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4.  Podpora družini v stiski 

5.  Razno 



1.  KDAJ JE MOTEČE 
VEDENJE RESNA TEŽAVA? 



Moteča vedenja 
•  ovirajo optimalno učenje, razvojno napredovanje in stike z 

otroki in mladostniki (Smith in Fox, 2003) 

•  lahko vplivajo na posameznikovo zdravje, kratkotrajni ai 
dolgotrajni dejavnik tveganja za varnost posameznika ali 
drugih, kulturno ali socialno nesprejemljivo (Paley, 2012) 



Kdaj so moteča vedenja resne težave? 
• Vsi otroci se kdaj moteče vedejo à priložnost za učenje 

samonadzorovanja vedenja in socialnih spretnosti 
• Večina čustvenih in vedenjskih težav  

•  je prehodnih  
•  povezanih s stresi med razvojem in prilagajanjem na družinska in 

družbena pričakovanja 



Moteča vedenja, zaradi katerih starši 
pogosto iščejo pomoč? 

•  napadi trme, joka, kričanja ... 
•  agresija (tepenje, brcanje, grizenje ...) 
•  upiranje, nasprotovanje, neuboganje 
•  težave s spanjem, hranjenjem, toaletnim treningom 
•  čustvene težave: predvsem tesnoba in nizka samopodoba 



Okoliščine družine, pri katerih se lahko 
pojavljajo moteča vedenja 

• Negativne življenjske okoliščine 
•  revščina 
•  brezposelnost staršev 

• Stresni dogodki 
•  hospitalizacija 
•  smrt v družini 
•  ločitev 
•  rojstvo sorojenca 



Problem staršev ali otroka? 
• Ali so težave, ki jih opisujejo starši, res težave? 
• Ali to počnejo tudi drugi otroci? 
• Ali starši vedo, kaj pričakovati od otroka v določenem 

razvojnem obdobju? 
• So njihova pričakovanja realistična? 
• Ali so starši pretirano zaskrbljeni zaradi otrokovega 

vedenja? 



Kdaj je moteče vedenje resna težava? 
•  odklonskost (deviance): vedenje odstopa od normativnega vedenja   

•  intenzivnost 

•  trajanje 

•  pogostost  

•  pervazivnost 

•  kulturna pričakovanja 

•  oviranost (dysfunction): vedenje ovira otrokovo funkcioniranje (npr. 
socialno, šolsko) ali funkcioniranje družine 

•  stiska (distress): vedenje povzroča stisko otroku ali drugim 

•  nevarnost (danger): ogrožanje sebe ali drugih 

Kaufman in Kaufman, 2005 



Normativna in nenormativna vedenja 
•  10−20 % otrok ima težave, ki ovirajo njihovo 

funkcioniranje à duševne motnje 
•  tudi ostali à potrebujejo podporo pri soočanju s stresi ob 

normativnem razvoju 
•  nujno je minimalno poznavanje razvojnih značilnosti à 

razlikovanje med vedenji, ki so razvojno pričakovana 
(normativna) in tistimi, ki odstopajo 



Razvojna perspektiva 



Razvojna področja 
• telesno: telesne spremembe, zaznavne in 
gibalne sposobnosti ... 

• spoznavno: spomin, sklepanje, reševanje 
problemov, govor, učenje, presojanje ...  

• čustveno-osebnostno: doživljanje, izražanje in 
uravnavanje čustev, odzivanje na okolje 
(temperament, osebnostne značilnosti) ... 

• socialno: komunikacija, medosebno odnosi, 
socialno razumevanje, moralno presojanje … 



Temperament 
•  = medosebne razlike v odzivnosti in uravnavanju čustvenega 

odzivanja, ki so primarno konstitucionalne (biološke), prisotne zgodaj 
v življenju in relativno stabilne, čeprav pod vplivom dozorevanja in 
izkušenj 

•  Newyorška vzdolžna študija temperamenta (Thomas & Chess, 1995): 
•  40 %: lahko vzgojljivi otroci – brez težav vzpostavijo reden ritem hranjenja, 

odvajanja in spanja, brez težav sprejemjo nove izkušnje in se prilagodijo 
spremembam okolja in kažejo ob tem pozitiven odziv blage do zmerne jakosti à 
ugodna prognoza, varovalni dejavnik (vzbudijo naklonjenost) 

•  10 %: težaven otrok– težave pri vzpostavljanju ritma hranjenja, odvajanja in spanja, 
izogibajo se novim situacijam, nanje se odzovejo z negativnimi čustvi, več konfliktov 
z vrstniki, starši in učitelji à dejavnik tveganja za čustvene in vedenjske motnje  

•  15 %: počasen otrok– blag negativen odziv v novih situacijah, ob ponovitvah pa se 
prilagodijo, srednja stopnja rednosti pri hranjenju, odvajanju in spanju 

•  1/3 otrok: raznolike specifične kombinacije temperamentnih značilnosti 

•  goodness-of-fit: ujemanje med otrokovim temperamentom in 
pričakovanji staršev (npr. otroci s težavnim temperamentom se bolje 
prilagajajo, če so njihovi starši tolerantni in odzivni) 



Razvojne naloge in kompetence 
Dojenček 
•  učenje s poskusi in napakami pri dejavnostih z lastnim telesom, 

drugimi osebami in predmeti 
•  odnosi med vzroki in posledicami  
•  stalnost predmeta 
•  sporazumevanje: izmenjava čustev, oglašanje, bebljanje, prve 

geste kazanja, prve besede 
•  zmožnost samopomirjanja 
•  razlikovanje med čustvenimi zrazi 
•  razlikovanje med sabo in drugimi  
•  prepoznavanje čustev in namer drugih 
•  vzajemnost pri sporazumevanju 
•  oblikovanje navezanosti à ločitvena tesnoba 



Razvojne naloge in kompetence 
Malček 
•  simbolno mišljenje: uporaba gest in besed 
•  odloženo posnemanje 

•  razvijanje sposobnosti reševanja problemov in govora 

•  razumevanje govora, govorno izražanje (povečevanje 
besednjaka, stavki, uporaba slovničnih pravil) 

