• pogoste menjave spolnih partnerjev

Ruf, B., When the world collapses. 
Emergency pedagogical interventions for psychologically 

traumatised children in crisis regions.
https://www.freunde-

waldorf.de/fileadmin/user_upload/documents/Notfallpaedagogik/H
intergrund/Konzeption/Nothilfe_Konzeption_Englisch.pdf

https://www.freunde-waldorf.de/fileadmin/user_upload/documents/Notfallpaedagogik/Hintergrund/Konzeption/Nothilfe_Konzeption_Englisch.pdf


STRAH
Telesni odziv, povezan z močnim strahom je (lahko) zelo boleč. 

Ljudje se nanj odzovemo na enega od treh načinov:
1. Poiščemo nekoga, da nam pomaga. 
2. Poskušamo ga kontrolirati z aktivnostmi. 
3. Poskušamo “odklopiti” nevzdržen telesni odziv (vzburjenje, napetost ...).

Če ne izberemo prve opcije, sta druga ali tretja opcija neizogibni. 

Sunderland, M. (2003). Helping Children with Fear. A Guidebook.



KO STRAH KONTROLIRAMO/OBVLADUJEMO Z AKCIJO
• Motnje hranjenja
• Fobije (ko nekaj kontroliramo tako, da se umaknemo; “šolska fobija”)

• Obsesije (ko nekaj kontroliramo tako, da se približamo)

• Kompulzivni rituali
• Selektivni mutizem
• Zaskrbljenost ali ruminacija ...

KO ODKLOPIMO NEVZDRŽNO TELESNO VZBURJENJE
• Močenje postelje
• Bruhanje
• Neustrezno uriniranje
• Nočne more
• … Sunderland, M. (2003). Helping Children with Fear. A Guidebook.



Za PTSM je značilno

• IZOGIBANJE mislim, čustvom, pogovorom, krajem, ljudem… povezanim s 
travmatskim dogodkom, 

• TRAVMATSKO POZABLJANJE / nezmožnost spomniti se pomembnih vidikov 
travme, zmanjšanj interes sodelovanja,

• OTOPELOST / občutek odtujenosti od drugih ljudi, omejen obseg čustvovanja , 
osiromašena pričakovanja, cilji glede prihodnosti …

• PODOŽIVLJANJE / ponavljajoče in vsiljujoče misli na travmatski dogodek 
(predstave, misli, zaznave…), ponavljajoče težke sanje (nočne more), obnašanje 
ali občutenje kot, da se travmatski dogodek ponavlja,

• POVEČANO VZBURJENJE / motnje spanja, razdražljivost, izbruhi jeze…, težave s 
koncentracijo, hiperaktivnost …



RELACIJSKE POTREBE – v zgodnjih odnosih in kasneje

• potreba po varnosti

• potreba po tem, da smo cenjeni, spoštovani

• potreba po tem, da smo sprejeti

• potreba po vzajemnosti

• potreba po samodefiniranju

• potreba po tem, da imamo vpliv na drugega

• potreba po iniciativi drugega

• potreba po tem, da lahko izrazimo skrb, naklonjenost, ljubezen





EMPATIJA
1.Prepoznamo perspektivo drugega kot njegovo/njeno

resnico.

2.Ne sodimo.

3.Prepoznamo čustva drugega.

4.To ubesedimo, komuniciramo.

Da bi se lahko povezali z drugim, se moramo povezati z delom
v sebi, ki pozna to doživljanje.

Brené Brown o empatiji
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw


OSNOVNA PRIPOROČILA PRI POGOVORU

• POSLUŠAJTE (aktivno poslušanje / brez vrednotenja)
• OPAZUJTE (vid, sluh, govor, gibanje, drža ...)
• VPRAŠAJTE (ne zaslišujte)
• POJASNITE
• BODITE ISKRENI
• NE SKLEPAJTE PREHITRO IN NE DELAJTE PREHITRIH 

ZAKLJUČKOV
• NE REŠUJTE



Sposobnost, da se v primeru težkih ali
ogrožajočih razmer, v času življenjskih
preizkušenj, različnih negativnih
izkušenj pozitivno prilagodimo,
ponovno vzpostavimo osebnostno
ravnovesje in se “postavimo nazaj na
noge”. 

Zaradi prožnosti lahko ohranimo svoje
zdravje, blagostanje in uspevamo, ne
glede na negativne okoliščine, s kateri
se ali smo se soočali.

PROŽNOST



Sestavine blagostanja:
1. sposobnost vzdrževanja

prijetnih čustev, 
2. prožnost,
3. čuječnost, 
4. prosocialna vedenja

(empatija, sočutje, altruizem, 
hvaležnost). 

(Richard Davidson)

PROŽNOST 
Ena ključnih sestavin našega blagostanja.



ŠTIRJE OSNOVNI DEJAVNIKI, KI POMAGAJO 
GRADITI PROŽNOST

1. Naravnanost “prožnosti”
2. Perspektiva moči
3. Ustvarjanje “zaščitne mreže” (“kolo prožnosti”)
4. Vzeti si čas, vztrajati, ne obupati …

Nan Handerson
The Resiliency Training Program. A Training of Trainers. 



