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POVZETEK  

Čuječnost predstavlja poseben način usmerjanja pozornosti: zavestno, v danem trenutku in 

brez presojanja. V magistrskem delu raziskujemo trenutno stanje prisotnosti, poznavanja in 

značilnosti vključevanja čuječnosti v izvajanje dodatne strokovne pomoči v osnovnih in 

srednjih šolah. V tem kontekstu obravnavamo cilje, način vključevanja, opažene učinke, 

ovire, dobre prakse, lastno prakso čuječnosti in znanje ter odnos do čuječnosti. Poleg tega 

podrobneje obravnavamo značilnosti vključevanja čuječnosti pri obravnavi učencev in 

dijakov z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), pri čemer največji poudarek 

namenjamo opaženim vplivom na znake ADHD. 

V empirični raziskavi je sodelovalo 114 izvajalcev dodatne strokovne pomoči v osnovnih in 

srednjih šolah. Rezultati kažejo, da je čuječnost v določeni meri prisotna v praksi izvajanja 

dodatne strokovne pomoči. Ta je v dodatno strokovno pomoč najpogosteje vključena v obliki 

krajših aktivnosti v začetnem delu ure (na primer vaje dihanja, vaja čuječega opazovanja) s 

cilji, ki se nanašajo na sproščanje in umiritev, povečanje zavedanja sebe, izboljšanje 

samouravnavanja in zavedanja čustev, izboljšanje kognitivnih procesov povezanih s 

pozornostjo ter samopodobe. Večina (93 %) izvajalcev dodatne strokovne pomoči pozna 

čuječnost vsaj bežno, dobra desetina (13,2 %) pa dobro. Največ jih je svoje znanje pridobilo 

iz strokovnih revij, knjig in člankov, ki so jim namenili nekje med 1 in 8 urami časa. V 

povprečju imajo do čuječnosti in uvajanja le-te v šole pozitiven odnos, pri čemer v splošnem 

velja, da so temu bolj naklonjeni posamezniki z več teoretičnega in/ali izkustvenega znanja. 

Rezultati kažejo, da lastna praksa čuječnosti vpliva na odločitev za uvajanje le-te v delo 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči, hkrati pa jo ti zaznavajo tudi kot dejavnik dobre prakse 

s tega področja. Izvajalci dodatne strokovne pomoči čuječnost vključujejo tudi v obravnavo 

učencev in dijakov z ADHD. Rezultati kažejo, da je to, kljub nekaterim oviram (pomanjkanje 

časa, zahtevnost učenja čuječnosti učencev in dijakov z ADHD), mogoče in smiselno; 

anketiranci so poročali o izboljšanju psihičnega blagostanja (na primer zmanjšanje ravni 

stresa, večjo sproščenost in mirnost) in o pozitivnem vplivu na izražanje znakov te motnje 

(manj pogosto in manj intenzivno izražanje znakov) pri učencih in dijakih z ADHD. Podoben 

vpliv na znake ADHD je bil ugotovljen v več raziskavah iz tujine, ki nakazujejo, da čuječnost 

predstavlja potencialno učinkovito obliko psihosocialne obravnave oseb z ADHD. Slednje je 

zanimivo tudi z vidika te raziskave, saj rezultati kažejo, da večina izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči v osnovnih in srednjih šolah zaznava potrebo po dodatnih, novih ali 

drugačnih strategijah ter načinih obravnave učencev in dijakov z ADHD. 

KLJUČNE BESEDE: čuječnost, motnje pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), čuječnost v 

vzgoji in izobraževanju, dodatna strokovna pomoč (DSP), izvajalci dodatne strokovne pomoči  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Mindfulness is a particular way of paying attention: intentionally, in the given moment and 

nonjudgmentally. This master's thesis explores the current state of presence, knowledge and 

features of mindfulness implementations into additional professional assistance in elementary 

and secondary schools. In this context, we examined the goals, the way of integration, 

observed effects, obstacles, good practices and features of teacher´s' mindfulness practice, 

knowledge and attitude toward mindfulness. In addition, we took a closer look at the 

characteristics of integrating mindfulness in the treatment of pupils and students with 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), the greatest emphasis was put on observed 

effects on symptoms of ADHD. 

The empirical research included 114 providers of additional professional assistance from 

elementary and secondary schools. The results show that mindfulness is present in the 

practice of providing additional professional assistance to some extent. Mindfulness is most 

often included in additional professional assistance in the form of short activities during the 

first part of the lesson (for example, in the form of breathing exercises or exercises of mindful 

observing), most commonly with goals related to relaxation, developing self-awareness and 

improving of self-esteem, awareness of feelings, self-regulation of feelings and cognitive 

processes linked to attention. The majority (93 %) of providers of additional professional 

assistance know mindfulness at least briefly, and approximately one-tenth (13.2 %) know it 

well. Most of them acquired their knowledge from academic journals, books, and articles. 

Most of them spend from 1 to 8 hours gaining their knowledge about mindfulness. On 

average, they have a positive attitude towards mindfulness and its implementation in schools. 

In general, providers of additional professional assistance with more theoretical and /or 

experiential knowledge are more inclined to the implementation of mindfulness in schools. 

The results show that additional professional assistance providers own mindfulness practice 

influence their decision to introduce mindfulness into their work. At the same time, they also 

perceive their own mindfulness practice as a factor of a good practice in this field. Some 

providers of additional professional assistance also implement mindfulness into their work 

with students with ADHD. The results show that, despite some obstacles (lack of time, higher 

complexity of teaching mindfulness to pupils and students with ADHD), this approach is 

possible and also reasonable: respondents noticed improved psychological well-being (for 

example, reduced stress level, calmer and more relaxed students) and positive impact on 

symptoms of ADHD (less frequent and intense) of pupils and students with ADHD. A similar 

effect on symptoms of ADHD has been found in several foreign studies, which suggest that 

mindfulness could be a potentially effective form of psychosocial treatment for people with 

ADHD. This is also interesting from the perspective of this research, since the results show 

that the majority of providers of additional professional assistance from elementary and 

secondary schools perceive the need for additional, new or different strategies for treatment of 

pupils and students with ADHD. 

KEY WORDS: mindfulness, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), mindfulness in 

education, additional professional assistance, providers of additional professional assistance 
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• ADHD = Attention deficit hyperactivity disorder (motnja pozornosti in hiperaktivnosti) 
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1 UVOD 

»Ne moremo natančno vedeti, kakšna znanja bodo otroci potrebovali čez deset, dvajset ali 

petdeset let, saj bosta njihov svet in njihovo delo popolnoma drugačna od našega. Vemo pa, 

da bodo pri svojem delu potrebovali pozornost in znanje, kako se osredotočiti, zbrati, 

poslušati, se učiti in imeti dober odnos s seboj – kar vključuje tudi njihove misli in čustva – 

ter z drugimi ljudmi. Kot boste spoznali, ta paket spretnosti, ta pristop k učenju in to 

utelešeno znanje leži v jedru pojma, ki ga imenujemo čuječnost.« (Kabat-Zinn, 2019, str. 12, v 

Snel, 2019). 

Čuječnost je način zavedanja doživljanja v sedanjem trenutku, ki ga spremlja odnos 

sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Je duševna sposobnost vsakega posameznika, ki jo 

lahko razvijamo (Černetič, 2005). Razvijamo jo lahko s formalno vadbo (na primer vaje 

dihanja) ali neformalno vadbo, kjer s čuječim zavedanjem opravljamo aktivnosti vsakdanjega 

življenja (Društvo za razvijanje čuječnosti, b. d.). Čuječnost izhaja iz vzhodne budistične 

tradicije. V zahodni svet je prodrla prek budističnega izročila, kjer se je v drugi polovici 20. 

stoletja oblikoval nov pogled na čuječnost, za katerega vpetost v religiozni kontekst ni več 

značilna. V tem obdobju so nastali programi in intervencije osnovani na čuječnosti, ki so 

združevali elemente čuječnosti z zahodnim znanjem psihologije. Ti so se izkazali kot 

učinkoviti pri obravnavi številnih težav, med drugim predvsem tistih, povezanih z duševnim 

zdravjem. Več raziskav je pokazalo, da čuječnost vpliva na povečanje kvalitete življenja, 

zmanjšuje doživljanje stresa, tesnobe in depresivnih občutij (Černetič 2011). 

Trend vpeljave čuječnosti v različne vidike življenja je v zadnjih letih mogoče zaznati v vseh 

državah zahodnega sveta. Slovenija sledi temu trendu in tudi tu čuječnost vstopa na področje 

vzgoje in izobraževanja. Do programov sistematičnega uvajanja čuječnosti v šolo še ni prišlo, 

so pa prisotni posamezni poskusi. V tujini čuječnost vstopa v šole predvsem v obliki 

sistematičnih programov čuječnosti, katerih najpogostejši temeljni cilj je ohranjanje oziroma 

izboljšanje psihičnega zdravja celotne šolske skupnosti. 

Med učenci in dijaki, ki so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, je mnogo otrok in mladostnikov z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti 

(ADHD). V okviru ur dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju DSP) jim izvajalci DSP z 

različnimi specifičnimi pristopi nudijo pomoč za premagovanje njihovih primanjkljajev. 