•  povečevanje neodvisnosti, iniciativnosti 

•  oblikovanje samopodobe ob izkazovanju lastne avtonomije 
(povečevanje neodvisnosti, samouveljavljanja, ponosa) 

•  socialno posnemanje in začetek empatije, altruizma 

•  povečevanje samonadzora 

•  povečevanje zmožnosti izražanja čustev z govorom 



Razvojne naloge in kompetence 
Zgodnje otroštvo 
•  simbolne dejavnosti (risanje, igra) 
•  razvijanje sposobnosti reševanja problemov + 
   govora, povečevanje spominskih sposobnosti 
•  egocentričnost – postopno povečevaje zmožnosti prevzemanja 

perspektive drugega 
•  zmožnost vživjanja v čustvena stanja v domišljijski igri 
•  magično mišljenje in nelogične povezave à postopno razlikovanje 

med domišljijo in resničnostjo 
•  večja uporaba govora za uravnavanje čustev 
•  altruizem in prosocialna vedenja (pridobiti pozornost drugih in se 

izogniti kazni) 
•  pomen druženja z drugimi otroki  
•  razumevanje stalnosti spola à spolna identiteta à za spol značilna 

vedenja 



Razvojne naloge in kompetence 
Srednje in pozno otroštvo 
•  za logično sklepanje potrebuje otrok še konkretne ponazoritve 
•  razumevanje odnosov med vzroki in posledicami, pojmov 

prostora, časa, razvrščanje predmetov, sodelovanje pri igrah s 
pravili, računske operacije (seštevanje, odštevanje, množenje) 

•  prizadeva si samostojno uravnavati čustvena stanja à 
izogibanje situacijam, ki povzročajo stisko 

•  z izražanjem čustev uravnava bližino z drugimi 
•  zavedanje konfliktnih čustev do določenih oseb (v določeni 

situaciji je lahko jezen na osebo, ki jo ima rad) 
•  pomen telesnega videza za oblikovanje samopodobe 
•  osrednjo vlogo imajo vrstniški odnosi 



Razvojne naloge in kompetence 
Mladostništvo 
•  zmožnost logičnega reševanja abstraktnih  
   problemov, razvijanje hipotez, hipotetično sklepanje, hkratno      

   upoštevanje različnih vidikov pri reševanju problemov 

•  izpovedovanje čustev v medosebnih odnosih, zmožnost 
razumevanja čustev drugih 

•  pogosta razpoloženjska nihanja s čustvi sramu, osamljenosti, 
depresivnosti (predvsem v zgodnjem obdobju) 

•  oblikovanje identitete (spolne identitete) 

•  pomen vrstniških odnosov, ki postajajo vedno bolj intimni in 
preraščajo v romantične 



Strahovi in anksioznost 

Starost Psihosocialne kompetence Strahovi Anksioznosti 

0-6 m Zaznavne sposobnost Intenzivni dražljaji, glasni 
zvoki 

6-12 m Zaznavno-gibalne sheme, vzrok-
posledica, stalnost predmetov 

Tujci, separacija 

2-4 l 
Malček 

Preoperativno mišljenje, težave pri 
razlikovanju domišljije in realnosti 

Domišljijska bitja, vlomilci, 
tema 

Separacijska anksioznost 

5-7 l 
Zg.-sr. otroštvo 

Konktretne operacije, konkretno 
mišljenje 

Naravne katastrofe, 
poškodbe, živali, mediji 

Fobije pred živalmi 
Fobija pred krvjo 
 

8-11 l 
Sr.-pozno 
otroštvo 

Samopodoba povezana z učnimi in 
športnimi uspehi 

Nizki učni ali športni uspehi Testna anksioznost 
Šolska fobija 
 

12-18 l 
Mladostništvo 

Formalne operacije, zmožnost 
anticipacije nevarnosti, 
samopodoba in vrstniški odnosi 

Zavračanje vrstnikov Socialna fobija 
Agorafobija 
Panična motnja 

Carr, 2006 



“Ne-uboganje” ... 
•  Kaj to pomeni?  
•  “uboganje” = ustrezno sledenje navodilom v  
    okviru razumnega ali določenega časa(McMahon & Forehand, 2003)  

•  začetek izvajanja naloge (15 sek) 
•  čas, potreben za dokončanje naloge 

•  “neuboganje” = zavračanje začetka ali dokončanja naloge  
    ali neupoštevanje trenutnih pravil/navodil(McMahon & Forehand, 2003)  

•  pojavlja se v vseh razvojnih obdobjih 
•  razlikovanje med normativnim in nenormativnim: pogostost, 

jakost in oblika 
•  dvosmerni proces: ne/uboganje otrok je odvisno od vedenja 

staršev – s svojim vedenjem povečujejo ali zmanjšujejo 
verjetnost otrokovega uboganja    



 ... “Ne-uboganje” 
•  dojenčki: 6−9m začenjajo razumevati posledice lastnih vedenj, pomen besede NE 
•  malčki: večje telesne, kognitivne, govorne sposobnosti in socialne spretnosti – 

zmožost sledenja preprostemu navodilu do 2. leta 
•  2−3: najvišja raven neuboganja < pričakovanja staršev(“terrible twos”) in nezmožnost staršev, da 

bi otroka naučili slediti navodilom 

•  zgodnje otroštvo: postopoma se do 5. leta “uboganje” povečuje - zmanjšuje se 
delež upiranja in pasivnega ne-sledenja navodilom, povečuje pa se delež 
zavračanja in pogajanja (posredna oblika nesledenja navodilom, ki zahteva več 
avtonomije in socialnih spretnosti) 

•  srednje otroštvo: do vstopa v šolo otroci z normativnim razvojem ubogajo v ca. 80 
% 

•  mladostništvo: raven “neuboganja” preseže raven v otroštvu 
•  razvojne spremembe kognitivnih sposobnosti in socialnih spretnosti + povečevanje neodvisnosti in 

potreba po oblikovanju identitete à povečajo se konflikti med mladostniki in starši (od zgodnjega 
mladostništva do poznega se zmanjšujejo) 

