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• Kako jih zasnovati v skladu s teoretičnimi priporočili/teorijo?

• Kako zagotoviti, da potekajo na nacionalni ravni (zmanjševanje 
neenakosti), sistematično in kontinuirano?

• Kako jih ustrezno in redno vrednotiti?

Preventivni in promocijski programi NIJZ



Izpeljani programi v okviru projekta Zdravih šol v letu 2015/16

Ko učenca strese 
stres

To sem jaz
Izboljševanje 

duševnega zdravja



„Ko učenca strese stres“

• Promocijski program „Ko učenca strese stres“ je razvil Nacionalni inštitut za javno 
zdravje. 

• Prvič razvit in izveden leta 2008, v letu 2014 dopolnjen ter ponovno izveden leta 2015. 

• Izvajal se je v okviru programa Zdravih šol.

• Primarna ciljna populacija: učenci.

• Sekundarna ciljna populacija: pedagoški delavci: Izvajali so ga učitelji v šolah v okviru 
svojega rednega dela.



1. Opredelitev 
problema

2. Iskanje 
rešitev

3. Načrtovanje 
programa

4. Mobilizacija 
resursov

5. Implementacija 
programa

6. Prilagajanje 
programa, 

zagotavljane 
kontinuiranosti
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VRSTE EVALVACIJ

• določi se elemente programa, pregled 
programov, raziskavFormativna evalvacija 

• daje informacije o procesu implementacije, 
izvedbi, zadovoljstvuProcesna evalvacija

• merjenje takojšnjega vpliva programa (npr. 
sprememba znanja)Evalvacija vpliva

• merjenje kratkoročnih in dolgoročnih učinkov 
programa (na navade, stališča, veščine,…)Evalvacija učinkov

• analiza stroškovne učinkovitostiEkonomska evalvacija 



NAMEN evalvacije

• Določi stopnjo, do katere je program dosegel zastavljene cilje. 

• Oceni prispevek različnih procesov, ki se uporabijo za dosego ciljev 
programa. 

• Uporabila naj bi se v vseh fazah načrtovanja, implementacije in 
izboljšave promocijskega/preventivnega programa.



UGOTOVITVE EVALVACIJ SE UPORABLJAJO ZA: 

• ugotavljanje učinkovitosti programa,

• za vzdrževanje ali izboljšavo kvalitete programov,

• za identifikacijo nepričakovanih izidov, 

• za upravičenost uporabe sredstev ter 

• za zagotavljanje, da so prihodnja načrtovanja in izpeljave programov bolje 
podprte z dokazi. 



FORMATIVNA EVALVACIJA – začetna evalvacija = uporaba kvalitativnih in 
kvantitativnih metod za določitev elementov programa, ki bodo učinkoviti
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PREGLED RAZISKAV: KVALITATVINIH (fokusne z mladostniki) 
IN KVANTITATIVNIH

PREGLED OBSTOJEČIH PROGRAMOV

PILOTIRANJE PROGRAMA

PARTICIPATORNO NAČRTOVANJE PROGRAMA



Edukacija regionalnih edukatorjev in učiteljev edukatorjev

Strokovnjak 
centralne 

enote NIJZ

Regionalni 
edukatorji

Učitelji 
edukatorji

Pristop edukacija edukatorjev –
„TRAIN THE TRAINER“



Implementacija in evalvacija programa „Ko učenca strese stres“



Ugotovitve procesne evalvacije EDUKACIJA REGIJSKIH EDUKATORJEV in UČITELJEV 
EDUKATORJEV: IZVEDBA

Izvedba edukacije – regionalni 
edukatorji

v skladu z načrtom

brez nepredvidenih težav

v skladu s časovnim okvirom.

Zaradi izražene želje izvedeno še 
dodatno izobraževalno srečanje, ki 
prej ni bilo predvideno.

Izvedba edukacije – edukacija učiteljev 

Neenotno izvajanje

Ne povsem v skladu z načrtom

Ne povsem v skladu s časovnim 
okvirom



Ugotovitve procesne evalvacije EDUKACIJA REGIJSKIH EDUKATORJEV in UČITELJEV 
EDUKATORJEV:  ZADOVOLJSTVO

REGIJSKE EDUKACIJE Povprečje

Zadovoljstvo z vsebinami edukacije 4,56

Razumljivost vsebin edukacije 4,61

Kakovost izvedbe edukacije 4,61

Kakovost organizacije edukacije 4,50

Uporabnost pridobljenega znanja 
in veščin

4,06

Splošni vtis o celotni edukaciji 4,56

N = 18

EDUKACIJA UČITELJEV Povprečje

Zadovoljstvo z vsebinami edukacije 4,52

Razumljivost vsebin edukacije 4,64

Kakovost izvedbe edukacije 4,59

Kakovost organizacije edukacije 4,58

Uporabnost pridobljenega znanja 
in veščin

4,38

Splošni vtis o celotni edukaciji 4,56

N = 232



Uspešnost implementacije vsebin programa v šolsko okolje

• 78,6% načrtovanih sklopov aktivnosti v okviru programa Ko učenca strese stres 
opravljenih.