ADHD je interaktivno pogojena večplastna težava, ki posameznika pomembno ovira na vseh 

področjih njegovega delovanja. Učenci z ADHD so, v primerjavi z vrstniki brez težav, 

velikokrat učno manj uspešni in imajo pogosto težave v medosebnih odnosih, vedenju ter 

čustvovanju (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Učinkovita obravnava zahteva multimodalni 

pristop, ki kombinira medikamentozno in psihosocialno obravnavno (Pulec, 1998). Čuječnost 

predstavlja potencialni način psihosocialne obravnave otrok in mladostnikov z ADHD, saj je 

več raziskav potrdilo domnevo, da vadba čuječnosti pozitivno vpliva na njihovo splošno 

počutje in izražanje znakov te motnje. 
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Z empirično kvantitativno raziskavo smo želeli pridobiti vpogled v prakso izvajanja DSP z 

vidika poznavanja in vključevanja čuječnosti. S tovrstnim vpogledom smo želeli omogočiti 

oceno trenutnega stanja prisotnosti in značilnosti čuječnosti v praksi izvajanja DSP, 

značilnosti znanja in odnosa izvajalcev DSP do čuječnosti, dodatno pa ta spoznanja dopolniti 

z izkušnjami in praktičnim znanjem izvajalcev DSP, ki čuječnost že vključujejo v svoje delo. 

Pri tem smo želeli ugotoviti predvsem značilnosti vključevanja čuječnosti v obravnavno 

učencev in dijakov z ADHD. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 MOTNJE POMANJKLJIVE POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI 

2.1.1 Opredelitev motenj pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti 

Izraz motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (ang. Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) se uporablja za poimenovanje razvojno pogojenih težav s pomanjkljivo pozornostjo, 

hiperaktivnostjo in impulzivnostjo, ki pomembno odstopajo od značilne vedenjske slike 

vrstnikov enake mentalne starosti. Značilno je, da težave posameznika izrazito ovirajo pri 

funkcioniranju na vseh temeljnih področjih njegovega življenja. Za poimenovanje istega 

spektra težav se v slovenskem prostoru trenutno še vedno uporablja tudi izraz hiperkinetična 

motnja. Oba izraza izhajata iz mednarodnih diagnostičnih kvalifikacij: pojem hiperkinetična 

motnja iz mednarodne diagnostične kvalifikacije Svetovne zdravstvene organizacije MKB 10, 

pojem motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti pa iz mednarodne diagnostične 

kvalifikacije Ameriške psihiatrične zveze DSM V. Slednji je v svetovnem merilu široko 

uporabljen, iz angleškega poimenovanja Attention Deficit Hyperactivity Disorder pa izhaja 

tudi akronim ADHD, ki je postal široko mednarodno uveljavljen (Rotvejn Pejič in Pulec Lah, 

2011). 

2.1.2 Diagnostični kriteriji 

Za prepoznavanje in ocenjevanje spektra motenj pozornosti in hiperaktivnosti se v svetu 

uporabljajo kriteriji, ki temeljijo na omenjenih medicinskih klasifikacijah. Svetovna 

znanstvena organizacija izdaja Mednarodno kvalifikacijo bolezni (MKB), Ameriška zveza za 

psihiatrijo pa izdaja Priročnik za diagnosticiranje duševnih motenj (DSM) (Pulec Lah in 

Rotvejn Pejič, 2011). 

2.1.2.1 Diagnostični kriteriji po Mednarodni klasifikaciji bolezni MKB 

V Slovenji je trenutno še v uporabi avstralska modifikacija desete revizije mednarodne 

klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-

AM, 2008). Ta motnje pozornosti in hiperaktivnosti uvršča v kategorijo vedenjskih in 

čustvenih motenj, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci. V njej se nahajajo pod 

imenom hiperkinetične motnje, razlikuje pa med štirimi različnimi podtipi:  

 Motnje aktivnosti in pozornosti, 

 hiperkinetična motnja vedenja, 

 druge vrste hiperkinetična motnja in 

 hiperkinetična motnja, neopredeljena. 

Leta 2018 je bila izdana novejša izdaja mednarodne klasifikacije bolezni ICD 11. V tej izdaji 

je izraz hiperkinetična motnja poenoten z bolj uveljavljenim izrazom iz mednarodne 

diagnostične kvalifikacije Ameriške psihiatrične zveze (motnje pomanjkljive pozornosti in 

hiperaktivnosti ali ADHD). 



4 

 

MKB 11 opredeljuje, da je za motnje pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti značilen 

vztrajen vzorec težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo ter impulzivnostjo, ki se izraža vsaj 

šest mesecev in se v razvoju posameznika običajno pojavi v zgodnjem do srednjem otroštvu. 

Stopnja težav s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo ter impulzivnostjo značilno 

odstopa od tipične vedenjske slike vrstnikov enake starosti in ravni posameznikovega 

kognitivnega delovanja, kar ga pomembno ovira na učnem, poklicnem in socialnem področju. 

Pomanjkljiva pozornost se odraža v težavah pri ohranjanju pozornosti na nalogo, za katero 

posameznik ni motiviran (ga ta ne stimulira dovolj ali mu ne zagotavlja dovolj pogostih 

nagrad), lahko odkrenljivi pozornosti in težavah z organizacijo. Hiperaktivnost se odraža v 

pretirani motorični aktivnosti in zmanjšani zmožnosti ohranjanja motoričnega miru (zelo 

težko so pri miru). Te težave so najbolj očitne v strukturiranih situacijah, ki od posameznika 

zahtevajo, da nadzoruje svoje vedenje. Impulzivnost se odraža v težnji po takojšnjem odzivu 

na trenutne dražljaje, brez predhodnega razmišljanja o tveganjih in posledicah lastnega 

delovanja. Razmerja med opisanimi težavami se med posamezniki razlikujejo, način izražanja 

težav pa se običajno spreminja tudi tekom razvoja. Za postavitev diagnoze mora biti opisan 

vzorec vedenja jasno izražen v več kot enem okolju delovanja posameznika (World Health 

Organization, 2018). 

2.1.2.2 Diagnostični kriteriji po Mednarodni klasifikaciji za diagnosticiranje duševnih 

motenj DSM-5 

Za potrditev diagnoze ADHD po klasifikaciji Ameriške psihiatrične zveze je treba zadovoljiti 

več kriterijev (American Psychiatric Association, 2013): 

1. Prisoten mora biti vztrajen pojavni vzorec pomanjkljive pozornosti in/ali 

hiperaktivnosti-impulzivnosti, ki vpliva na posameznikovo funkcioniranje in razvoj. 

Pri otrocih mora biti prisotnih vsaj šest znakov (pet pri mladostnikih od sedemnajstega 

leta dalje), ki vztrajajo vsaj šest mesecev in odstopajo od običajne vedenjske slike 

vrstnikov v istem razvojnem obdobju.  

 

Znaki pomanjkljive pozornosti:  

 

 Pogosto ima težave pri osredotočanju na detajle, prav tako so pogoste napake pri 

šolskem delu in drugih aktivnostih zaradi nepazljivosti. 

 Pogosto ima težave pri vztrajanju in vzdrževanju pozornosti pri nalogah in igri. 

 Pogosto se zdi, da otrok ne posluša, ko mu neposredno govorimo. 

 Pogosto ne zmore slediti navodilom in ima posledično težave pri končanju šolskih 

nalog, opravil in zadolžitev (kasneje na delovnem mestu). 

 Pogosto ima težave pri načrtovanju in organiziranju dejavnosti. 

 Pogosto se izogiba, ne mara oziroma noče izvajati nalog, ki od njega zahtevajo 

mentalni napor, ki naj bi trajal dalj časa (na primer šolske naloge in domače naloge). 

 Pogosto izgublja stvari, ki jih potrebuje za aktivno sodelovanje pri pouku ali drugih 

aktivnostih (šolske potrebščine kot so svinčniki, knjige, ključi, denarnica, očala …). 

 Pogosto ga zmotijo nebistveni dražljaji. 

 Je pogosto pozabljiv v vsakodnevnih aktivnostih. 
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Znaki hiperaktivnosti in impulzivnosti:  

 

 Pogosto so prisotni nemirni gibi rok, nog, »zviranje« na stolu. 

 Težko mirno sedi, kadar se to od njega pričakuje. 

 Pogosto teka, pleza ali bega naokoli v situacijah, ko to ni primerno (pri adolescentih 

in odraslih se to vedenje lahko odraža kot notranji občutek nemirnosti). 

 Pogosto ima težave pri vključevanju v sproščujoče aktivnosti, težko se tiho igra.  

 Pogosto je v gibanju, obnaša se, kot da bi ga »gnal motor«. 

 Pogosto preveč govori. 

 Pogosto odgovori na vprašanje, še preden je to v celoti izgovorjeno. 

 Pogosto težko počaka, da pride na vrsto. 

 Pogosto prekinja ali moti druge (na primer nenadoma vskoči v pogovor ali igro). 

 

2. Več znakov pomanjkljive pozornosti ali hiperaktivnosti ter impulzivnosti je bilo 

prisotnih še preden je otrok dopolnil dvanajst let. 

3. Več znakov je prisotnih v dveh ali več okoljih (kot so šola, dom, služba, ko je s 

prijatelji ali sorodniki, pri drugih aktivnostih …). 

4. Znaki pomembno vplivajo oziroma zmanjšujejo posameznikovo kvaliteto 

funkcioniranja na socialnem, šolskem ali delovnem področju. 

5. Znaki niso prisotni le med epizodami shizofrenije ali druge duševne bolezni, poleg 

tega pa jih ni mogoče bolj smiselno razložiti z diagnozo katere druge duševne motnje 

(na primer motnjami razpoloženja, osebnostnimi motnjami, depresijo ali anksioznimi 

motnjami). 

Na podlagi dveh zgoraj navedenih sklopov znakov težav, lahko izrazne oblike ADHD 

razvrstimo na tri različne tipe: 

1. Dominantneje izražena pomanjkljiva pozornost: v zadnjih šestih mesecih so bili v 

zadostni meri izraženi znaki pomanjkljive pozornosti, ne pa tudi kriteriji 

hiperaktivnosti in impulzivnosti. 