•  razlike med spoloma: na začetku mladostništva večje razlike (ñ pri fantih), proti koncu 
mladostništva se zmanjšujejo 

Matthys in Lochman, 2010 



Jeza in agresija 
•  klinično pomembna težava, kadar sta pogostost in jakost tako 

izraziti, da ovirata vsakodnevno funkcioniranje otroka in družine 
•  jeza – čustvo, ki je povezano z agresijo – razlikovanje 

agresivnega vedenja 
•  sovražna agresija/reaktivna agresija – agresivno vedenje je povezano 

s čustvenim vzburjenjem (izbruh jeze) 
•  mentalna agresija/proaktivna agresija/instrumentalna agresija – 

agresivno vedenje je povezano s posledicami (krepitev agresivnega 
vedenja) 

•  vzrok jeze 
•  mlajši otroci: nekaj, kar prekine njihovo prizadevanje za dosego cilja 
•  starejši otroci in mladostniki: nekaj, kar ogroža njihovo sampodobo 

(večje samozavedanje, razumevanje socialnih norm, pomembnost, 
kako jih vidijo drugi) 

Matthys in Lochman, 2010 



Izražanje jeze 
•  Dojenček: med 2. in 6. mesecem prepoznavni izrazi jeze (jezni 

jok), do 7. meseca prepoznavni obrazni izrazi 
•  odziv staršev (ignoriranje ali negativni odzivi) na dojenčkove izraze 

jeze à preoces socializacije izražanja čustva jeze 
•  otroci se učijo socialno sprejemnljivih odzivov à izražanje jeze se 

zmanjšuje 
•  Malček: do 2. leta se naučijo spreminjati izražanje jeze v žalost, 

ki pogosteje izzove podporen odziv staršev 
•  čustva jeze spremlja agresivno vedenje 

•  Zg. otroštvo: od otrok pričakujemo, da se naučijo uravnavati in 
izražati jezo 
•  večji čustveni besednjak 
•  razumevanje odnosov med vzroki in posledicami 

•  Sr. otroštvo: razumejo, kakšni načini izražanja čustev so v 
določenem okolju funkcionalni 

 Matthys in Lochman, 2010 



Razvoj agresivnega vedenja 
 
•  trend upadanja agresivnega vedenja  
  od otroštva do mladostništva 
•  pri 2. letu najvišja stopnja fizične agresije,  
   najnižja v mladostništvu 
•  razlike med spoloma: trend upadanja velja za oba spola 

•  fantje: več agresivnega vedenja (2-krat več) od 4. leta dalje, hitrejši 
upad in do mladostništva (v mladostništvu ni več razlik, pri 
mladostnikih z normativnim razvojem skoraj ni agresivnega vedenja) 

•  oblika agresije: 
•  punce: več posredne in odnosne agresije s katero povzročajo škodo, tako 

da uničujejo odnose ali grozijo s tem (npr. govorice, opravljanje, socialno 
izključevanje) 

•  fantje: več odkritih agresivnih vedenj 
•  medvrstniško nasilje (“bullying”) 

Matthys in Lochman, 2010 



2. BRCANJE, ŠČIPANJE, 
PLJUVANJE, METANJE 



 
 

Želje? Čarobna 
palčka, zlata 

ribica?  





Želje… za otroke/odrasle 
Kakšni bi bili…? Kaj delajo?  

Želimo, da bi… 
Da bi bili zdravi… ..skrbeli za zdravje, 

živeli zdravo… 
…uspešni… 
 

se uspešno/učinkovito 
odzivali ob izzivih - se 
nekaj iz njih naučili… 

…srečni…  …našli nekaj lepega v 
vsaki okoliščini…  



 
 

Preizkus številka 1:         kaj me briga?  
Kadar razmišljamo o motečem vedenju otrok, se pogosto 
sprašujemo, če je potrebno ukrepanje – ali lahko le 
zamahnemo z roko in rečemo ‚pa kaj potem‘.  
Zato lahko tak preizkus poimenujemo ‚kaj me briga‘ – tako kot 
to pogosto odgovorijo najstniki, ko jih odrasli soočajo s tem, da 
je neko vedenje mladostnika moteče.  
 
 

 
Je to normalno? 

 



Zakaj naj bi vedenje spremenili –  
Kaj me briga?  

V katerih primerih ne moremo le ‚zamahniti z roko‘ – kaj to mene 
briga – kadar je najmanj en odgovor na spodnja 3 vprašanj DA.  
1.  Ali je ogroženo otrokovo zdravje? 
2.  Ali je ogrožen otrokov socialni razvoj (priljubljenost, 

druženje…)?  
3.  Ali je ogrožen otrokov splošni razvoj –  
       napredovanje v razvoju?  
Primer – pljuvanje?  
Ne, DA, DA, kadar je mentalno več kot 2? 
Primer - brcanje?  
Ne, DA, DA, kadar je mentalno več kot…  
Primer – odklanja sodelovanje pri oblačenju? 
Ne, DA, DA…  



Preizkus št. 2 – mrtvak?  
 

 
Ali to vedenje lahko opravi mrtvak? 
Kadar razmišljamo o ciljih, ki so povezani z našimi željami (če bi 
srečali zlato ribico) lahko uporabimo preizkus ‚mrtvaka‘.  
Cilj, ki ga izberemo –želeno vedenje –  
preverimo, ali to lahko naredi mrtvak – ali lahko neha: pljuvat, 
ščipat, brcat… špricat šolo, zabušavat, odgovarjat…  
Če je odgovor DA, potem ni pozitivni cilj – želeno vedenje – to 
lahko krepimo. 
To je prva strategija - odgovor na vprašanja  
KAJ NAJ NAREDIMO (ob motečem vedenju)  



Kako krepimo vedenje? 
• Pozitivna krepitev vedenja – vedenju sledi nekaj 

prijetnega (neke vrste nagrada – za večino majhnih otrok 
je to pozornost odraslih, igra, igračka, hrana, smeh, 
pesmica, gibanje… ).  

