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Fiziološke 
spremembe

Kognitivni, 
socialni, 
čustveni 

razvoj

Mladostništvo:
• Pomembno razvojno obdobje.
• Čas pridobivanja novih znanj in veščin in razvijanja socialnih ter čustvenih kompetenc.
• Čas oblikovanja in razvoja novih kompetenc ter prevzemanje vloge odraslega.



Šolska 
preventivna 
praksa

Spletno 
svetovanje in 
informiranje

Program za duševno zdravje mladih
Nacionalni inštitut za javno zdravje
ob podpori Ministrstva za zdravje

Krepitev 
psihične 

odpornosti

Navdih pri 
razvoju zdrave 

osebnosti



Mladinska spletna svetovalnica

• 7. april 2001, Celje

• www.tosemjaz.net anonimen, hiter, 
preprost, brezplačen dostop do 
strokovnega nasveta

• medinstitucionalna in 
interdisciplinarna svetovalna mreža 
svetovalcev – prostovoljcev (54 
aktivnih strokovnjakov)

• Od leta 2001: več kot 43.000
odgovorov na vprašanja o težavah 
odraščanja

• uredništvo – kodiranje - raziskovanje

• strokovna monografija Srečanja na 
spletu



Postopek

 



Mladostniki v e-svetovalnici



Vsebina vprašanj 2012-2018 (n = 14.956)
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Mladostniki v e-svetovalnici



Najtežja vprašanja v spletni svetovalnici To sem jaz
(n = 1888, 2012-2018)
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Šolska preventivna praksa

POSODOBLJENA, RAZŠIRJENA 
IZDAJA PRIROČNIKA: junij 2019

Preventivne delavnice          

2011- junij 2019

• Nastale kot nadgradnja spletnega 
komuniciranja z mladimi

• namenjene mladostnikom (13 – 17 
let)

• delo po konceptu 10 korakov do 
boljše samopodobe (2011)

• komplet 10 delavnic (cilj je celoten 
niz delavnic)

• razredne ure ali tematske učne ure
• program ne deluje sistemsko

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-
datoteke/tsj_prirocnik_e_objava_koncna_27_6_2019.pdf

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/tsj_prirocnik_e_objava_koncna_27_6_2019.pdf


10 delavnic - 10 korakov 
po konceptu psihologinje Alenke Tacol

1. Spoštujem se in se sprejemam

2. Postavljam si cilje in si prizadevam, da bi 
jih dosegel

3. Sodelujem z drugimi, jih sprejemam, imam 
prijatelje

4. Rešujem probleme

5. Soočam se s stresom

6. Razmišljam pozitivno

7. Prevzemam odgovornost za svoje vedenje

8. Zavedam se, da sem edinstven in 
neponovljiv človek

9. Postavim se zase

10. Prepoznavam, sprejemam in izražam 
svoja čustva



Učinkovitost programa 

Evalvacija Centra za 
psihodiagnostična sredstva 

• Namen evalvacije: Izmeriti učinkovitost delavnic 
za UČENCA in za RAZRED v primeru 
kontinuiranega izvajanja 5 in 10 delavnic. Pilotno 
preveriti tudi učinkovitost pri mlajših otrocih (3. 
razred)

• 2017-2018

• 10 šol iz vseh regij, 425 osmošolcev, 13 
pedagoških delavk – izvajalk delavnic



Kaj smo merili?
Center za psihodiagnostična sredstva

Merski pripomočki:

 Vprašalnik Razredno okolje – meri obstoječo in želeno razredno klimo z

očmi učencev in učitelja;

 Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike – meri stile in

strategije spoprijemanja, ki jih mladi uporabljajo, kadar imajo težave;

 Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu – meri medosebne

odnose;

 Vprašalnik samopodobe – meri, kako učenci zaznavajo same sebe na

različnih področjih.



Kako smo
preverjali?

