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DOBRO POČUTJE IN SKRB ZASE 
KOT (NA)KLJUČEN ELEMENT PREVENTIVE 

•Glavna področja/dimenzije dobrega počutja (well-being) 

• Stres in mentalno zdravje - od kod izvira stres in kako ga prepoznati 

(teoretičen in praktičen pregled)

• Vaje in tehnike za sproščanje mišične napetosti in za umirjanje uma



IZZIVI…

• Strokovni delavci v izobraževanju se v zadnjem času skorajda vsakodnevno 

soočajo z nepredvidljivimi situacijami, ki lahko povzročijo veliko stresa in 

mentalnih stisk.

• Novejše raziskave kažejo, da so učitelji veliko bolj kot splošna populacija 

podvrženi težavam v mentalnem zdravju kot posledica delovnih 

preobremenitev (Talis 2018, Pisa)

• Skrb zase in za dobro počutje je zato eden izmed ključnih elementov, 

kako lahko učinkovito naslovimo porajajoče se težave.



POGLED NAZAJ…

2 glavna teoretska modela pozitivne psihologije

• Hedonizem (Epikur) – uživanje življenja 

- Dobro počutje temelji na subjektivni sreči in s tem izkušnji zadovoljstva nasproti izkušnji 

nezadovoljstva, ki vključuje vse sodbe o dobrih/slabih elementih življenja (prisotnost 

poz./neg. razpoloženja)

- Dobro počutje: užitek + sreča

• Eudaimonizem (Sokrat, Aristotel) – krepostno življenje, slediti notranjemu jazu

- Dobro počutje: sreča + občutek, da živimo v skladu z vrednotami in vrlinami (brez tega 

si suženj čutnih užitkov)… smisel, osebnostna rast, odnosi

• Razumevanje osnovnih filozofij človekovega delovanja pomaga razumeti delovanje v 

drugih okoljih                                                                               (Šarotar Žižek, 2013)



POGLED V SEDANJOST…
POJEM DOBRO POČUTJE (WELL-BEING)

• Po letu 2000 vse bolj v ospredju, 

Pobuda Onkraj BDP 

•Glavni cilj razvoj kazalnikov, ki 

vključujejo tako okoljski kot 

družbeni vidik napredka 

• 11 dimenzij, ki so pomembne za 

dobro počutje 

(objektivni in subjektivni kazalniki)

(OECD 2020)



DEFINICIJA
DOBRO POČUTJE (WELL-BEING)

• Je izkušnja zdravja, sreče in blagostanja. 

• Vključuje: dobro mentalno zdravje, visoko zadovoljstvo z življenjem, 

občutek smisla in sposobnost obvladovanja stresa

• Točka ravnovesja med posameznikovimi viri moči in izzivi (Dodge idr., 

2012)

• Če imamo več izzivov kot virov moči, se tehtnica nagne, skupaj z dobrim 

počutjem. 

(Davis 2019)



GLAVNE DIMENZIJE DOBREGA POČUTJA NA 
DELOVNEM MESTU

1. Kognitivna dimenzija 

2. Subjektivna dimenzija

3. Fizična in mentalna dimenzija   

4. Socialna dimenzija

(Davis 2019, OECD 2020)

(OECD 2020, str. 24)



KOGNITIVNO DOBRO POČUTJE

• se nanaša na niz spretnosti in sposobnosti, ki jih učitelji/vzgojitelji 

potrebujejo za učinkovito delo 

• Odraža kognitivno delovanje zaposlenih - zlasti stopnja, do katere so 

učitelji sposobni prevzeti nove informacije in zmožnost osredotočiti na 

svoje delo.