• V življenju ni nagrad in kazni – so samo posledice – 
naučimo se, kaj je kaj.  

• Negativna krepitev – vedenju sledi umik nečesa  manj 
prijetnega oz neprijetnega – (neke vrste ‚kazen‘ bo 
izostala – pri  majhnih otrocih je to ignoriranje (odvzem 
pozornosti), odvzem neprijetnih odzivov – kričanje, 
kreganje, ‚v kot‘ – time out….  



Kako vse to zgleda v učinkoviti praksi? 

Pospravljanje igračk 
• Spodbude -  
• Pred pospravljanjem (ko se otrok še igra) –  
napovemo spremembo dejavnosti  
“zdaj bo risanka – pospravi igračke in boš gledal risanko“ 
• Med pospravljanjem –  
Odlično, še čisto malo imaš, zelo dobro ti gre… Ti si kralj 
pospravljanja igrač.  
• Po pospravljanju igrač – pohvala, risanka… 
Če ustvarimo določene rutine, otrok usvoji vedenjske navade 
in čez čas krepitev ni več potrebna 



Učinkovita praksa 2 

• Vse smo naredili pred pospravljanjem –  
   izrekli napoved, obljubo… otrok nadaljuje z igranjem..  
• Kaj zdaj? - pospravlja z vodenjem? – risanke ni?  
• Otrok 1 joka… jezen je… ga potolažimo… hudo je, če ni tako 

kot si hotel, jutri bo nova priložnost, ga umirimo… risanke ni… 
preidemo na naslednjo dejavnost J  

• Otrok 2 joka – znižamo zahtevo, pospravi 3 igračke – ‚ujame‘ 
košček risanke… 



Neučinkovita praksa  
• Prigovarjamo ‚pospravi‘ igrače, otrok nadaljuje z igro… 

prigovarjamo in vmes sami pospravljamo igračke..otrok se 
igra… jamramo, grozimo – risanke pa res ne bo… 
pospravimo vse igračke… rečemo: Tako, ker nisi 
pospravil, ne dobiš risanke… otrok joka… spet 
prigovarjamo – nič ne jokaj, sam si kriv… zakaj pa nisi 
pospravil..  

• Nato ne zdržimo več, ker se že dere…  
•  prižgemo risanko, da bo mir…   
 



Grizenje, brcanje, pljuvanje, metanje 
igračk ali metanje po tleh…  
 

• Vse to so komunikacijski vzorci 
• Ne grizi, ne pretepaj se, NE… MRTVAK 
• Naučiti in krepiti moramo bolj sprejemljivo vedenje –  
ugotoviti, kaj je otrok želel doseči z motečim vedenjem  
(kaj je z grizenjem sporočal, kaj je s tem dosegel –  
1.  Izogniti se nečemu  
2.  Dobiti nekaj (da bo mir)  
3.  Užitek grizenja – eksperimentalno grizenje  



Zakaj kazen ni /vedno/ vzgojna?  
• Čustva – kaznovan otrok je jezen, ranjen otrok J 
• S kaznovanjem se ne naučimo, kaj je prav, ampak le, kaj je 

narobe (zato zraven vedno krepitev pozitivnega vedenja). 
• Kazen nauči le, da nečesa NE smemo delati (včasih tudi, da 

nismo OK, da delamo narobe, da nismo vredni…).  
• Moteče vedenje – STOP/NE – preizkus mrtvaka 



Kako se odzivati na starševska vprašanja 
o motečem vedenju? 
Z vprašanji!  
 
A.  Kaj se dogaja pred tem vedenjem? 
To so predhodniki – morda prepoznamo  
  sprožilce in/ali okoliščine, ki vodijo k temu:  
•  lačen, neprespan otrok…  
•  zdolgočasen, ne ve, kaj naj dela, uživa v tem početju,  
  je brez pozornosti? 
•  prezahtevna naloga, prelahka naloga, zahteva? 



…z vprašanji – B 
opišite moteče vedenje…  

 
B – opis MV: kako vedenje vidimo? (ne kakšen je otrok – 
len, razburjen, siten, nejevoljen, preplašen…) 
Kaj takrat dela otrok? (pljuva, joka, cepeta, igra igrice, ‚ne 
sliši staršev‘…) 
Ta opis naj obsega tudi ravnanje staršev – Kaj pa vi? 
Mu rečemo… 100x… 
mu vse pojasnimo…  
ga ignoriramo, kričimo nanj…  



…z vprašanji C 
C - Kakšne so posledice vedenja?  
Kaj temu vedenju sledi? – kaj se je zgodilo potem z… (DN, 
igrico, risanko, politim mlekom… - je to dobil ali ne?) 
Kaj ste naredili vi – starši – kako ste se odzvali?  
Ste ga pohvalili? Kregali? Kaznovali? Se pogovorili z njim – 
kdaj – takoj po tem vedenju ali kasneje? Kako se odzivate, 
ko se vede drugače – ravno nasprotno? 
 



Posledice motečega vedenja… ki niso 
vedno prijetne  

• Otroku nekaj omejimo (primer ključ in jokanje). 
• Spoznava meje – do kod lahko – naravni varovalni mehanizem 

– uči se, kakšen je ta svet, odnosi, sporočanje…  
• Eksperimentalno grizenje, ščipanje, tepenje, ugovarjanje…  
• Prepoved, meja, omejitev…  je lahko frustracija. 
• Malčka lahko potolažimo, vendar vztrajamo  pri omejitvah. 
• Odgovornost - skladna z razvojno ravnijo (kapica za malčka, 

umazana trenirka za najstnika, domače branje za šolarja…).  
• Kako učiti odgovornost – ustvariti učne priložnosti in dopuščati 

naravne posledice (DN pač ni napisana, trenirka smrdi v torbi, 
sladoleda ni več, žepnina pride prihodnji mesec, pravljica bo 
jutri).  



