
13.6.2014

1

Preventiva z mladostniki z 
vedenjskimi težavami

Teoretična in praktična predstavitev 

programa “EmPeCemos”

Sandra Vitas, univ dipl, psih., mag.soc.del. 
Tadeja Poglajen, 

Selma Mehičič, Robin Turk, Matej Košir

3. Slovenski preventivni dnevi, Bohinjska 
Bistrica, 2014

Društvo “UP”
Miklošičeva 16, Ljubljana

434 25 70    http://www.drustvo-up.si/

� Nevladna, neprofitna in nestrankarska humanitarna 
organizacija, s statusom društva, ki deluje na področju 
socialnega varstva; ustanovljeno  leta 1993

� Miklošičeva 16, Ljubljana

� Programi so namenjeni informiranju, svetovanju in socialni 
rehabilitaciji zasvojenih, preventivi pri mladih, podpori in 
svetovanju njihovim svojcem ter ozaveščanju javnosti o 
problemih zasvojenosti 

Sandra Vitas  Društvo "UP"
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Študijski obisk, Santiago de Compostela,
Španija, 2. – 6. 10.2013
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Študijski obisk, Santiago de Compostela,
Španija, 2. – 6. 10.2013

• Izobraževanja smo se udeležili na Faculty of Psychology (Campus 
Sur, The University of Santiago de Compostela, Spain)

• Vodje programa EmPeCemos na področju Galicije: klinične 
psihologinje; Estrella Romero, Laura López-Romero, Paula Villar in 
še nekateri drugi

• Program »EmPeCemos = čustva, misli in vedenja za zdrav razvoj« 
(»EmPeCemos: Emociones Pensamientos y Conductas para un 
desarrollo saludable«)

• Program EmPeCemos, ki je po EDDRA označen kot dobra praksa, 
po pristopu spada med indicirano preventivo pri zgodaj 
ugotovljenih vedenjskih težavah

• Program je sestavljen iz treh komponent: otroške, družinske in 
šolske, ki se izvajajo v skupinah, komponente pa se medsebojno 
podpirajo, dopolnjujejo in prepletajo



13.6.2014

4

Teoretični okvir

• V zadnjih desetletjih raziskave kažejo na dva vzorca “problemskih” 
vedenj: v zgodnjem najstništvu in v adolescenci, ki sta povezana

• Program EmPeCemos izhaja iz ideje, da zgodnje preventivne 
intervence zmanjšujejo verjetnost problematičnih vedenjskih 
vzorcev kasneje v mladostništvu  (šolski absentizem, zloraba drog, 
različne vedenjske težave, impulzivnost...)

• Faktorji tveganja v otroštvu:
• Impulzivnost, deficiti pozornosti, iskanje pozornosti v okolju, težave 

v kognitivno-čustvenem razvoju, v samokontroli, v obvladovanju 
frustracij, pomanjkljive socialne veščine, agresivnost, zavrnitev od 
strani vrstnikov...

• Šolski neuspeh, spodletelo sodelovanje šola-družina, moteča 
vedenja v šolskem okolju

• “Neučinkovito” starševstvo

Izhodišča in usmeritev

• Program izhaja iz že uveljavljenih modelov pri zgodnjih 
vedenjskih težavah:

• Incredible Years (Webster-Stratton, Hamond, 1997)

• Coping Power (Lochman and Wells, 2004)

• Fast Track  (CPPRG, 2002)

• Ciljna skupina: Otroci z zgodaj ugotovljenimi 
vedenjskimi težavami stari 6-10 let

• CILJI: Promocija socialnih kompetenc, preventiva 
vedenjskih težav, izboljšanje pozitivnih odnosov v 
družini (starši-otrok) in med družino in šolo, izboljšanje 
starševskih kompetenc,  bolj učinkovite strategije za 
učitelje
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Trikotnik: misli, čustva in vedenje

Psihološko ozadje

• Pomaga razumeti povezanost med našimi mislimi (Katere 
misli so mi šinile v tem trenutku skozi glavo?), čustvi (Kako 
se počutim?), vedenjem in odzivi našega telesa (Kakšni so 
telesni znaki?) na njih

• Poudarek vedenjskega dela programa je da se pomočju 
zunanjih kriterijev vpliva na otrokovo vedenje (jasna 
navodila, pravila, posledice, doslednost vzgojnih postopkov, 
pogojevanje)