2. Dominantneje izražena hiperaktivnost in impulzivnost: v zadnjih šestih mesecih so 

bili v zadostni meri izraženi znaki hiperaktivnosti in impulzivnosti, ne pa tudi 

pomanjkljive pozornosti. 

3. Kombinirana oblika: v zadnjih šestih mesecih so bili v zadostni meri izraženi znaki 

pomanjkljive pozornosti kot tudi hiperaktivnosti in impulzivnosti. 

Kot pomanjkljivost preteklih verzij obeh sklopov opisanih diagnostičnih kriterijev (DSM-IV 

in MKB-10) je bilo izpostavljeno, da ne upoštevata v zadostni meri dejavnikov, kot sta spol in 

razvojni nivo otroka, poleg tega pa kriteriji, pri katerih bi lahko zagotovo trdili, da vedenje 

odstopa od običajne vedenjske slike, niso dovolj jasno opredeljeni (Rotvejn Pajič in Pulec 

Lah, 2011). V trenutnih različicah ni mogoče zaznati večje občutljivosti na omenjena 

dejavnika. 



6 

 

2.1.3 Značilnosti ADHD in delovanja posameznikov z ADHD 

Za ADHD je značilno, da je vedenjska slika težav za vsakega posameznika specifična, kar 

pomeni, da se težave od posameznika do posameznika razlikujejo v obsegu, kombinaciji, 

načinu in intenzivnosti izražanja. Večino ljudi ADHD spremlja vse življenje, pri čemer se 

znaki težav v različnih življenjskih obdobjih izražajo na drugačne načine, različen pa je tudi 

končni razvojni izid težav (Rotvejn Pejič in Pulec Lah, 2011). Pri več kot 80 % otrok z 

ADHD se znaki izražajo tudi v obdobju mladostništva, pri 60 % pa vse življenje (Barkley, 

Fischer, Edelbrock in Smallish, 1990). 

Način izražanja znakov ADHD je povezan tudi s spolom in trenutno stopnjo razvoja 

posameznika. Značilno je, da se pri otrocih bolj očitno izražajo znaki hiperaktivnosti, medtem 

ko v obdobju mladostništva in odraslosti tipično prevladujejo znaki pomanjkljive pozornosti 

(American Psychiatric Association, 2013). Pri tem v splošnem velja, da so pri dečkih, 

pogosteje kot pri deklicah, v obdobju otroštva močneje izraženi znaki hiperaktivnosti in 

impulzivnosti, pogosteje kot pri deklicah pa sta jim tudi pridružena opozicionalno in/ali 

agresivno vedenje. Nasprotno so pri dekletih pogosteje v ospredju znaki pomanjkljive 

pozornosti, ki jih, pogosteje kot pri dečkih, spremljajo tudi znaki motenj čustvovanja. Ker so 

znaki pomanjkljive pozornosti običajno manj moteči za okolje, so dekleta z ADHD v tem 

razvojnem obdobju pogosto spregledana (Wilens idr., 2002). Intenzivnost težav, ki izhajajo iz 

ADHD, pa se pri posamezniku lahko spreminja tudi iz dneva v dan, kar se izraža v obliki 

»dobrih in slabih dni.« (Rotvejn Pejič in Pulec Lah, 2011). V obdobju odraslosti razlika v 

izražanju znakov ADHD med spoloma običajno ni več opazna. V tem obdobju je za več kot 

90 % moških in žensk značilno prednostno izražanje znakov pomanjkljive pozornosti 

(Millstein, Wilens, Biederman in Spencer, 1997). ADHD se pojavlja v vseh socio-

ekonomskih in kulturnih okoljih, pri osebah z različnimi kognitivnimi sposobnostmi (Barkley, 

1998, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). 

Za ADHD je značilna interaktivna pogojenost, kar pomeni, da se težave pojavijo predvsem ob 

interakciji posameznika z zahtevami okolja, ki jih ta zaradi posebnosti v svojem delovanju ne 

more učinkovito zadovoljiti. Dejavniki okolja (na primer prepričanja in ravnanja staršev, 

učiteljev in vrstnikov) sicer niso vzrok za motnjo, lahko pa pomembno vplivajo na način 

izražanja ADHD pri posamezniku. Težave se lahko pojavljajo in ovirajo posameznika na vseh 

področjih in v vseh okoljih njegovega delovanja (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). 

Težave pogosto vplivajo na uspešnost delovanja učencev z ADHD v šolskem okolju. Učenci z 

ADHD imajo velikokrat težave pri prilagajanju zahtevam vedenja in funkcioniranja v šoli; so 

nemirni, težko dalj časa sledijo pouku, motijo sošolce in učitelje, so slabo organizirani, 

pozabljajo navodila in ne zmorejo dokončati aktivnosti in nalog. Posledično pri šolskem delu 

velikokrat niso učinkoviti v skladu s svojimi zmogljivostmi (prav tam). 

Težavam, ki izhajajo iz ADHD, se kot posledica pogosto pridružijo še težave na področju 

medosebnih odnosov, vedenja in čustvovanja. Zaradi nerazumevanja okolja pogosto 

doživljajo anksioznost, občutke krivde in stiske ter imajo nizko samopodobo (Rotvejn Pajič in 

Pulec Lah, 2011). V splošnem je pri teh učencih izraženih več znakov, ki so povezani z 

depresijo, anksioznostjo in nizkim samospoštovanjem kot pri njihovih vrstnikih (Graham, 
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Turk in Verhurst, 1999; Remschmidt, 2001, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Zaradi 

slabše samokontrole je njihovo vedenje pogosto neprimerno glede na socialna pričakovanja 

okolja, zato imajo pogosto težave v odnosih z vrstniki in odraslimi (prav tam). Pogosto so 

izključeni iz družbe vrstnikov: kar 80 % otrok z ADHD vrstniki zavračajo, medtem ko jih 

samo 1 % pripada skupini priljubljenih otrok. V primerjavi z vrtniki imajo manj tesnih 

obojestranskih prijateljstev in so pogosteje žrtve otrok, ki veljajo za priljubljene (Hoza idr., 

2005). Starši otrok z ADHD doživljajo več stresa povezanega s starševstvom, kar negativno 

vpliva na odnose v družini (Bögels, Hoogstad, van Dun, de Schutter in Restifo, 2008).  

Težave mladostnikov z ADHD so podobne kot pri otrocih in prav tako lahko vplivajo na vsa 

področja njihovega delovanja. Medtem ko se dejavniki, ki pogojujejo motnjo (zmanjšanja 

sposobnost inhibicije), ne spreminjajo bistveno, se lahko pomembno spremeni način 

zunanjega izražanja le-te. Te spremembe so posledica kombinacije odraščanja (hormonskih 

sprememb) in višjih socialnih ter akademskih pričakovanj, ki so značilna za to življenjsko 

obdobje. Intenzivnost izražanja znakov hiperaktivnosti se običajno zmanjša, hkrati pa se lahko 

poveča izražanje znakov pomanjkljive pozornosti; med njimi predvsem tistih, ki se odražajo v 

slabših sposobnostih vztrajanja pri aktivnostih, samokontrole, organizacije časa in 

vsakodnevnih aktivnosti (Barkley, 2004). ADHD ima lahko negativen vpliv na delovanje 

oziroma življenje mladostnikov z ADHD. Po nekaterih podatkih so mladi vozniki z ADHD 

pogosteje kot vrstniki udeleženi v prometnih nesrečah (Narad idr., 2013), nasploh pa pri 

mladostnikih z ADHD obstaja večja nevarnost uporabe in zlorabe substanc (alkohola, tobaka 

in marihuane) ne glede na spol (Molina idr., 2013). V primerjavi z vrstniki brez težav imajo 

pogosto težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov z vrstniki ter pomembnimi 

odraslimi, dosegajo nižje akademske dosežke (kot vrstniki s podobnimi sposobnostmi) ter 

imajo pogosteje težave na področju čustvovanja ter nizko samopodobo (Barkley, 2004). 

ADHD v odrasli dobi so povezane z nižjo kvaliteto življenja (Barkley, 2006). Tudi odrasle 

osebe z ADHD imajo pogosto nizko samospoštovanje in pridružene druge težave. Med njimi 

so najpogostejše anksioznost, depresija in zloraba opojnih substanc (Biederman, 2004). Tudi 

pri odraslih osebah z ADHD se težave kažejo na vseh področjih delovanja; pogosto imajo 

težave pri odnosih na delovnem mestu in v partnerskih razmerjih (Biederman, Wilens, Mick, 

Spencer in Faraone, 1999). 

2.1.4 Razširjenost ADHD 

Podatki o razširjenosti ADHD se v splošni populaciji razlikujejo. V raziskavi, ki je zajela 

države zahodnega sveta in Bližnjega vzhoda, so razširjenost med odraslimi osebami ocenili s 

3,4 % (Fayyad idr, 2007). V dveh meta-analitičnih študijah razširjenosti ADHD v populaciji 

otrok in mladostnikov, starih do vključno 18 let, so Thomas, Sanders, Doust, Beller in 

Glasziou (2015) poročali o povprečnem deležu 7,2 %, medtem ko so Polanczyk, de Lima, 

Horta, Biederman in Rohde (2007) poročali o 5,5 %. Ameriška zveza za psihiatrijo (2013) 

razširjenost ADHD ocenjuje na približno 5 % med otroki in približno 3,5 % med odraslimi. V 

populaciji osnovnošolskih otrok naj bi bilo po ocenah nekje med 3 in 5 % učencev z ADHD 

(APA, 1994, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). 
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V zahodnem svetu je v zadnjem desetletju prisoten trend hitrega povečanja števila diagnoz 

ADHD. Ta je posledica več dejavnikov: uporabe posodobljenih in bolj natančnih 

diagnostičnih kriterijev, povečanja ozaveščenosti splošne in strokovne javnosti ter pojava 

učinkovitejših zdravil, ki so vplivala na povečanje promocije medikametozne obravnave 

ADHD s strani farmacevtskih podjetij. V Sloveniji smo od leta 1997 do 2013 beležili skoraj 

linearni trend povečanja diagnoz ADHD, stopnja pojavnosti se je z 0,032 % leta 1997 

povečala na 0,082 % leta 2012. Na podlagi zabeleženega trenda pojavnosti je napoved 

razširjenosti za leto 2020 enaka 1 % slovenskih otrok in mladostnikov. V primerjavi z 

nekaterimi državami Evropske unije je ta odstotek še vedno nizek (na primer v Veliki 

Britaniji je bila razširjenost leta 2012 enaka 7,5 %), zato se bo trend najverjetneje nadaljeval 

tudi v prihodnje (Štuhec, Švab in Locatelli, 2015). 