• 10,7% aktivnosti ni bilo izvedenih.

• Za 10,7% aktivnosti šole niso posredovale podatkov o lastnih evalvacijah.



Uspešnost implementacije vsebin programa v šolsko okolje

„Ko učenca strese stres”

• 12 šol izrazilo namero za prenos LE vsebin programa Ko učenca strese stres.

• V teh šolah vključeno približno 215 učiteljev ter približno 2064 učencev.

• Posamezne šole v povprečju ocenile opravljene aktivnosti kot uspešne oz. zelo uspešne.



Evalvacija vpliva pri regionalnih edukatorjih in 
učiteljih
Povečano    - znanje o stresu in spoprijemanje z njim

Povečana    - zaznana samoučinkovitost za izpeljavo edukacije

Učitelji edukatorji niso bili v tolikšni meri kot regionalni edukatorji

prepričani, da so dovolj usposobljeni za prenos znanja.



Evalvacija kratkoročnih učinkov

VIRI PODATKOV ZA EVALVACIJO UČINKOV PROMOCIJSKO-PREVENTIVNEGA PROGRAMA 

• Vprašalnik o stresu in spoprijemanju z njim za otroke in mladostnike
• Merjenje učenčeve občutljivosti na stres

• Preverjanje učenčevo spoprijemanje s stresom 

• Merjenje učenčeve stresne simptomatike

• Vprašalnik o načrtovanih in implementiranih aktivnostih v okviru projekta Zdravih šol

• Spletni dnevnik



• ZAŽELENE SPREMEMBE:

občutljivost na stres

občutki jeze in tesnobe 

• NEŽELENE SPREMEMBE:                    

iskanje socialne podpore

problemsko reševanje težav

z jezo povezana destruktivna čustvena regulacija

Analiza podatkov za vse šole, ne glede na program in kombinacijo 
programov



SPREMEMBE PRI UČENCIH - primerjava prvega in drugega merjenja ob upoštevanju 
izvedenih aktivnosti

• Analiza rezultatov 1. skupine, ki je izvajala aktivnosti LE v okviru programa „Ko 
učenca strese stres“:

• Do statistično pomembnih sprememb je prišlo le v primeru psihološke 
simptomatike  majhno ZNIŽANJE omenjene simptomatike. 

• V primeru ostalih spremenljivk ni prišlo do pomembnih sprememb.  



Kratkotrajni učinki programa „Ko učenca strese stres”

• Tuji programi na področju duševnega zdravja, ki so se vpeljali v šolsko 
okolje, prav tako poročajo o ne preveč spodbudnih ugotovitvah 
(majhni učinki, statistično nepomembne spremembe, neželene 
spremembe). 

• Možni razlogi za nespodbudne rezultate: 

• Slabša kakovost implementacije

• Šibko zasnovana programska teorija 

• Neučinkovito t.i. participativno načrtovanje

• Pomanjkljiva pripravljenost učiteljev na izpeljavo vsebin programa

• Metodološke pomanjkljivosti evalvacije



Kaj smo se naučili?

• Evalvacija je pomemben del procesa načrtovanja in izvajanja 
promocijskih in preventivnih programov.

• Daje pomembne informacije, ki jih sicer ne bi imeli/dobili

• Učinki programov niso tako veliki, kot bi pričakovali.



Kaj smo se naučili?

• Učinki niso bili povsod zaznani.

• Možni so tudi nasprotni učinki. 

• Dokler bo izvajanje programov prostovoljno in prepuščeno šolam, 
tudi poenoteno izvajanje ne bo možno.



LETOS NA VOLJO dve E- publikaciji:

• PRIROČNIK ZA NAČRTOVANJE IN EVALVIRANJE PROGRAMOV

• POROČILO O EVALVACIJI PROGRAMA, KO UČENCA STRESE STRES…

HVALA ZA POZORNOST!

http://www.nijz.si

http://www.nijz.si/