ZNAČILNOSTI, KI PRISPEVAJO K 
POSAMEZNIKOVI PROŽNOSTI

• zaupanje vase, v svoje sposobnosti, zmožnosti, 
• pozitivna naravnanost in pogled na življenje, 
• sposobnost postavljanja in izvrševanja realističnih načrtov,
• dobre komunikacijske sposobnosti in sposobnosti reševanja

problemov, 
• sposobnost obvladovanja močnih čustev in impulzov,
• podporna socialna mreža, podporni in zadovoljujoči odnosi v in izven

družine. 
(Ameriško psihološko združenje, 2014)



DEVET STEBROV PROŽNOSTI (Sideroff, 2015)

Področje odnosov
• odnos s samo seboj
• odnosi z drugimi
• vera v nekaj “večjega od mene” - bolj določen namen/smisel v življenju in močnejši občutek povezanosti

Ravnovesje organizma, upravljanje z energijo
• fiziološko - bolj učinkovita rabo energije, boljše spanje …

• kognitivno ravnovesje – pozitivna naravnanost in večji nadzor nad svojimi mislimi

• čustveno – razrešitev, predelava čustvenih “tem”, manj odziva na življenjske situacije

Proces (kako delujemo v svetu)
• prisotnost - sposobnost, da smo “tukaj in sedaj”

• fleksibilnost - sposobnost, da se ustrezno prilagodimo na spremembe

• moč - sposobnost, da se lotimo, naredimo stvari, vztrajamo …



KOLO PROŽNOSTI

(Nan Henderson, 2012)



MULTIMODALNI PRISTOP ZA USPEŠNO 
OBVLADOVANJE STRESA

• Vedenje 
• Čustva 
• Občutki 
• Domišljija 
• Način razmišljanja, naravnanost 
• Medosebni odnosi 
• Telesno počutje, zdravje 

(Palmer, Dryden, 1995)



NAJPOGOSTEJŠE STRATEGIJE SPOPRIJEMANJA, 
KI JIH UPORABLJAJO OTROCI:

• 52% se jih igra oz. so aktivni 
• 44% jih posluša glasbo 
• 42% jih gleda TV ali igrajo video igrice
• 30% se jih pogovarja s prijateljem
• 29% se jih trudi ne misliti na situacijo
• 28% se jih trudi razrešiti zadevo
• 26% nekaj pojedo
• 23% jih vzkipi, se jih razjezi
• 22% se jih pogovori z staršem
• 11% jih joka

KidsHealth, http://kidshealth.org/en/parents/kids-stress.html?WT.ac=p-ra

Okrog 25% otrok: ko so razburjeni, se 
odzovejo tako, da to “stresejo” nase: se 
udarjajo z glavo ob nekaj, se tepejo, 
grizejo ali si kako drugače škodujejo. Pri 
teh otrocih se pogosto izražajo tudi druge 
nezdrave strategije spoprijemanja: 
napetost, stisko obvladujejo s hrano, 
vzkipijo/se zelo razburijo ali zadržujejo 
stvari “v sebi”.



Šolsko delo, učenje
• Bolj učinkovito upravljanje s časom,
• pomoč pri organizaciji,
• začnejo se učiti prej oz. pravočasno,
• razdelimo/razdelijo naloge v manjše enote, ki so bolj obvladljive,
• ne odlašajo,
• ostajamo/ostajajo realni ...

Ko so “pod stresom”
• Ocenimo vir/izvor stresa (stresor),
• spremenimo/odstranimo vir stresa, če je to možno,
• pogovorijo se z osebo, ki ji zaupajo,
• spremenijo pogled, razmišljanje o stresorju, stresu, samemu sebi (iz – v +),
• čas namenijo aktivnostim, ki jih imajo radi ...  

KAJ LAHKO OTROKOM POMAGA OBVLADATI 
STRES?



KAJ LAHKO OTROKOM POMAGA 
OBVLADATI STRES?

Skrb za mentalno zdravje

• Vzdrževanje rutine,
• dovolj spanja,
• redno gibanje, telovadba,
• čas za sproščanje,
• čas za zabavo.

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiuhc_k_snQAhVFfxoKHRXCAv4QjRwIBw&url=http://www.inhabitots.com/schools-in-san-francisco-implement-meditation-time-students-happiness-and-academic-success-soars/&psig=AFQjCNGNPLU4mlwp9_3y4F2QA85M5c6fDg&ust=1480372317163353&cad=rjt


MOČ PRIJETNIH ČUSTEV

Prijetna čustva razširijo naš pogled, perspektivo. 
Pomagajo graditi prožnost.



Študije so pokazale, da so dnevne
pozitivne socialne interakcije dobre

za naše fizično zdravje.

Rastline potrebujejo sonce, da 
rastejo, preživijo …

Na podoben način ljudje
potrebujemo prijetna čustva.



INTERVENCIJE KRIZNE PEDAGOGIKE
• Omogočimo izražanje in procesiranje čustev 
• Omogočimo, spodbudimo ubesedenje izkušenj in čustev
• Iščemo priložnosti za kreativno izražanje
• Vpeljemo rituale
• Upoštevamo ritem posameznika
• Podpremo gibanje
• Spodbudimo uravnoteženo prehranjevanje
• Krepimo spomin, pozornost in zmožnost koncentracije
• Spodbujamo igro
• Zagotovimo sprostitev
• Krepimo in podpiramo občutek lastne vrednosti
• Krepimo priložnosti za dvig samoučinkovitosti
• Spodbudimo načrtujemo za prihodnost 
• Spodbujamo prakticiranje vere...
• Pomagamo ustvariti priložnosti za trenutke veselja

Waldorf Worldwide
Emergency Pedagogy

https://www.freunde-
waldorf.de/en/emergency-pedagogy/

https://www.freunde-waldorf.de/en/emergency-pedagogy/


Hvala za vašo pozornost

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014- 2020.