PODATKI 1a – PRED

MERJENJE Z ZANESLJIVIMI IN 

VELJAVNIMI VPRAŠALNIKI

UČENCI NA DELAVNICAH

PODATKI 1b – PRED

MERJENJE Z ZANESLJIVIMI IN 

VELJAVNIMI VPRAŠALNIKI

UČENCI BREZ DELAVNIC

PODATKI 3a – MED

MERJENJE Z ZANESLJIVIMI IN 

VELJAVNIMI VPRAŠALNIKI

UČENCI NA DELAVNICAH

PODATKI 3b – MED

MERJENJE Z ZANESLJIVIMI IN 

VELJAVNIMI VPRAŠALNIKI

UČENCI BREZ DELAVNIC

PODATKI 5a – PO

MERJENJE Z ZANESLJIVIMI IN 

VELJAVNIMI VPRAŠALNIKI

UČENCI NA DELAVNICAH

PODATKI 5b – PO

MERJENJE Z ZANESLJIVIMI IN 

VELJAVNIMI VPRAŠALNIKI

UČENCI BREZ DELAVNIC

PODATKI 4

ZADOVOLJSTVO MENTORJEV

OCENE 1–5 IN DNEVNIK 

PODATKI 2

ZADOVOLJSTVO UČENCEV

PODATKI 6

OCENA RAZREDNE KLIME 
UČITELJEV V RAZREDU 

DELAVNICE

1–5
DELAVNICE

6–10
PODATKI 6

OCENA RAZREDNE KLIME 
UČITELJEV V RAZREDU 

PODATKI 6

OCENA RAZREDNE KLIME 
UČITELJEV V RAZREDU 



Zaključki evalvacije 
Centra za psihodiagnostična sredstva

MENTORJI

Mentorji so bili zelo zadovoljni z delavnicami (4-5) 

Ob koncu programa zaznavajo:

• boljše vzdušje v razredu;

• izboljšanje odnosa med učenci in njimi kar se kaže v 
obojestranskem zaupanju in skupnem reševanju težav.

• boljše poznavanje učencev (bolj zaupljiv odnos, večja povezanost);

• predvsem izrazito tam, kjer je bil mentor razrednik.

UČITELJI

Ugotavljajo, da se je razredna klima v razredu od začetka do konca programa 
izboljšala (statistično značilna razlika). 



Zaključki evalvacije 
Centra za psihodiagnostična sredstva

UČENCI

• Učencem so bile delavnice (v povprečju) izjemno všeč (ocenili so jih 
od 3,6 do 3,8 na lestvici od 1-5). Všeč jim je bilo sodelovanje, 
izmenjava mnenj in priložnost, da so izrazili svoje mnenje.

• Učenci ocenjujejo izboljšanje razredne klime ob koncu programa, 
medtem ko so učenci, ki niso sodelovali pri delavnicah, ocenjevali 
medosebne odnose v razredu, red, pravila in organizacijo vedno 
slabše, bolj se je šolsko leto bližalo h koncu. 



Zaključki evalvacije 
Centra za psihodiagnostična sredstva

UČENCI

• Učenci, vključeni v delavnice, so v povprečju poročali o manj težavah 
v medosebnih odnosih s prijatelji, doma, z nasprotnim spolom, pri 
javnem nastopanju ali z asertivnostjo. Njihovo občutenje težav v 
medosebnih odnosih je bolj stabilno kot v skupini učencev, ki niso 
sodelovali pri delavnicah.

• Učenci so spoznali in začeli tudi uporabljati več različnih strategij 
spoprijemanja s težavami.

• Na področju samopodobe so opazne manjše pozitivne spremembe v 
skupini, ki se je udeleževala delavnic, in manjše negativne spremembe 
v skupini, ki ni imela delavnic. Največje razlike so pri telesni 
samopodobi, še posebno pri dečkih.  



„Rezultati evalvacije brez dvoma kažejo, 
da so delavnice koristne. Prinašajo 
stabilnost v razburkan svet 
mladostništva in odraščanja. Učencem 
predstavljajo priložnost, da povedo svoje 
mnenje, izkušnjo, da jih odrasli poslušajo 
in slišijo. Z novimi socialnimi veščinami 
krepijo tudi odnos do sebe in do 
učiteljev ter se opolnomočijo za 
življenje.“

(Dušica Boben, Center za psihodiagnostična sredstva, 
zaključno poročilo, junij 2018)



• izdajatelj Nacionalni inštitut za javno 

zdravje ob podpori Ministrstva za 

zdravje

• junij 2019, naklada 3.000 izvodov

• namenjen vsem slovenskim šolam –

brezplačni izvodi za vsako šolo, sicer 

javno dostopen na 
https://www.nijz.si/sl/prirocnik/tosemjaz

• avtorica celostnega modela 10 

delavnic Alenka Tacol

• recenzentki: prof. dr. Metka Kuhar, 

doc. dr. Ana Kozina

• strokovno mnenje in priporočilo za 

uporabo: za Zavod RS za šolstvo dr. 

Zora Rutar Ilc, mag. Tatjana Bezić in 

mag. Tamara Malešević 

Z dokazi podprt preventivni program



Kaj prinaša prenovljena izdaja priročnika

Obogatena programska teorija (duševno zdravje, socialne in čustvene 
kompetence, novi vidiki samopodobe, vloga učitelja)

Okvir socialnega in emocionalnega učenja 
(ang. SEL – social and emotional learning): 
spoprijemanje z izzivi odraščanja, 
opremljenost za kakovostnejše odnose in 
večjo osebnostno čvrstost; zmanjševanje 
dejavnikov tveganja (Benson, 2006)

Proces, skozi katerega otroci, mladostniki ali 

odrasli pridobivajo temeljne socialno-

emocionalne kompetence na petih med seboj 

povezanih področjih (Durlak idr., 2011; Elias 

idr., 1997; Payton idr., 2000). 