Odziv na želeno vedenje =  
zmanjševanje motečega  

• Pomembna je krepitev želenega vedenja – sledi nekaj 
prijetnega – pozornost, prijetna čustva, ki jih izrazimo, 
pohvala, igra, dejavnosti, ki jih ima otrok rad, opis pozitivnega 
vedenja z učinkovitimi strategijami  (zbirka kartončkov – 
natančno opredelimo želeno vedenje – Čudovito si sodeloval 
pri pospravljanju igrač, izjemno lepo si vprašal, navdušena 
sva, ker si počakal mirno…).  



3. UČENJE IN 
SPODBUJANJE 



 

Bežigrajsko	  
gimnazijo!	  

Branka	  D.	  Jurišić	  



Bogato okolje, revno in naravno okolje  

Naravno okolje, običajna 
‚zdrava‘ spodbuda je za 
razvoj podgan najboljša…  
te uspevajo bolj kot v malih 
podganjih disney-landih (v 
laboratorijih)… enako velja 
za človeške mladiče.  



Učenje, spodbujanje in ‚siljenje‘ 

Igra je najpomembnejša za otrokov 
razvoj in poznejšo uspešnost, 
zahteve skladne razvojni ravni, igra z 
vrstniki in odraslimi, ki jim omogočajo 
učenje o svetu v varnem okolju 
(učenje, kaj je OK in kaj NI).  



Podganji eksperimenti  
Prof. W. Greenough  (Univ.  V Illinoisu) je podgane postavil v tri različna okolja: 1. 
osamljena podgana, majhna kletka, 2. podgana - skupaj z drugimi, velika kletka, 3. je bivala 
v obogatenem podganjem Disneylandu.  
Podgana iz Disneylanda - več sinaps v možganih, hitreje se je naučila najti izhod iz 
labirinta.  
Te ugotovitve so kasneje napačno povzeli, in sicer, da se bodo tudi otroci iz 
spodbudnega in bogatega okolja bolje in hitreje razvijali, kot tisti iz običajnega.  
1)  Podgane, ki so odraščale same v majhnih kletkah niso vzporednica za običajno okolje 

otrok (razen v izjemnih primerih zanemarjanja).  
2)  Drugič, razkorak med osiromašenim in spodbudnim okoljem podgan ni enak 

razkoraku med običajnim in spodbudnim okoljem dojenčkov -nasprotno, otroci imajo 
več od naravnega okolja, kot od tistega, ki je dodatno obogateno.  

Eksperiment prof. Rosenzweiga - tiste podgane, ki so živele v naravi, so 
imele najbolj razvite možgane. Njihov razvoj so spodbujali zvoki, vonjave in 
vidni dražljaji iz okolja. Te podgane so se srečale s pajki, termiti, muhami in 
mačkami. Družile so se z drugimi podganami, se lovile, plezale in se kotalile 
in tudi zmagale v tekmi s  podganami iz podganjega Disneyland-a.  



 
K.Hirsh-Pasek & R.Michnick Golinkof 

UČENJE =  
VEČ IGRE IN MANJ PIFLANJA  
 – to je najpomembnejše sporočilo za starše. 
Igra je bolj spodbudna kot trening, vaje…. Igra 
je najboljši način učenja. Nekje smo naredili 
napako, ko smo začeli akademske vsebine 
vnašati vse bolj zgodaj,  otroke ‚napadati‘ s 
pametnimi igračami, ki niso primerne za 
njihovo starost.  

Otroci, ki so prezgodaj v razvoju soočeni z učno snovjo izražajo manj 
ustvarjalnosti in navdušenja za učenje kot njihovi vrstniki.  
Otroci, ki pomnijo izolirane podatke v otroštvu - nimajo zato nič boljšega 
spomina kot njihovi vrstniki, kasneje v življenju. 
Otroci, ki se učijo z igro, razvijejo socialne in čustvene spretnosti, ki so 
ključne za dolgoročni uspeh.  



Igra, raziskovanje, pogovor, čustva 
• Šolar v ZDA se je leta 1981 40% svojega časa igral.   
•  leta 1997 le še 25%. 
• Učenje ≠ urjenje spomina  
• Uspešnost ≠ učni uspeh (v SLO šol. ocene niso vedno odraz učnih dosežkov) 

• Kaj nas je zavedlo? 
• Napačno povzemanje raziskovalnih izsledkov (Mozart, 

podgane) 
• Marketing – igrače, formule… 
• Miselnost: hitreje in več je bolje  



ZAKAJ SE OTROCI SPLOH UČIJO? 

• Ker bo jutri to na testu? 
• Ker to zahteva Ministrstvo za šolstvo? 
• Kakšne cilje želimo doseči? 



Izsledki o zgodnjem učenju  
•  Zg. spodbude so pomembne… ampak KAKO se otroci učijo je 

enako pomembno kot to KAJ se učijo. 
•  EQ (emocionalni, čustveni količnik) je enako pomemben kot IQ 
•  Vsak od vas ima pomembno vlogo pri vzgoji otroka  
  (za vzgojo enega otroka je potrebna cela vas!!!)  
•  PIFLANJE – več agresivnega vedenja, več bojazni, več 

perfekcionizma  
•  Zgodnje spodbude pismenosti ≠ učenje črk, črkovanje 
•  SKUPNO BRANJE – število besed – vpliv na jezikovni razvoj 

(poznejše branje, učenje), pesmice, pogovori 
•  Matematika ≠ poimenovanje številk, matematične igrice, 2+3=5 
•  Ampak je razvrščanje, merjenje, vzorci, sestavljanje.. 



Darko Zupanc (2006) (Mis)use of National Assessment Results in Slovenia 
članek dostopen na: http://www.iaea.info/documents/paper_1162a16407.pdf 
 
 Več kot 1/2 učencev v 8. in 9. 

razredu je ‚odličnih‘ in prav 
dobrih… njihovi učni dosežki 
na mednarodno primerljivih 
preizkusih so povsem skladni z 
normalno razporeditvijo.  

Kaj mladim 
s tem 
sporočamo?  