Diagnoza ADHD je v splošni populaciji enkrat bolj pogosta med dečki kot med deklicami 

(razmerje 2 : 1). Podobno velja tudi za odrasle, kjer je diagnoza v razmerju 1,6 : 1 bolj 

pogosta med moškimi (American Psychiatric Association, 2013). Eden od razlogov je, da se 

ADHD pri deklicah pogosteje izraža v znakih, ki za okolje niso tako moteči (predvsem znaki 

pomanjkljive pozornosti, poleg tega pa je pri deklicah motnji redkeje pridruženo tudi 

opozicionalno in agresivno vedenje (Carducci, 2009, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011; 

Wilens idr., 2002). 

2.1.5 Vzroki za motnje pozornosti in hiperaktivnosti 

Težave na podlagi katerih je postavljena diagnoza ADHD so velikokrat kompleksne in 

heterogene, zaradi česar jih zgolj en dejavnik ne more pojasniti. Najpogosteje gre za hkratno 

delovanje različnih bioloških in psihosocialnih dejavnikov (Rotvejn Pajič, 2006). 

Novejše raziskave vedno bolj kažejo, da je osnova težav nevrofiziološka. Težave so lahko 

pogojene okoljsko ali pa z vplivom genetskih dejavnikov (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). 

Okoljske dejavnike tveganja lahko delimo na (Bon, 2015): 

 Prenatalne (na primer razvojne cerebralne anomalije, kromosomske anomalije, 

virusne okužbe, pomanjkanje joda in izpostavljenost matere različnim drogam kot 

sta na primer nikotin in kokain), 

 perinatalne (na primer zapleti med porodom, prezgodnji porod, nizka porodna teža, 

anoksično-ishemična encefalopatija, meningitis ali encefalitis) in 

 postnatalne (na primer virusni meningitisi, encefalitisi, možganske poškodbe, 

motnje v delovanju ščitnice). 

Močno genetsko pogojenost so potrdile številne raziskave, ki so pokazale, da je verjetnost 

tveganja za razvoj motnje v družinah od štirikrat do desetkrat višja kot med splošnim 

prebivalstvom. Nagnjenost se deduje poligensko, pri čemer gre najverjetneje za vpliv, genov 

vpletenih v razvoj in delovanje nevrotransmiterskih sistemov (prav tam). 

Nevrofiziološko ozadje motnje se vedno bolj nakazuje v ugotovitvah o specifičnem poteku 

razvoja in delovanja možganov oseb z ADHD. 
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Razvojna krivulja zorenja možganov oseb z ADHD se razlikuje od razvojne krivulje oseb 

brez težav. Razlika je predvsem v tem, da v povprečju nekatera področja možganov (na 

primer motorična skorja) dozorijo predčasno, medtem ko je za vsa druga področja značilno, 

da dozorevajo počasneje. Pri tem je izrazito najbolj počasno zorenje prefrontalne skorje, saj je 

lahko razvoj te pri otrocih z ADHD zakasnjen tudi za dve leti (Bon, 2015). Podobno 

zakasnitev zorenja možganov opisujeta tudi Burke in Edge (2013), ki pa trdita, da je zorenje 

možganov otrok z ADHD v primerjavi z vrstniki zakasnjeno za tri leta, frontalni del 

možganov pa tudi do pet let. 

Spremljanje vzorcev možganskega valovanja je pokazalo, da so za določene možganske regije 

otrok z ADHD v primerjavi z vrstniki bolj značilni počasni vzorci možganskega valovanja. 

Značilna je povečana prisotnost delta valovanja, ki je običajno prisotno med spanjem in theta 

valovanja, ki je povezano s stanji zasanjanosti, kreativnostjo ter notranjo pozornostjo 

(Markovska-Simonska in Pop-Jordanova, 2016). 

Bon (2015) trdi, da je pri osebah z ADHD opazen manjši volumen prefrontalnega korteksa, 

hkrati pa je za ta predel značilna zmanjšana raven aktivnosti (hipoaktivnost). Ta je značilna 

tudi za frontoparietalno regijo, medtem ko je za določena področja temporalnega režnja 

značilna hiperaktivnost. 

Opisane značilnosti možganov oseb z ADHD vplivajo na delovanje nekaterih kognitivnih 

funkcij. Največja odstopanja od običajno pričakovanega razvoja in delovanja možganov oseb 

z ADHD so značilna za prefrontalni reženj, zato se največji vpliv kaže na tistih kognitivnih 

funkcijah, za delovanje katerih, je ta del možganov najbolj pomemben. 

Prefrontalna skorja prek fleksibilnega povezovanja z drugimi področji možganov pomembno 

vpliva na sposobnost kognitivnega nadzora. Kognitivni nadzor vključuje procese, ki 

omogočajo prilagajanje vedenja trenutnim zahtevam okolja v skladu s trenutnimi cilji. 

Posamezniku omogoča prožno odzivanje na zahteve okolja: v situacijah, v katerih 

avtomatizirani vzorci vedenja niso primerni ali jim ne zadostujejo, omogoča, da so ti 

preglašeni z bolj primernim odzivom (Politakis, 2016). Kognitivni nadzor poteka s pomočjo 

treh neodvisnih možganskih omrežij. To so opozorilno omrežje (vzpostavi in vzdržuje stanje 

pozornosti), orientacijsko omrežje (izbira, kateri trenutno zaznani senzorni dražljaji bodo 

nadaljnje obravnavani) in konfliktno omrežje (rešuje konflikt, ki se pojavi med več hkrati 

zaznanimi dražljaji in odloči, kateri od njih bo zaznan, oziroma na katerega bo usmerjena 

pozornost) (Posner in Rothbart, 2006, v Johnson idr., 2008). Raziskava Johnsona in 

sodelavcev (2008) je pokazala, da imajo otroci z ADHD motnje v delovanju opozorilnega in 

konfliktnega omrežja, kar se odraža v slabši sposobnosti uravnavanja lastnega vedenja. 

V prefrontalnem korteksu je glavni sedež izvršilnih funkcij, ki se z razvojem posameznika in 

zorenjem možganov postopoma pojavljajo (Hudoklin, 2006). Dawson in Guare (2004) pišeta, 

da je nevrofiziološki vzrok ADHD motnja v delovanju izvršilnih funkcij. Barkley (2006) 

izvršilne funkcije opisuje kot miselne funkcije, ki omogočajo kompleksno, ciljno usmerjeno 

vedenje in hkratno prilagajanje spremembam in zahtevam okolja. Dawson in Guare (2004) 

pišeta o izvršilnih funkcijah kot veščinah, ki posamezniku pomagajo pri usmerjanju 

pozornosti, izbiranju med različnimi aktivnostmi, organizaciji vedenja in uravnavanju 
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lastnega vedenja. Opredelila sta enajst področij izvršilnih funkcij: inhibicija odziva, delovno 

pomnjenje, čustvena kontrola, ohranjanje pozornosti, začenjanje z aktivnostjo, načrtovanje in 

postavljanje prioritet, organizacija, upravljanje s časom, na cilj usmerjeno vztrajanje, 

metakognicija in prožnost. 

Barkley (2004) navaja, da je glavni vzrok ADHD v zmanjšani sposobnosti inhibicije oziroma 

v inhibicijskem sistemu vedenja, ki je pri osebah z ADHD slabše razvit kot pri osebah brez 

težav, kar vpliva na učinkovitost delovanja izvršilnih funkcij. To sovpada z ugotovitvami 

Johnsona in sodelavcev (2008), saj sposobnost inhibicije predstavlja pomemben vidik 

kognitivnega nadzora. M. Hudoklin (2006, str. 156) inhibicijo odzivanja opredeli kot 

»kapaciteto razmisleka pred ukrepanjem oziroma kapaciteto odložitve odzivanja, ki temelji na 

sposobnosti evalvacije več dejavnikov«. 

Vpliv zmanjšane sposobnosti inhibicije vedenja na delovanje izvršilnih funkcij je prikazan na 

Sliki 1 z Barkleyevim hibridnim modelom inhibicije vedenja. 

 

Slika 1: Barkleyev hibridni model inhibicije vedenja (Barkley, 2005, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 

2011). 

Učinkovitost delovanja pomembnih izvršilnih funkcij (na Sliki 1: delovni spomin, notranji 

govor, samouravnavanje čustev in rekonstitucija ali sposobnost ocenitve problema na podlagi 

preteklih izkušenj) je odvisna od sposobnosti zadrževanja impulzivnega odgovora (inhibicije 

vedenja). Slabše razvit inhibicijski sistem vedenja negativno vpliva na mnoge procese 

izvršilnih funkcij, ki omogočajo opazovanje, nadziranje, in usmerjanje našega vedenja (Pulec 

Lah, 2013). Opisan način delovanja se kaže v obliki težav, ki so značilne za otroke z ADHD. 