• Kognitivni del je usmerjen na vzpostavitev otrokove 
notrenje kontole

• Dopolnjen je s tehnikami  dela v skupini: vaje socialnih 
veščin, reševanja problemov, tehnikami sproščanja in 
izboljšanja  čustvene inteligence
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Trikomponentni program

Tehnike, ki se uporabljajo v programu
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Kompetence otrok

• Samokontrola

• Spoprijemanje s frustracijo na bolj 
sprejemljive načine

• Prepoznavanje čustev

• Reguliranje negativnih čustvenih stanj

• Razumevanje perspektive drugega

• Identificiranje in reševanje problemov

• Uspešna interakcija z drugimi
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Tehnika “Želva”

Predstavitev tehnike
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Tehnika “Semafor”

Tehnika “Semafor”
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Tehnika “Semafor”

Kompetence staršev

• Promocija pozitivnega družinskega vzdušja

• Razvoj starševskih veščin za: spremljanje otroškega 
vedenja, spodbujanje pozitivno orientiranih vedenj, 
zmanjšanje problematičnih vedenj, pogovore in 
poslušanje

• Povezanost in sodelovanje  družine s šolo

• Podpiranje razvoja socialno-kognitivnih veščin otrok

• Razvoj veščin samokontrole staršev, reševanja 
problemov, postavljanja mej in pravil,  doslednosti pri 
nagrajevanju, pohvalah in kaznovanju
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Hranilnik “pozitivnih” vedenj-”žetoniranje”
The Cash Box For Positive Relations

“Grad starševskih kompetenc”
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Kompetence učiteljev

• Oblikovanje realističnih norm in pričakovanj

• Povezovanje in sodelovanje z družino

• Podpiranje pozitivno orientiranih vedenj

• Soočanje in reševanje motečih situacij v šoli

• Delo v skupini in povezovalne strategije

• Podpora tehnikam čustveno-kognitivnega 
učenja pri otrocih

Piramida učiteljskih kompetenc
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Vrednotenje programa

• V programu (z izvedbo vsaj ene od komponent) je 
sodelovalo kar 26 španskih šol od tega je bil v 8ih šolah 
program izveden v celoti, z vsemi komponentami. Koristili 
so tudi kontrolne skupine.

• Za evalvacijo so kot merske instrumente uporabili 
ocenjevalne lestvice, vprašalnike, »poročila« posameznih 
udeležencev

• veliko pozitivnih sprememb so pri otrocih opazili starši in 
učitelji, pa tudi otroci sami so v večini ocenili, da jim je 
program zelo pomagal, pri interakciji z drugimi, da se sedaj 
znajo bolje kontrolirati, da znajo (bolje) zaznati (spoznati) 
svoja čustva, da sedaj znajo bolje reševati svoje probleme

Vrednotenje in rezultati

• STARŠI: pri udeleženih v programu se je še posebno v primerjavi s 
kontrolno skupino zelo  zmanjšalo (pre)strogo starševstvo, zmanjšala se je 
nedoslednost pri upoštevanju predvidenih nagrad oz. kazni , povišala se je 
uporaba metod pozitivnega starševstva, izboljšalo se je spremljanje, 
razumevanje vedenja svojih otrok ter zmožnost samokontroliranja

• OTROCI: v primerjavi s kontrolno skupino se je pri v programu udeleženih 
otrocih še posebno izrazito povečala stopnja prepoznanja lastnih čustev in 
pa tudi čustev drugih, zelo se je povečala zmožnost identificirati problem, 
podati alternativne rešitve in predvideti posledice. Starši udeleženih otrok 
ocenjujejo da je prišlo do izboljšanja v znanju socialnih veščin pri otrocih

• UČITELJI: ocenjujejo boljšo lastno samoučinkovitost pri »spopadanju« z 
motečim vedenjem kot učitelji v kontrolni skupini. Pokazal se je 
pomemben vpliv programa na zmanjšanje določenih težav (motnje 
pozornosti, hiperaktivnosti, impulzivnosti, ...), tudi splošno je vplivalo na 
zmanjšanje vedenjskih problemov v razredih in izven šole

• Program bi  drugim (prijateljem, sorodnikom, kolegom..) zagotovo 
priporočilo kar 86,40 % udeleženih staršev in 73,40% udeleženih učiteljev
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Vrednotenje pri otrocih

Vrednotenje in rezultati