Zakaj nekoga nekaj poučujemo? 
• Ko starši preverjajo razvoj predšolskih otrok z razvojnimi 

mejniki, razmišljajo predvsem, če je ta skladen s 
pričakovanji (to počno predvsem starši otrok s tveganjem 
za razvojni zaostanek) – preverjajo, če je vse OK?  

•  Zakaj – ker so zaskrbljeni, ker se sprašujejo, kaj je 
potrebno narediti, da bodo ‚nadoknadili‘ zaostanek?  

• Če otrok zaostaja npr. na področju fine motorike pri 
starosti 2 – 3 leta – sledi napotitev k delovnemu terapevtu, 
vaje, spodbujanje…  



Zakaj naj bi nekdo sploh imel razvito 
fino motoriko?  
…da bi otrok bil bolj samostojen? 
Fina motorika – primer ocene  
(raven 2-3 leta) 
Odpne in zapne zadrgo 
Odvije pokrov z navojem 
Lista knjigo po en list 
Stisne ščipalko 
Zapenja in odpenja gumbe 



Odpne in zapne 
zadrgo 

Kdo vzame trenirko iz torbe za trening? 
Kdo vzame svinčnik iz peresnice? 

Odvije pokrov z 
navojem 

Kdo zapre zobno kremo? 
Kdo odvije pokrov na marmeladi? 

Lista knjigo po en 
list 

Kdo išče besedo v slovarju? 
Kdo išče podatek v učbeniku? 

Stisne ščipalko Kdo obesi mokro trenirko? 
Kdo obeša perilo, ga pobere? 

Zapenja gumbe Kdo ne mara srajc? 
Kdo odpenja srajce pred likanjem? 

…Kaj pa 16 let stari, 26 let …? 



Visoka pričakovanja, odlični pogoji  



https://www.youtube.com/watch?v=sJxxdQox7n0 
• Od 9’05‘‘ 

 

•  The world sends us garbage, we send back music:  

•  Favio Chavez at TEDxAmsterdam  
 
 



UCHICAGO CCSR Literature 
Review  Teaching Adolescents 
To Become Learners, str. 64 

GPA – učni/
akademski 
dosežki na testih;  
bolj so povezani z 
učnimi navadami in 
učnim vedenjem 
kot pa s 
sposobnostmi; v 9. 
razredu je velik 
upad dosežkov – 
ta je najbolj 
povezan z 
odsotnostjo od 
pouka (1/2 tega z 
opravičili)  



Učenci doživljajo, da  
nimajo pozornosti 
učitelja, učitelji jim ne 
zaupajo in jim ne 
nudijo podpore – to je 
zelo povezano z 
učnimi dosežki v 9. 
razredu  
Avtorji raziskave tudi 
sicer poudarjajo, da v 
obdobju, ko bi morali 
otrokom dati več 
odgovornosti, izkazati 
zaupanje.. Delamo 
ravno nasprotno – 
povečujemo nadzor, 
omejitve, zaupanje… 



Učenje učenja  
• Oddaja TV SLO – Milica Prešeren  
• Misija učenja / misija nemogoče  

• Ključne spretnosti, ki smo jih pri učenju ‚izpustili‘, prešpricali ali 
so nam bile prihranjene… so vrzel, ki je očitna 

http://ava.rtvslo.si/predvajaj/misija-ucenje/ava2.174308382/ 
 



Kako oblikujemo prepričanja? 
iz knjižice: B. D. Jurišić (1999); Ko misliš JA in rečeš NE; Sožitje. 

                                                                                                                                                                    

Neroda!	  	  
Za	  kazen	  
moraš	  vse	  

pobrisati!	  Še	  
enkrat	  vse	  
nariši,	  ker	  si	  
vse	  uničil!	  
Sam	  si	  kriv!	  

Joj!	  Pusti!	  
Pojdi	  stran!	  

Nič	  
prijemat!	  
Bom	  že	  jaz!	  
Ne	  dotikaj	  
se!	  Barvanje	  
je	  končano.	  	  

Kdo	  je	  ta	  lonček	  
tako	  postavil?	  
Sploh	  nima	  
pravega	  

nastavka!	  Sem	  
rekla,	  da	  ga	  glej!	  
Nisi	  ga	  pazil!	  Vse	  
moram	  sama!	  
Lupči	  nisi	  ti	  kriv!	  

Ne	  sekiraj	  se!	  
Nič	  hudega!	  
Vzemi	  krpo	  in	  
hitro	  pobriši!	  
Potem	  vzemi	  
nov	  papir	  in	  
lahko	  narišeš	  
novo	  sliko!	  



Kaj si govorijo otroci? 



Dedek Mraz – kaj naj prinese otrokom? 
• Čas za igranje– igranje – npr. trgovina, frizer… 

obmetavanje z blazinami – ravsanje, pogovor o poteku 
dneva in ne o preverjanju znanja v šoli (najstniki – NE o 
šoli, ampak o dogajanju…) 

•  Izklopiti telefon, izraziti navdušenje… 
•  LEGO (sestavit in pospravit J) 
•  otroške knjige in skupno branje,  
•  Lutke za sporočanje 
• ŠPORT – za gibanje in ne le za medalje  
• Skrinjica o dosežkih – ŽELJE 
• Omejitev pasivnega sedenja (pred TV ali v avtu in ne le 

sladkih pijač 



4.  STRESNI DOGODKI 
V DRUŽINI 



Odhod v vrtec 

•  separacijska tesnoba  
•  jok, kričanje, brcanje ...  
ob odhodu (ali pričakovanju odhoda) staršev – normalen odziv 
otroka na ločitev od staršev; naklonjenost ob snidenju (varna 
navezanost) 
•  bolj ko je otrok varno navezan na starša, lažja je ločitev 

•  tak otrok se počuti varno, ve, da se na starše lahko zanese in aktivno 
raziskuje okolje 

•  priporočila staršem: 
•  postopna priprava otroka: redno postopno povečevanje prepuščanja 

otroka drugim (npr. starim staršem, sorodnikom, prijateljem)  
•  od njihovega odziva je odvisno, ali se bodo moteča vedenja vzdrževala 

in stopnjevala 



Priprava na prihod sorojenca 

•  povedati otroku v času nosečnosti (pri otrocih, ki ne govorijo, 
starši lahko pokažejo dojenčka na sprehodu, v knjigi ...) 