Med slednje spadajo: »Šibek nadzor vedenja s pomočjo notranjega predelovanja informacij, 

manj uspešna inhibicija nepomembnih odzivov, težave v izvajanju k cilju usmerjenega 

vedenja, težave v vztrajanju, neobčutljivost za kasnejšo povratno informacijo, nefleksibilnost 

vedenja, težave v zaustavljanju odzivov, ki niso smiselni, nadzorovani, ipd.« (Pulec Lah in 
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Rotvejn Pajič, 2011, str. 165). Specifični primanjkljaji v delovnem spominu učencu otežujejo 

hkratno osredotočanje na več informacij ali nalog. To ovira uspešno izvajanje kompleksnih 

kognitivnih aktivnosti (npr. miselno računanje), poleg tega je učenec pozabljiv in ima težave 

pri časovni orientaciji. Nezrelo samouravnavanje čustev, motivacije in vzburjenja lahko pri 

učencu z ADHD vodi v neprimerne burne reakcije ter zmanjšano sposobnost motiviranja 

samega sebe za ciljno usmerjeno vedenje (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). 

2.1.6 Obravnava ADHD težav  

Pri obravnavi oseb z ADHD je treba upoštevati, da ta posameznika spremlja vse življenje. S. 

Pulec (1998) poudarja, da gre za interaktivno in večplastno težavo, ki je ni mogoče odpraviti z 

enkratno intervencijo. 

Pristopi pomoči so se skladno s prepoznavnostjo in raziskovanjem ADHD spreminjali glede 

na razumevanje motnje. Pristopi, ki vključujejo veliko značilnosti obravnave kroničnih 

obolenj (kot so medikamentozna terapija, diete, kontinuirano longitudinalno spremljanje in 

obravnava …), izhajajo iz bioloških teorij. Pristopi, ki so usmerjeni v otroka in starše, pa so se 

razvili na podlagi psihosocialnih in intrapsihičnih teorij (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). 

Učinkovita celostna obravnava ADHD upošteva psihološke, vedenjske in poklicne (ali 

izobraževalne) potrebe obravnavanih oseb. Pri načrtovanju obravnave je treba upoštevati 

(National Institute for Health and Care Exellence, 2018): 

 Stopnjo izražanja znakov ADHD in način vplivanja le-teh na vsakdanje življenje 

posameznika z ADHD, 

 cilje oseb z ADHD, 

 zaščitne dejavnike in dejavnike tveganja ter 

 vpliv morebitnih drugih nevrorazvojnih ali psiholoških težav. 

Številnim raziskavam navkljub o učinkovitosti posameznih oblik obravnav še vedno ostaja 

veliko nedorečenega. Medtem ko se učinkovitost obravnav najpogosteje vrednoti glede na 

spremembo pogostosti in/ali intenzivnosti izražanja osnovnih znakov motnje, bi morali v 

šolskem okolju kot merilo učinkovitosti upoštevati otrokovo celostno funkcioniranje (Pulec 

Lah, 2013). 

2.1.6.1 Celostna obravnava učencev z ADHD 

S. Pulec Lah in L. Rotvejn Pajič (2011) izpostavljata nekaj temeljnih izhodišč za učinkovito 

celostno obravnavno učencev z ADHD: 

 Večdimenzionalnost 

Obravnava mora upoštevati vsa področja učenčevih posebnih potreb oziroma vse 

pomembne vidike funkcioniranja, pri tem pa kombinirati več različnih pristopov. 

Takšna obravnava je večdimenzionalna ali multimodalna.  

 Interaktivnost 

Pri obravnavi moramo upoštevati interaktivno pogojenost težav učenca z ADHD. 

Težave, ki so posledica nezmožnosti zadovoljevanja zahtev okolja s strani učenca, 
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nastanejo šele ob učenčevi interakciji z okoljem, zaradi česar mora biti obravnava 

usmerjena ne samo na delo z učencem, pač pa tudi na vse osebe, ki so v 

učenčevem življenju pomembne in ustrezno prilagajanje okolja.  

 Avtentičnost 

Učenje novih spretnosti naj bi v največji možni meri potekalo v vsakdanjem okolju 

učenca, oziroma tam, kjer se težave pojavljajo. 

 Individualizacija 

Obravnava učenca z ADHD mora biti prilagojena njemu samemu, njegovi 

specifični situaciji in njegovim potrebam, pri čemer se upošteva prepletanje 

etioloških dejavnikov, različne kontekste, razvojni vidik otroka, sekundarne in 

komorbidne težave ter individualne, specifične okoliščine učenca, njegove družine 

in situacije kot celote.  

 Longitudinalnost 

Značilnosti in posebnosti, ki izhajajo iz ADHD, večino posameznikov spremljajo 

vse življenje, zato je pomembno, da pomoč in podpora trajata dalj časa, pri tem pa 

upoštevata načelo individualizacije. Preventivna zgodnja obravnava, ki se začne v 

predšolskem obdobju je uspešna pri preprečevanju kasnejših težav. Ustrezno 

trajanje izvajanja specifičnih pristopov je pomembno tudi, ker učenci z ADHD 

potrebujejo več časa, da osvojijo oziroma avtomatizirajo in generalizirajo izolirano 

naučene spretnosti.  

Smernice, ki predvidevajo ciljno skupino in priporočen pristop, se razlikujejo glede na 

razvojno obdobje in intenzivnost težav. Ciljna skupina, na katero je usmerjena obravnava pri 

učencih s težjimi težavami so starši, učitelji in učenec sam. Priporočen princip obravnave je 

kombinacija treninga starševstva, pomoči učiteljem, intervencij v razredu, medikamentozne 

terapije in individualno prilagojene obravnave. 

Ključni usmeritvi pri treningu starševstva sta izobraževanje o naravi težav z namenom 

razvijanja strategij za obvladovanje težav in usmeritev na morebitne dejavnike tveganja pri 

starših. Pomoč učiteljem vključuje pristope kot so svetovanje in ozaveščanje o naravi težav. 

Intervencije v razredu se kažejo v različnih prilagoditvah (na primer prilagoditev okolja, 

modifikacija vedenj, prilagoditev navodil). Med individualno prilagojenimi obravnavami se 

priporoča zlasti kognitivno-vedenjski pristop. Podobne smernice za obravnavno veljajo tudi 

pri mladostnikih, kjer se priporoča multimodalni pristop, ki predstavlja kombinacijo zgoraj 

opisanih pristopov, ki so usmerjeni na šolo, dom in mladostnika (povzeto po NCCMH, 2009, 

v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). 

Angleški nacionalni inštitut klinične odličnosti (ang. National Institute for Health and Care 

Exellence) (2018) poudarja, da je nujno v načrtovanje aktivno vključiti osebe z ADHD in 

njihove družine. Zagotoviti je treba redna srečanja, na katerih lahko vsi vključeni opredelijo, 

na kakšen način želijo biti vključeni v proces načrtovanja pomoči in sprejemanja pomembnih 

odločitev. Pomembno je, da so tovrstna srečanja načrtovana v smiselnih časovnih intervalih 

(na primer ob spremembah okolja, kot je menjava šole). 
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2.1.6.2 Medikamentozna in psihosocialne obravnave 

Trenutno sta z raziskavami, ki potrjujejo učinkovitost podprta dva pristopa obravnave ADHD. 

To sta medikamentozna obravnava in nekatere psihosocialne obravnave (Van der Oord, Prins, 

Oosterlaan in Emmelkamp, 2008).  

Psihosocialna obravnava  

Med psihosocialnimi intervencijami so se kot uspešne izkazale tiste, ki so osredotočene na 

družino, na šolo in/ali na otroka (Pulec, 1998). Kot del integrirane, sistematične 

multidimenzionalne obravnave, usmerjene na starše in otroke z ADHD, se je kot eden najbolj 

učinkovitih izkazal kognitivni vedenjski pristop (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011), ki pri 

otroku spodbuja razvoj spretnosti samonadzora, notranjega lokusa kontrole, spretnosti 

soočanja in socialnih veščin (Rotvejn Pajič, 2009). 

Med intervencijami osredotočenimi na družino je najbolj pomembna edukacija staršev ali 

skrbnikov, ki jim pomaga razumeti naravo težav ADHD in njihovo vlogo pri obravnavi. 

Trening staršev je pri današnji obravnavni nujen del psihosocialne obravnave, ki se je izkazal 

kot učinkovit, tako na področju zmanjševanja motečega vedenja otroka, kot tudi v vlogi 

zmanjševanja stresa v družini, saj poveča zaupanje staršev v lastno kompetentnost. Trening 

staršev vključuje učenje tehnik za omilitev težav in sodelovanja s šolo, vanj pa je po mnenju 

nekaterih strokovnjakov lahko vključeno tudi izobraževanje starejših sorojencev (Pulec, 

1998). Problem tovrstne obravnave je velika težnja k dednosti ADHD, saj lahko diagnoza 

ADHD pri starših v določeni meri ogroža učinkovitost te oblike pomoči (Sonuga-Barke, 

Daley in Thompson, 2002). Programi za starše so pogosto omejeni na strategije soočanja z 

vedenjem in funkcioniranjem otroka z ADHD, brez da bi se osredotočile tudi na morebitne 

težave povezane z ADHD staršev (starši z ADHD potrebujejo več podpore pri uresničevanju 

starševske vloge). Ena od oblik pomoči, ki tudi upošteva verjetnost, da ima eden od staršev 

otroka z ADHD tudi sam ADHD, je čuječe starševstvo (ang. mindful parenting). Tovrstni 

programi temeljijo na razvijanju čuječe pozornosti staršev otrok z ADHD in se običajno 

izvajajo v kombinaciji z intervencijo osnovano na čuječnosti za otroke ali mladostnike z 

ADHD, kar staršem omogoča, da dobro razumejo vsebine in veščine, ki se jih otrok uči in ga 

znajo pri tem podpirati (Meppelink, de Bruin in Bögels, 2016a). Takšen je na primer program 

MYmind (v prevodu, MOJEmisli), ki predstavlja kombinacijo intervencij, osnovanih na 

čuječnosti za otroke ali mladostnike z ADHD in njihove starše (Bögels idr., 2008). 