• Kognitivno počutje je povezano tudi z učiteljevo samoučinkovitostjo ter 

prepričanjem v svoje sposobnosti (Schleicher, 2018)

• Samoučinkovitost je opredeljena na treh lestvicah: učinkovitost pri 

vodenju v razredu; učinkovitost pri pouku; in učinkovitost pri 

vključevanju otrok (PISA in TALIS) 

• Kazalnika, ki merita kognitivno blaginjo oz. dobro počutje v TQ PISA 

2021: sposobnost učiteljev/vzgojiteljev, da se osredotočijo na svoje 

delo in učiteljeva samoučinkovitost

(OECD 2020)



SUBJEKTIVNO DOBRO POČUTJE

• OECD (2020) opredeljuje subjektivno blaginjo kot »dobro duševno 

stanje, vključno z vsemi pozitivnimi in negativnimi dogodki ter čustvenimi 

reakcijami ljudi na njihove izkušnje

• Zajema 3 elemente:

a) samoevalvacija - reflektivna ocena (določenega dela) zadovoljstva 

s svojim življenjem

b) Čustva - določeni občutki ali čustvena stanja;

c) Eudemonija - občutek za smisel, pomen in namen življenja     (dobro 

psihološko delovanje) 

(OECD 2020)



FIZIČNO IN MENTALNO DOBRO POČUTJE

• Stres, ki ga doživljajo zaposleni v VIZ, lahko povzroči psiho-somatske 

simptome

• Dobro ali slabo fizično počutje učiteljev/vzgojiteljev je mogoče izmeriti 

• Povezano s stresom učiteljev/vzgojiteljev in dejavniki izgorelosti

• zmožnost izboljšanja delovanja lastnega telesa s pomočjo zdrave 

prehrane in gibalnih navad. 

(OECD 2020)



SOCIALNO DOBRO POČUTJE 

• Zmožnost asertivne komunikacije, 

• razvijanje dobrih odnosov z drugimi,

• sposobnost aktivnega sodelovanja v uspešni skupnosti, kulturi in okolju.

• ohranjati podporno mrežo/ skupino, ki pomaga zmanjševati osamljenost

(OECD 2020)

Covid 19 postavlja nova pravila….



• Da zgradimo svoje celostno dobro počutje, 

moramo poskrbeti, da vsa ta področja delujejo vsaj do neke mere. 

• Da osvojimo veščino, zahteva čas in napor – realistična pričakovanja, 

mali koraki



II. DOBRO POČUTJE – MENTALNO
STRES IN MENTALNO ZDRAVJE 

• Naše mentalno zdravje je povezano z dobrim počutjem in 

odpornostjo na stres

• sega po celotnem spektru, od zdravja, soočanja, 

spopadanja do bolezni.

Zdravje soočanje spopadanje bolezen



KAJ JE STRES?

• Je telesni, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se 

poskuša prilagoditi in privaditi notranjim in zunanjim dražljajem 

(stresorjem). 

• Je dogajanje, ki ga pri človeku sproži vsaka sprememba, ki zmoti 

njegovo ravnovesje. 

• Je povsem naravno odzivanje.

(Starc, 2007)



JE BILO VČASIH DRUGAČE?

Stres…

• V 14. stol. kratkotrajna stiska, težava (boj-beg)

• V 17.stol. fizika (koliko pritiska lahko prenese določen 

material, preden se zlomi). Zunanji dražljaj

• V 20. stoletju, 1930  psihologija (vpliv zunanjih in 

notranjih dejavnikov, ki povzročajo trajnejše bolezni, ne 

samo kratkotrajno nelagodje.

(Černigoj Sadar 2002)



PO PODATKIH EUROSTATA IN EVROPSKE 
AGENCIJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU…

• Stres v delovnem okolju je drugi najpomembnejši zdravstveni 

problem v EU.

Družbene spremembe v svetu!

Pandemija je bolj kot kdaj koli prej poudarila, kako veliko se 

pričakuje od zaposlenih v izobraževanju, ter hkrati, kako zelo so 

pripravljeni delati in se prilagoditi, da služijo svojim učencem. 

Kdo pa vam pomaga skozi krizo?



KAJ SE DOGAJA OB STRESU?