•  sodelovanje pri pripravi na prihod novorojenčka 

•  načrtovane spremembe opraviti pred prihodom 
novorojenčka (npr. spanje v svoji sobi...)  

•  po prihodu novorojenčka:  
•  v čim večji meri vzdrževati  

   predhodne rutine s starejšim sorojencem 

•  vključevati starejšega v vsakodnevne  
   dejavnosti 



Odzivi starejšega sorojenca 
•  pričakovanja starejšega sorojenca in odziv novorojenčka  
•  spremembe v družini à prilagajanje starejšega sorojenca 

•  “medeni tedni” prve tedne je starejši lahko fasciniran ali popolnoma nezainteresiran 
za mlajšega (starši se trudijo, da starejšega ne bi prizadeli, novorojenček večino 
časa prespi ...) 

•  tekmovanje za čas in naklonjenost staršev à razvojno predhodna vedenja (sesanje 
prsta, nočno prebujanje, močenje postelje, duda, plenica ...) 

•  nasvet staršem: poskušajo naj pogledati na situacijo z vidika starejšega 
sorojenca 
•  preden se odzovejo na vedenje starejšega sorojenca naj poskušajo razumeti 

njegovo funkcijo 
•  če je funkcija motečih vedenj pridobivati pozornost staršev, naj se nanja ne odzivajo 
•  nagrajujejo in spodbuijajo naj vsa pozitivna vedenja starejšega sorojenca (tudi 

majhna, nepomembna) 
•  nagradijo naj ga, kadar kaže do mlajšega pozitivno vedenje 
•  vsak dan naj nekaj časa namenijo izključno starejšemu 



Kronična bolezen 

•  vpliv na vsa razvojna področja 
•  večja ranljivost za razvoj duševnih motenj 
•  odzivanje na bolezen in sprejemanje bolezni: 

•  od zanikanja in nesodelovanja do pretiranega sodelovanja 
•  tesnoba, strah, depresija, jeza ... 
•  zaskrbljenost in stiska se lahko kažeta s telesnimi težavami 

(bolečine v trebuhu, glavoboli) 
•  lahko vedenja, značilna za predhodne razvojne stopnje 
•  šolski otroci: učne težave in težave v odnosih z vrstniki 



Zdravljenje v bolnišnici 
•  spremembe: okolja, ločenost od staršev, drugih sorodnikov in 

prijateljev, sošolcev ... 
•  neprijetni zdravstveni postopkià bolečine, telesna šibkost 
•  čustva strahu, jeze, žalosti razočaranja ... à izražanje 

odvisno od razvojnega obdobja 
• možnost bivanja staršev ob otroku à zmanjša stisko ob 

ločitvi 



Razvoj koncepta smrti 
•  Otrokovo razumevanje smrti je odvisno od 

•  kognitivnih značilnosti 

•  izkušenj, ki jih imajo s smrtjo 

•  Malčki 
•  vznemirjenje, zavedajo se, da nekdo manjka 

•  odzivajo se na čustva odraslih 
•  podpora: ohranjati ustaljene rutine 

•  Predšolski otroci: 
•  ne razumejo stalnosti smrti, razumejo jo kot začasno stanje (enačijo jo s spanjem) 

•  ne razlikujejo med mislijo in dejanjem (à lahko zmotno mislijo, da so povzročili smrt) 

•  odzovejo se s čustvi žalosti, vedenji, značilnimi za predhodna razvojna obdobja 

•  podpora: bližina z odraslim, ki mu predstavlja varnost, odgovori na vprašanja (poštenost, ponovitve) 

•  Šolski otroci:  
•  razumejo stalnost, ne pa univerzalonosti smrti (smrt povezujejo s satrostjo, nečem, kar se zgodi drugim ...) 

•  srednje otroštvo: zanimanje za rituale, različna čustva (lahko tudi agresivnost, bolečine, izmikanje šoli ... kot 
odziv na strah in tesnobo) 

•  pozo otroštvo: skrbi v zvezi s prihodnostjo 

•  Mladostniki: razumejo univerzalnost smrti 



Žalovanje 

•  vsako žalovanje je individualno (odnos, 
način in ne/pričakovanost smrti ...) 

•  navadno faze: šok, zanikanje, žalost in 
jeza, prilagoditev in sprejetje 

•  vzorci žalovanja 
•  huda začetna stiska, ki se postopoma zmanjšuje 

(kulturno pričakovano v našem okolju) 
•  huda stiska vztraja 
•  malo stiske v začetnem ali kasnejših obdobjih 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rB7k0S06hhY 
 

Orel s Škrlatnega vrha s priročnikom Otroci in smrt, Ahčan, U. in Logar, B. 



Kako se pogovarjati z otrokom o smrti? 
•  odrasli – pogovor in poslušanje 
•  razlaga prilagojena otrokovi razvojni stopnji (zmožnosti 

razumevanja) 
•  sprejemanje otrokovih čustev (žalost, tesnoba, strah, jeza, 

krivda ...) 
•  otroci čustev ne kažejo ves čas 
•  iskrenost: brez polresnic in olepšav, s katerimi poskušamo 

“zaščititi” otroka 

Lutkovna predstava Račka, smrt in tulipan: http://www.lgl.si/si/predstave/vse-
predstave/341-Rac-ka-Smrt-in-tulipan#.VI8v0L6YWBE 



Ločitev 
•  normativna življenjska sprememba, ki se zgodi manjšini 

otrok 

•  učinek ločitve na starše:  
•  spremembe bivanjskih pogojev 

•  finančnega stanja  
•  socialne mreže (à osamljenost)  

•  spremembe razpoloženja 
•  identitetne težave 



Učinek ločitve na otroke 
•  učinek različen v različnih razvojnih obdobjih 
•  kratkoročni (prva tri leta): prilagoditvene težave (pri fantih pogostejše 

vedenjske, pri puncah čustvene), težave pri učenju in medosebnih 
odnosih v družini in med vrstniki 