Intervencije, usmerjene na šolo, se nanašajo predvsem na učenčevo učno učinkovitost in 

samopodobo, ki je močno povezana z učenčevo socialno-emocionalno učinkovitostjo. Te 

intervencije pozornost namenjajo tudi optimalni ureditvi ožjega (razred) in širšega okolja 

(izbira ustreznega šolskega okolja). Intervencije, ki so usmerjene na otroka, se osredotočajo 

predvsem na posameznikove psihosocialne težave kot so na primer depresija, nizka 

samopodoba in anksioznost. Namen tovrstnih obravnav je običajno izboljšanje otrokove 

kontrole čustev, socialnih veščin in kontrole impulzivnosti (Pulec, 1998). 

Zaznane omejitve kognitivno-vedenjskega pristopa so kratkoročna učinkovitost in otežena 

generalizacija naučenih veščin v otrokovo vsakodnevno šolsko in domače okolje (Ross in 
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Ross, 1982, v Rotvejn Pajič, 2009). Večja učinkovitost je lahko po mnenju nekaterih 

terapevtov dosežena z aktivnim vključevanjem staršev in učiteljev in sočasna uporaba drugih 

oblik pomoči kot so medikamentozna obravnava, trening staršev in sodelovanje s šolo 

(Rotvejn Pajič, 2009). 

Medikamentozna obravnava 

Medikamentozna obravnava je najpogostejša metoda obravnave otrok z ADHD (Rotvejn 

Pajič, 2009). Začetki medikamentozne obravnave segajo v trideseta leta prejšnjega stoletja, ko 

so ugotovili, da določeni stimulansi pozitivno vplivajo na znake ADHD, zanimanje za 

tovrstno obravnavno otrok pa je poraslo po letu 1950, ko so razvili tudi učinkovitejša zdravila 

(Pulec, 1998). 

Medikamentozna obravnava najpogosteje vključuje intervencijo s psihostimulansi oziroma 

stimulansi osrednjega živčnega sistema. V Sloveniji sta za namen obravnave nemirnih oseb s 

kratkotrajno pozornostjo registrirani dve tovrstni zdravili: Ritalin in Concerta (pri obeh je 

aktivna učinkovina metilfenidat). Od leta 2007 do 2015 se število medikametozno 

obravnavanih otrok starih od 6 do 12 let s tema zdraviloma ni bistveno spremenilo (s 604 na 

729), medtem ko se je število pri mladostnikih povečalo za dvakrat (z 288 na 555). Poleg tega 

je za obravnavo ADHD v Sloveniji registrirano še zdravilo Strattera (aktivna učinkovina 

atomoksetin), ki za razliko od obeh opisanih zdravil ne deluje kot stimulans osrednjega 

živčnega sistema. Obravnava s to aktivno učinkovino se je v istem obdobju močno povečala 

pri obeh starostnih skupinah (z manj kot 20 na več kot 160). Leta 2015 je bilo v Sloveniji 

sicer medikamentozno obravnavanih manj kot 50 % oseb z diagnozo ADHD (Stuhec in 

Locatelli, 2017). 

Medikamentozna obravnava ima v splošnem pozitiven vpliv na delovanje oseb z ADHD. 

Zmanjšanje znakov ADHD kot posledica medikamentozne obravnave naj bi doživelo nekje 

med 70 in 80 % otrok z ADHD (Du Paul, Barkley in McMurry, 1991). 

Uporaba stimulansov ima več pozitivnih učinkov na delovanje otrok in mladostnikov z 

ADHD: poleg zmanjšanja izražanja znakov pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti, več 

avtorjev poroča tudi o dvigu akademske učinkovitosti, izboljšanju vedenja (zmanjšanje 

agresivnega ter opozicionalnega vedenja), izboljšanju socialnega delovanja (med vrstniki, 

družino in pomembnimi drugimi), izboljšanju sposobnosti nadzora fine motorike, boljšem 

samonadzoru in izboljšanju kratkoročnega spomina (Parker, 2002; Parker, Wales, Chalhoub 

in Harpin, 2013; Pulec 1998). Ugotovljeno je bilo, da medikamentozna obravnava ne 

povečuje nevarnosti za zlorabo drog tovrstno obravnavanih otrok v primerjavi z vrstniki 

(Biederman idr., 1999), pri mladostnikih z ADHD pa ne poveča (a hkrati tudi ne zmanjša) 

težnje k uporabi alkohola in tobaka (Molina idr., 2013). 

Kljub temu pa več avtorjev opozarja na pomanjkljivosti, stranske učinke in pomisleke, ki so 

povezani z medikamentozno obravnavno otrok z ADHD. Med stranskimi učinki zdravil z 

aktivno učinkovino metilfeniad (v Sloveniji trenutno zdravili Ritalin in Concerta) so: bolečine 

v trebuhu, nespečnost, zmanjšan apetit, slabost in glavobol, manj pogosto pa tudi spremembe 

razpoloženja, žalost in pojav tikov. Pri zdravilih z aktivno učinkovino atomoksetin (v 
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Sloveniji trenutno zdravilo Strattera) pa se kot pogostejši stranski učinki pojavljajo: bolečine 

v trebuhu, suha usta, bruhanje, slabost, povišan srčni utrip, omotica, zaspanost in glavoboli 

(Potočnik Dajčman, 2015). Meppelink in sodelavca (2016a) trdijo, da tovrstna obravnava ni 

enako učinkovita za vse otroke. Pomisleke imajo glede nejasnosti, ki se nanašajo na potrebo 

po kontinuirani stalni uporabi za doseganje pozitivnih učinkov in glede varnosti dolgoročne 

uporabe. Zdravnik s strokovnim znanjem za obravnavo ADHD mora vsaj enkrat letno 

evalvirati dosedanjo učinkovitost medikamentozne obravnave in smiselnost njenega 

nadaljevanja (National Institute for Health and Care Exellence, 2018). 

L. Rotvejn Pajič (2009) poudarja, da medikamentozna obravnava ne sme biti edina pomoč 

otroku. N. Potočnik Dajčman (2015) navaja, da tovrstna obravnava predstavlja le en del 

celotne obravnave in pomoči otroku z ADHD, ki mu omogoči, da lažje sprejema ostale oblike 

pomoči, se nanje bolje odziva in jih postopoma ponotranji. Učinkovito obravnavanje ADHD 

torej zahteva multimodalni pristop, ki kombinira psihosocialno in medikamentozno 

obravnavo (Pulec, 1998). 

2.1.6.3 Pomoč in podpora učencem z ADHD v šolskem okolju 

S. Pulec Lah in L. Rotvejn Pajič (2011) pišeta, da mora biti program pomoči in podpore 

otroku z ADHD vedno usmerjen v razvijanje spretnosti, izkušenj, znanj in interesov otroka. 

Zaradi interaktivne narave težav ADHD mora biti velik del obravnave usmerjen v okolje. To 

vključuje tako prilagajanje okolja kot tudi oblikovanje ustreznih pričakovanj in zahtev 

domačega in šolskega okolja. Avtorici poudarjata, da so le redko zadovoljivo uspešni tisti 

programi, oblike pomoči in treningi, ki so usmerjeni izključno v delo z učencem, če ob tem 

niso usmerjeni tudi v prilagajanje zahtev in drugih dejavnikov okolja. 

V prvih treh korakih petstopenjskega modela lahko učitelji in strokovni delavci z ustreznim 

prilagajanjem šolskega okolja na ravni šole in razreda, z uporabo učinkovitih prilagoditev, 

strategij za zmanjševanje težav in z upoštevanjem individualnih posebnih potreb učenca pri 

izbiri strategij dela pomembno prispevajo k zmanjšanju vedenjskih in učnih težav učencev z 

ADHD, hkrati pa jim pomagajo razvijati spretnosti za povečanje učne učinkovitosti, 

izboljšanje socialnih odnosov ter posledično pozitivnega samovrednotenja. Učencu je treba 

zagotoviti raven pomoči in podpore, ki jo potrebuje, da lahko deluje v skladu s svojimi 

potencialom. Skladno z razvojem učenčeve samostojnosti in organiziranosti se podporo 

postopoma smiselno zmanjšuje. Nekatere učinkovite splošne strategije podpore in pomoči so: 

učinkovita ureditev razrednega okolja, prilagajanje poučevanja in nalog, spodbujanje 

pozornosti in prilagajanje oblik, metod ter nalog (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). 

Na četrti stopnji petstopenjskega modela lahko zunanja specializirana ustanova svetuje ali 

neposredno pomaga šoli pri obravnavi učenca. Če pomoč na prvih štirih stopnjah ni dovolj 

učinkovita in ima učenec še vedno izrazite težave, se ga lahko na podlagi strokovnega mnenja 

usmeri v Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v okviru katerega 

je deležen ur DSP (Magajna idr., 2008). 
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2.2 DODATNA STROKOVNA POMOČ (DSP) 

2.2.1 Opredelitev in namen DSP 

DSP je oblika pomoči namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločbe o 

usmeritvi vključeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo ali v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Formalno pravno je opredeljena s Pravilnikom o dodatni strokovni in 

fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013), ki temelji na 9. in 10. členu Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011). 