KAKO SE ODZIVATE NA STRES?
FIZIOLOŠKI/ TELESNI

ZNAKI 

• razbijanje srca

•povišanje srčnega utripa

• zasoplost

• cmok v grlu

•pospešeno in bolj globoko 

dihanje 

•prebavne motnje (zaprtost) 

•pogostejše uriniranje 

• splošna mišična napetost,

• povešena ramena, 

•bolečine in krči v mišicah, 

•potne dlani, 

•mrzle roke in noge

• razširjene zenice, 

• izločanje hormonov (kortizol in 

adrenalin)



…IN PSIHOLOGIJA

KOGNITIVNI (VEDENJSKI) ZNAKI 

• nepotrpežljivost,

• vzkipljivost, 

• omahljivost, 

• pomanjkanje interesa in 

zanimanja zase, za zdravje, 

prehrano… 

• neučinkovitost, 

• neuspešnost, 

• zmedenost, 

• hitenje, 

• izogibanje družbi, 

• motnje spanja

• težave s spominom



EMOCIONALNI ZNAKI 

• nihanja razpoloženja

• obupanost 

• zaskrbljenost 

• razdražljivost

• nezadovoljstvo

• dolgočasnost

• pomanjkanje sposobnosti 

jasnega mišljenja

• težave s koncentracijo

• pozabljivost

• jeza

• občutek preobremenjenosti

• nizka samozavest

• močan vpliv negativnih misli.

• nezmožnost sprostiti se



MISLI

• Tega ne zmorem! 

• Kar se mi dogaja, je grozno!

• Vsi pritiskajo name! 

• Težko mi je! 

• Slabo se počutim! 

• Zmešalo se mi bo! 



TO VODI V…

Stres vpliva na kemične spremembe v možganih in na kemično 

ravnovesje v telesu – vpliva na imunski sistem.

• Oslabljeni imunski sistem,…pogosti prehladi

• Povišan krvni tlak  srčno-žilne bolezni

• Povišan holesterol

• Bolezni prebavil (čir, vnetje želodca, rana na dvanajsterniku,…)

• Razvoj kroničnih bolezni

• Sladkorna bolezen tipa II

• Izgorelost

• Mentalne težave - depresija, anksioznost,…



ČLOVEK RAZVIJE 
STRAH PRED 
LASTNIMI 
TELESNIMI 
ODZIVI, KI SO 
SICER POVSEM 
NORMALNI

(Omra 2020)



KAJ LAHKO NAREDIM? 
SAMOREGULACIJSKE SPRETNOSTI

• Vpliv na OBČUTKE (telesne in duševne tehnike sproščanja)

• Vpliv na MISLI (kognitivne tehnike, praznenje glave, vizualizacijske tehnike)

• Vpliv na ČUSTVA (čustvena inteligentnost, sistematična desenzitizacija, zdravljenje 

fobij, strahov, vizualizacija,…)

• Vpliv na ČAS (postavitev ciljev in prioritet, postavitev urnika aktivnosti,…)

(Tušak 2021)



TEHNIKE SPROŠČANJA

• Pri spoprijemanju s stresom – kar še zlasti velja v kriznih 

časih, kot je obdobje epidemije, so učinkovite različne 

metode doseganja psihofizične sprostitve.

•Mednje uvrščamo tudi t. i. tehnike sproščanja; ki so 

pravzaprav nasprotje temu, kar doživljamo 

vsakodnevno.

(Tekavc 2020)



• Takoj ko ocenimo, da situacija ni več nevarna, spremembe v 

možganih povedo telesu, naj se sprosti in se pomiri. 

"sprostitvena reakcija" - počasnejše dihanje in umirjeno 

bitje srca ter občutek ugodja. 

• Tehnike sproščanja predstavljajo načrtno in namensko 

sprostitveno reakcijo, s katero preko sproščenih mišic in/ali 

mirnega dihanja kontrolnemu mestu za uravnavanje 

življenjskih funkcij sporočamo, da je konec nevarnosti.  



TEHNIKE SPROŠČANJA

• Dihalne tehnike

• Postopno mišično sproščanje

• Vizualizacija pomirjujočega dogodka

• Čuječnost (mindfulness)

• …



• DIHALNA VAJA 



KDO USMERJA NAŠE MISLI IN ČUSTVA?

• Dih je most med telesom in umom. Stres se kaže v spremembah na 

ravni telesa, (diha) in uma

• Dihanje vpliva na delovanje avtonomnega živčnega sistema –

počasno in globoko dihanje ga uravnoteži (monkey mind) 

• Nekaj minut globoke sprostitve upočasni naše možganske valove 

(alfa, beta)



KLJUČ ZA 
DOBRO POČUTJE ?

(NA)KLJUČNA 
PREVENTIVA 