•  srednjeročni (3−10 let po ločitvi): težave pri manjšini (20−25 % otrok 
iz ločenih družin v primerjavi s 4−23% iz družin z obema staršema) 

•  dolgoročni učinki: v odraslosti ima majhen delež otrok iz ločenih 
družin težave v partnerskih odnosih, psihosocialni prilagojenosti in 
ima nižji SES 

Carr, 2006 



Prilagoditvene težave po ločitvi 
•  več kot polovica otrok vsaj eno leto po ločitvi kaže simptome 

prilagoditvenih težav 

•  občutki izgube in žalosti pri otrocih – starši zaradi lastnih 
občutkov izgube težko prepoznavajo otrokovo doživljanje  

•  otrokov razpoloženje se spreminja; čustev ne kažejo ves čas 
•  sama ločitev ni edini dejavnik, ki vpliva na otrokovo prilagajanje 

•  predhodni partnerski konflikti 

•  spremembe bivališča, šole, rutin 

•  otrokov temperament določa način prilagajanja (otroci, ki se 
teže prilagajajo ali bolj prilagodljivi otroci) 

Carr, 2006 



Ločitev 
Dojenčki in malčki 
•  občutijo stisko ob stiski staršev  
•  ne razumejo ločenega življenja 
•  težave pri izražanju čustev à  
   vedenjske spremembe: 

•  večja razdražljivost 
•  več joka, otrok se teže pomiri  
•  prestrašenost  
•  ločitvena tesnoba 
•  spremenjene spalne navade (npr. odklanjanje počitkov, nočno prebujanje) 
•  težave s prebavo (npr. bolečine v trebuhu, spremenjeni vzorci odvajanja) 
•  agresivnost (npr. tolčenje in grizenje) 
•  razvojno predhodna vedenja (npr. duda, plenica, uhajanje pri otrocih, ki so že 

bili suhi…) 
•  težave tudi pri prilagajanju na majhhe spremembe (npr. različni otroški sedeži) 

 

ZTT, 2012 



Ločitev 
Predšolski otroci 
•  občutijo stisko ob stiski staršev  
•  razumejo, da ločitev pomeni ločeno življenje 
•  lahko obtožujejo sebe 
•  vedenjske spremembe: 

•  oklepanje staršev  
•  agresivni izbruhi  
•  čustveni izbruhi (npr. jok ob vsaki majhni stvari)  
•  strahovi, predvsem strah, da bi ostali sami 
•  nočne more in spremenjeni vzorci spanja 
•  pritožbe zradi telesnih bolečin (npr. glavoboli, bolečine v trebuhu)  
•  magično mišljenje in prepričanje, da se domišljija lahko uresniči (npr. enemu 

staršu razlagajo, da bo drugi tisti dan prišel, čeprav to ni načrtovano)  
•  večje težave pri vsakdanjih prehodih (npr. ob prihodu ali odhodu iz vrtca) 

 
ZTT, 2012 



Kaj svetovati staršem? 
•  povedati jim, da bodo morali predšolskim otrokom morda 

večkrat ponoviti razlago in odgovarjati na njihova 
vprašanja 

•  ob morebitnih spremembah otrokovega vedenja razložiti 
staršem, da otroku povzročajo stisko same spremembe in 
prehodi (ne neustrezno ravnanje drugega starša) 

•  pomembno je, da ob stiski otroka ob prehodih otroka 
podpreta in s svojim vedenjem ali konfliktom z drugim 
staršem ne povečujeta otrokove stiske 

•  svetovati staršem, da med seboj učinkovito komunicirata 
(se dogovarjata o stvareh, povezanih z otrokom, se 
uskladita pri rutinah, vzgojnih pristopih ...) 

ZTT, 2012 



Kako povedati in podpirati otroke? 
•  razložiti otroku, da ločitev pomeni ločeno življenje; brez 

podrobne razlage razlogov (odraslega) in pripisovanja krivde 
•  upoštevati otrokova čustva – starši morajo otroku dati 

sporočilo, da je v redu, če se ob tem počuti jezno, žalostno, je 
zmeden ... in da sprejemajo njegova čustva 

•  razložiti otroku, da se eden od staršev seli 
•  razložiti, kako bodo potekali stiki s tistim staršem, pri katerem 

ne bo živel 
•  zagotoviti otroku, da imata otroka rada in bosta skrbela zanj, 

kljub temu, da ne bosta več živela skupaj 
•  jasno odgovoriti otroku o morebitnem skupnem življenju staršev 

v prihodnje 
ZTT, 2012 



5.  RAZNO 



Kdaj napotiti otroka naprej…? 
Plonk listek, kaj napišete… 
•  odstopanja od razvojnih pričakovanj pri doseganju 

razvojnih mejnikov na kognitivnem, čustvenem ali 
socialnem področju à ocena, svetovnje staršem (in 
vzgojiteljem/učiteljem) o načinih spodbujanja želenih 
vedenj, učenja novih spretnosti 

•  čustvene ali vedenjske težave à ocena in možnost terapij 
(napišite moteče vedenje in ne motnje vedenja) 

•  visoka stopnja zaskrbljenosti staršev à ocena in 
svetovanje staršem (dg. Starši so zaskrbljeni v zvezi z…) 

•  pogosti obiski otroka in staršev pri pediatru, tudi kadar za 
to ni zdravstvenih razlogov (ocena tveganj za 
psihosomatiko… - svetovanje). 



Kako izrazite zanimanje/sodelovanje 
…kaj morate zahtevati od psiho/peda- -
logov -gogov? 
•  povratno informacijo o ugotovitvah in priporočilih! 

• Hvala za povabilo in sodelovanje – izražanje zanimanja je 
krepitev sodelovanja!  

• Pediatrinje in pediatri vabljeni na individualni svetovalni 
pogovor ‚za okroglim steklom‘, če si takega sodelovanja 
želite J - mogoče B & J prikažeta kakšno svetovanje in 
svoje psiho-peda… izkusite v dobri praksi! 

 