Način izvajanja in obseg DSP se prilagodi individualnim posebnim potrebam posameznika, ki 

jih odražajo določitve v odločbi o usmeritvi. Na ravni šole so značilnosti izvajanja natančneje 

opredeljene z individualiziranim programom vzgoje in izobraževanja (Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013) 

opredeli tri različne možne oblike izvajanja DSP: pomoč za premagovanje primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj, svetovalna storitev in učna pomoč. Skupni obseg ur, ki se izvajajo kot 

DSP ne sme biti večji od petih ur na teden, pri čemer mora biti vsaj ena od njih izvedena kot 

svetovalna storitev. Nadaljnje natančneje opredeli značilnosti izvedbe vsake od omenjenih 

oblik izvajanja, pri čemer določa, da se lahko DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj v izobraževalnem programu osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomoč izvaja do največ štiri ure tedensko z izjemo otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, ki imajo lahko to obliko pomoči največ dve uri tedensko. 

Srednješolci, ki so vključeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo so upravičeni do največ dveh ur tovrstne pomoči na teden. Pravilnik 

predvidi, da se ta oblika pomoči učencu nudi tedensko, pod določenimi pogoji pa lahko tudi v 

strnjeni obliki.  

DSP se praviloma izvaja v času pouka, pri čemer jo je treba čimveč izvesti v oddelku. DSP je 

praviloma bolj učinkovita, če se na začetku izvaja intenzivneje, sčasoma pa se količina 

pomoči zmanjšuje (Kavkler idr., 2008). 

Opara (2015) piše, da je namen DSP osebam s posebnimi potrebami zagotoviti takšne 

razmere in strokovno pomoč, da bodo uspešni in bodo zmogli čez ovire. Ker se posebne 

potrebe posameznikov razlikujejo, moramo za vsakega posameznika ugotoviti, katere 

prilagoditve in kakšno strokovno pomoč potrebuje, da bo lahko uspešen v inkluzivni vzgoji in 

izobraževanju. Z DSP in ustreznimi prilagoditvami torej osebam s posebnimi potrebami 

zagotavljamo enake možnosti, kot jih imajo njihovi vrstniki. 

2.2.2 Izvajalec DSP 

Izvajalec DSP je strokovnjak, ki na podlagi prepoznavanja posebnih potreb, primanjkljajev in 

ovir otroka ugotovi, na kakšen način se mu lahko pomaga premagovati težave in kako mu je 

treba prilagoditi vzgojno izobraževalno delo (Opara, 2015). Izvajalec DSP mora imeti 

osnovna specifična znanja (poznavanje različnih vrst posebnih potreb, njihovih značilnosti in 
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vzgojno izobraževalne potrebe povezane z njimi) in dodatna specifična znanja (specialna 

didaktično-metodično znanja za delo z učenci s posebnimi potrebami) (Kavkler idr., 2008). V 

DSP so udeleženi vsi, ki se vključujejo v obravnavo posameznika s posebnimi potrebami. To 

so vsi učitelji, ki učenca poučujejo, šolska svetovalna služba, vodstvo in starši. Izvajalec DSP 

v tem smislu predstavlja moderatorja in koordinatorja dela z otrokom (Opara, 2015). 

2.3 ČUJEČNOST 

2.3.1 Opredelitev čuječnosti 

Izraz čuječnost (ang. Mindfulness) označuje koncept, ki ga različni pristopi, praktiki in 

raziskovalci obravnavajo, razumejo in interpretirajo na različne načine, zaradi česar enotna 

opredelitev ne obstaja. V sodobni literaturi o čuječnosti se mnogokrat pojavlja opredelitev 

Kabat-Zinna (1990, str. 12): »Čuječnost je poseben način usmerjanja pozornosti: zavestno, v 

danem trenutku in brez presojanja.« 

Več drugih avtorjev čuječnost opisuje na podoben način. Večini od njih je skupno, da 

čuječnost opredeljujejo kot posebno stanje zavesti, za katerega je značilno, da je namerno 

usmerjeno v doživljanje sedanjega trenutka, ki ga sprejemamo brez presojanja. Odnos brez 

presojanja nekateri avtorji primerjajo s kognicijo otroka, ki radovedno opazuje in spoznava še 

nepoznano okolje (Bajt, 2016). 

L. Zylowska in sodelavci (2008) menijo, da je bistvo čuječnosti namerno usmerjanje 

pozornosti na sedanji trenutek z odprtostjo in radovednostjo. Černetič (2011) čuječnost 

opredeljuje kot nepresojajoče, sprejemajoče zavedanje svojega doživljanja v sedanjem 

trenutku. Trdi, da se posameznik v čuječem stanju zaveda svojega notranjega doživljanja 

(misli, razpoloženja, čustva, telesni občutki) in dogajanja izven telesa (kot na primer vonjev, 

okusov, barv … ), brez da bi se temu doživljanju poskušal izogniti ali mu ubežati. Podobno 

misli S. Tancig (2013), ki piše, da je čuječnost način mirnega samoopazovanja, pri katerem se 

zavedamo svojih misli, čustev in telesnih občutkov, ne da bi ta doživljanja vrednotili. 

Kabat-Zinn (1990) trdi, da je čuječnost duševna sposobnost vsakega posameznika. Do 

določene mere lahko o čuječnosti govorimo kot o osebnostni potezi, saj so tudi ljudje, ki se 

nikdar niso seznanili s čuječnostjo do določene mere čuječi (Černetič, 2011). V tem primeru 

gre za tako imenovano značajsko oziroma dispozicijsko čuječnost, ki v modelu Velikih pet 

faktorjev osebnosti (ang. Big Five) najmočneje korelira s postavko odprtost (Sternberg, 2000). 

Musek (2010) odprtost (ki se lahko imenuje tudi intelektualna odprtost ali odprtost za 

izkušnje) opisuje kot pomembno dimenzijo osebnosti, ki se močno povezuje z željo po 

informacijah in znanju, z motivom radovednosti, umskimi in raziskovalnimi interesi, 

umetnostjo in ustvarjalnostjo in umskimi sposobnostnimi. Podobno sta ugotovila tudi Brown 

in Ryan (2003), ki pa sta poleg pozitivne korelacije z odprtostjo ugotovila tudi, da čuječnost 

negativno korelira s faktorjem nevrocitizma iz istega modela. 

Moderno razumevanje koncepta čuječnosti je v strokovno javnost prodrlo predvsem prek 

budističnega izročila. Koncept čuječnosti ima pomembno in bogato tradicijo v budističnem 

izročilu z Vzhoda (Černetič, 2011), saj tehnike prakticiranja čuječnosti izhajajo iz tisočletne 
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kontemplativne budistične tradicije (Tancig, 2015). Kljub povezanosti pa se interpretacija in 

način prakticiranja (oziroma vadbe) čuječnosti razlikuje od tradicionalne budistične prakse. 

Smrdu in Kordeš (2012) pišeta, da se je na Zahodu ohranilo poimenovanje (čuječnost), 

prilagodila pa sta se uporaba in pomen. Stergar (2017) ta proces opiše kot integracijo 

meditativnih in psiholoških elementov. 

V obdobju zadnjih petnajstih let je zanimanje za čuječnost močno naraslo. Programi in 

intervencije, ki temeljijo na čuječnosti, so bili vključeni na raznolika področja kot so 

medicina, psihologija, nevroznanost in poslovne vede, v zadnjem obdobju pa tudi na področje 

vzgoje in izobraževanja (Bajt, 2016). 

Baer, Smith in Allen (2004, v Černetič 2017) čuječnost opredeljujejo kot skupino spretnosti, 

ki se jih je možno naučiti in jih z vadbo razvijati. Pri tem govorijo o štirih vrstah spretnosti 

oziroma ključnih elementih čuječnosti: (1) Opazovanje notranjega okolja (telesni občutki, 

misli, čustva …) in zunanjega okolja (zvoki, vonji), (2) opisovanje dogajanja (pojavov) v 

zunanjem in notranjem okolju brez presojanja, (3) delovanje z zavedanjem (izvajanje 

dejavnosti s popolno, nedeljeno pozornostjo) in (4) sprejemanje brez presojanja (brez 

pripisovanja kvalitativnih oznak kot so na primer dobro in slabo). O čuječnosti kot spretnosti, 

ki se jo da razvijati, govorijo tudi Bishop in sodelavci (2004). 

Izraz čuječnost se uporablja tudi za poimenovanje nabora tehnik in metod, s katerimi lahko te 

spretnosti sistematično razvijamo. Posameznik jih lahko razvija s formalnimi vajami 

(meditacije) in neformalnimi vajami, pri katerih s čuječim zavedanjem opravljamo aktivnosti 

vsakdanjega življenja (na primer čakanje v vrsti, hoja po mestu) (Društvo za Razvijanje 

čuječnosti, b. d.).  

Osnovna vadba čuječnosti vključuje tri korake: (1) Usmerjanje pozornosti na »sidro 

pozornosti« (senzorni dražljaj, ki omogoča, da se posameznik osredotoči na dani trenutek; 

običajno je to dihanje), (2) opazovanje pojavljanja motečih misli, občutkov in drugih zunanjih 

ter notranjih dražljajev, kar spremlja zavesten trud, da se vanje ne ujamemo in (3) 

preusmerjanje pozornosti nazaj na »sidro pozornosti« (Zylowska idr., 2008). V slovenskem 

prostoru se za poimenovanje dejavnosti, ki se nanašajo na razvijanje spretnosti čuječega 

zavedanja, pojavljajo tudi naslednji izrazi: vadba čuječnosti, praksa čuječnosti in trening 

čuječnosti. Cilj tovrstnih praks je kultiviranje stabilnega in nereaktivnega zavedanja sedanjega 

trenutka (Černetič, 2005). Z vadbo čuječnosti posameznik povečuje raven čuječega zavedanja 

v življenju nasploh (ne le med zavestnim izvajanjem formalnih in neformalnih vaj čuječnosti). 