Preventivne delavnice

• Namenjene so delu z mladostniki, starimi 
od 13 do 17 let.

• Predvideno izvajanje: razredne ure in 
druge priložnosti za preventivno delo v 
osnovnih in srednjih šolah.

• Izvajalci: učitelji različnih profilov, 
razredniki in šolski svetovalni delavci.

• Cilj programa: izvajalec izvede v istem 
razredu najmanj deset delavnic po 
konceptu 10 korakov do boljše 
samopodobe (načrtno in kontinuirano 
izvajanje preventivnih delavnic v enem ali 
dveh šolskih letih).

Program evalviran v letu 2018



Struktura vsake delavnice

• Teoretična razlaga (konkretna pomoč učiteljem 
različnih strok)

• Tabela s pregledom kompetenc, ki jih delavnica 
naslavlja

• Cilj delavnice (točna opredelitev, kaj v delavnici 
razvijamo)

• Pripomočki, metode

• Napotki (podrobna navodila za učitelja za izvedbo 
vsake vaje – ponekod dodani namigi za učitelja, 
navedena izhodišča za pogovor z učenci, 
posebnosti uporabe delovnih listov)

• Zaključek delavnice (priporočila o ustreznem 
zaključevanju – od povzemanja temeljnih spoznanj 
do pridobivanja povratnih informacij od učencev)





Delavnice za socialno in čustveno učenje 
ter razvijanje realne samopodobe

Krepitev duševnega 

zdravja, veščin in 

kompetenc, ki 

mladostnike podpirajo 

med odraščanjem in 

delujejo kot zaščita v 

kriznih situacijah.

Pridobivanje boljše 

opremljenosti za 

spoprijemanje z 

vsakdanjimi izzivi in 

vzpostavljanje 

kakovostnejših 

odnosov.

Zmanjševanje 

dejavnikov tveganja.

Socialne in čustvene kompetence so gradniki  

zdrave in stabilne samopodobe.



V uporabo šolam in učiteljem
• preverjen, z dokazi podprt model na področju šolske preventive;

• bogati življenje šolske skupnosti (vrednote, kot so empatija, sočutje in 
solidarnost);

• temelji na lastni, javno dostopni in brezplačni literaturi;

• dopolnjuje in podpira temeljne naloge vzgoje in izobraževanja (podpora 
otroku in mladostniku pri razvoju zdrave osebnosti in psihične 
odpornosti);

• podprt z neodvisnim delovanjem spletne svetovalnice;

• izvajanje programa podpira Zavod RS za šolstvo (strokovno priporočilo 
za uporabo priročnika učiteljem in šolam);

• Prizadevanje za načrtno in organizirano delo na področju šolske 
preventive.



S platnic novega priročnika …

»Pozdravljam polnoletno delo strokovnjakinj in strokovnjakov na 
programu To sem jaz ter njegovo evalvacijo.« (prof. dr. Ana Kozina, iz 
recenzije)

»Program, opisan v danem priročniku, 'naše gore list', dokazuje, kako 
velike učinke ima že samo deset šolskih ur socialnega in čustvenega 
učenja.« (prof. dr. Metka Kuhar, iz recenzije)

Pristop, ki ga priporoča Zavod za šolstvo: »Priročnik gre razumeti kot 
temelj čustvenega in socialnega opismenjevanja učencev in kot takega ga 
lahko v uporabo priporočimo prav vsem učiteljem in šolam, še posebno 
pa svetovalnim delavcem in razrednikom.« (dr. Zora Rutar Ilc, mag. 
Tatjana Bezić in mag. Tamara Malešević)



Primer dobre prakse
V mednarodni strokovni javnosti

• Third EU Compass Forum on Mental Health Care and
Mental Health in All Policies, Luxemburg – februar 2018: 
program uvrščen med devet izbranih primerov dobre 
prakse na področju duševnega zdravja - publikacija Good
Practices in Mental Health & Well-being.

• Global Mental Health Summit, London, 9.10.2018 –
program To sem jaz kot vodilni primer dobre prakse na 
področju duševnega zdravja v skupini za šolajočo se 
mladino;

• Health Policy (publikacija A sustainable approach to 
depression: moving from words to actions, v katero so 
uvrstili tudi naš program kot učinkovit pristop na 
področju varovanja duševnega zdravja, je bila 
predstavljena v Evropskem parlamentu;

• 62. zasedanje komisije OZN za droge, primer dobre 
prakse, marec 2019, Dunaj

• Večkrat opisan v publikacijah Svetovne zdravstvene 
organizacije;

Global Mental Health Summit, London, 9. 10. 2018: Program To sem 
jaz so predstavile predstavnice mladih (Rebekah Dussek, Alex Lovell
in Nasreen Siddique na fotografiji s Petro Tratnjek, urednico spletne 
svetovalnice tosemjaz.net).



Hvala za vašo pozornost 
…

tosemjaz@nijz.si