Vadba posamezniku postopoma omogoča, da čuječe zavedanje postaja vedno bolj pomemben 

način njegovega vsakodnevnega delovanja (Društvo za Razvijanje čuječnosti, b. d.). Brantley 

(2003, v Černetič, 2005) izpostavlja, da čuječnost ni samo tehnika, ki jo uporabimo takrat, ko 

jo potrebujemo, ampak ima mnogo večji učinek, če postane način življenja oziroma način 

delovanja posameznika. S tem pogledom se strinja Kabat-Zinn (2003), ki meni, da čuječnost 

ni metoda sproščanja, ki bi se jo dalo naučiti na enem samem seminarju in jo kasneje 

uporabiti v stresnih situacijah. Pravi doprinos čuječnosti h kvaliteti življenja posameznik 

namreč spozna le ob rednem prakticiranju, ki mu omogoča, da čuječe zavedanje postane način 

interakcije posameznika z okoljem. Na podlagi tovrstnega razumevanja čuječnosti Kabat-Zinn 
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(prav tam) poudarja, da je za uspešno poučevanje čuječnosti ključno poglobljeno znanje in 

redna lastna praksa čuječnosti tistega, ki le-to želi poučevati druge. 

Pozitivni učinki vadbe čuječnosti so bili prikazani v številnih raziskavah. Metaraziskava, ki je 

vključila 187 posameznih raziskav, je pokazala, da vadba čuječnosti zmanjša in lajša znake 

depresije in anksioznosti, povečuje zadovoljstvo z lastnim življenjem, povečuje 

posameznikovo psihično blagostanja in dviga kvaliteto življenja (Gotink idr., 2015). Pozitivno 

vpliva tudi na socialne in partnerske odnose (Bueno idr., 2015). 

2.3.2 Zgodovinsko ozadje koncepta čuječnosti 

Kot najpogostejši prevod angleške besede »mindfulness« se je v slovenskem prostoru v 

zadnjih desetih letih uveljavila beseda čuječnost. Izraz »mindfulness« se je v evropskem 

prostoru začel pojavljati v 19. stoletju, predvsem v prevodih in interpretacijah budističnih 

tekstov, kjer se je uveljavil kot angleški prevod palijske besede »sati« (pred izrazom čuječnost 

se je v slovenskih prevodih budističnih besedil iz osemdesetih in devetdesetih let kot prevod 

izraza »sati« pogosto uporabljal izraz pozornost). Izraz »sati« je indoevropskega izvora in 

izhaja iz sanskrtske besede »smṛti«, ki jo lahko razumemo kot spomin, pomnjenje ali 

pozornost. Izraz označuje eno od vsebin budistične meditativne prakse, ki se nanaša na 

neprestano budno spremljanje zaznav in občutkov, ki se v posameznikovi zavesti neprestano 

pojavljajo (Ditrich, 2015). 

V drugi polovici dvajsetega stoletja se je izraz »mindfulness« v zahodnem svetu začel 

uporabljati kot poimenovanje za specifične metode meditacijske prakse osnovane na »sati«. 

Na začetku so bile te prakse tesno povezane s palijskim budističnim izročilom in 

interpretacijo »sati«, ob popularizaciji meditacije, ki je bila značilna za to obdobje, pa je 

postopoma pridobila nove razlage in pomen. Sodobna interpretacija v največji meri temelji na 

metodah, ki so značilne za moderni burmanski budizem. Za obdobje sedemdesetih let 

dvajsetega stoletja je značilno, da so se budistične metode in koncepti skozi interpretacije 

zahodnih avtorjev postopoma poenostavljali. Za ta proces je značilno, da se je razlagi termina 

»sati« pridružil atribut »nepresojajoče«, s katerim je bila meditativna praksa predstavljena na 

nov način, ki ne izhaja neposredno iz budistične tradicije. V osemdesetih letih se je ta praksa 

začela uvajati v terapevtska okolja, postopoma pa tudi v druge sekularne kontekste. Izraz 

»mindfulness« in z njim povezane prakse so v teh novih okoljih predstavljali predvsem 

sredstva za izboljšanje počutja, lajšanje različnih kliničnih težav ter bili posledično povsem 

izvzeti iz budističnih religioznih okvirjev (prav tam). 

Kljub pomembni povezavi z budističnim izročilom, pa Černetič (2011) meni, da čuječnost v 

zgodovini ni bila omejena le na budizem. Ugotavlja, da so v preteklosti obstajale različne 

filozofske in duhovne tradicije, ki so ljudem pomagale krepiti čuječnost in s tem pripomogle h 

kvaliteti njihovih življenj. Nekateri avtorji menijo, da lahko elemente čuječnosti najdemo v 

vseh večjih religioznih tradicijah po svetu. Določene pojavne oblike čuječnosti so bile 

prisotne v kontemplativni tradiciji krščanstva, ignacijanski duhovnosti in vzhodni krščanski 

duhovnosti (Vlachos, 2005, v Černetič, 2005). Podobno kot za duhovno tradicijo velja tudi za 

zahodno filozofijo, kjer lahko elemente čuječnosti najdemo v praksi stoicizma in v 
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razsvetljenski filozofiji Adama Smitha. Določene prvine čuječnosti lahko tekom zgodovine 

najdemo tudi na področju umetnosti in leposlovja (Černetič, 2011). 

Koncept čuječnosti je bil torej v svoji večtisočletni zgodovini vedno do določene mere vpet v 

različne oblike religioznih praks. V drugi polovici 20. stoletja se je na Zahodu postopoma 

oblikoval nov pogled na čuječnost, za katerega vpetost v religiozni kontekst ni več značilna, 

temelji pa na znanstvenem preučevanju koncepta čuječnosti in prakse čuječnosti. Tovrsten 

pogled je med prvimi izrazil in utemeljil Kabat-Zinn (1990), ki meni, da je prakticiranje 

čuječnosti mogoče popolnoma neodvisno od budistične tradicije. Podobno meni Černetič 

(2011), ki zagovarja popolnoma sekularno prakso in raziskovanje čuječnosti. Meni, da lahko 

čuječnost razumemo kot samostojen znanstveni (oziroma psihološki) konstrukt, ki ga lahko 

preučujemo neodvisno od vsake religiozne tradicije. 

2.3.3 Čuječnost kot psihološki konstrukt 

Ker čuječnost predstavlja določeno stanje zavesti, jo več avtorjev poskuša opredeliti oziroma 

razložiti kot psihološki konstrukt. Glavni namen je identificirati tiste glavne komponente, s 

pomočjo katerih lahko najbolje pojasnimo največji del učinkov, ki jih povezujemo z vadbo 

čuječnosti. Med njimi konstrukt čuječnosti trenutno najbolje opredeljujejo dvodimenzionalni 

modeli, ki razlikujejo med dvema bistvenima komponentama: zavedanje svojega doživljanja v 

sedanjem trenutku in sprejemanje tega doživljanja (Černetič, 2017). 

Brown in Ryana (2003) sta razvila Lestvico čuječe pozornosti in zavedanja MAAS (ang. 

Mindful Attention Awareness Scale), ki zanesljivo meri specifično stanje zavesti, značilno za 

čuječnost. Na podlagi preučevanja oseb z visoko stopnjo dispozicijske čuječnosti sta 

oblikovala model čuječnosti z eno glavno komponento, ki je po njunem mnenju, zavedanje 

sedanjega trenutka. Medtem ko se Černetič (2017) strinja, da je zavedanje sedanjega samega 

sebe v danem trenutku pomemben element čuječnosti, pa poudarja, da le-to ni dovolj za 

razlago številnih pozitivnih učinkov čuječnosti. Usmeritev pozornosti na lastno doživljanje, ki 

jo spremlja na primer frustracija ali pretirana kritičnost do samega sebe namreč ne more voditi 

do povečanja kvalitete življenja, ampak ima lahko ravno obratni učinek. Povečana nase 

usmerjena pozornost je hkrati značilna tudi za nekatere motnje čustvovanja, kot sta depresija 

in anksioznost. Iz tega izhaja, da morajo biti poleg zavedanja sedanjega trenutka prisotne tudi 

druge miselne operacije, ki vplivajo na način procesiranja. Prisotna mora biti drugačna vrsta 

pozornosti ali samozavedanja, ki omogoča nepresojajoče sprejemanje doživljanja. 

Bishop in sodelavci (2004, v Černetič, 2017) konstrukt čuječnosti opredeljujejo z dvema 

komponentama. To sta (1) samoregulacija pozornosti in (2) usmerjenost na doživljanje. 

Samoregulacija pozornosti se nanaša na miselne procese povezane z različnimi vidiki 

pozornosti (na primer usmerjanje pozornosti, selektivna pozornost, vzdrževanje pozornosti). 

Ti posamezniku omogočijo, da opazuje pojave v svojem notranjem in zunanjem okolju z 

nedeljeno, visoko usmerjeno pozornostjo. Omogočajo tudi zaznavo motečih dejavnikov 

(distrakcij) in ohranitev ali preusmeritev pozornosti nazaj na željen proces. Umerjenost na 

doživljanje (2) se kaže v posebni obliki odnosa do lastnega doživljanja v sedanjem trenutku 

(torej do komponente (1)). Za ta odnos so značilni sprejemanje, odprtost in radovednost. 

Sprejemanje v tem primeru predstavlja nasprotje izogibanja (nezdravo prizadevanje za 
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izognitev določenim čustvom, mislim, spominom in drugim notranjim doživetjem), ki je 

vzrok za številne duševne motnje. Posamezniku omogoči, da pride v aktiven stik z dogodki v 

svoji duševnosti. Odprtost, oziroma odprt odnos do lastnega doživljanja, se kaže v 

decentralizirani perspektivi. Ta posamezniku omogoči opazovanje notranjih in zunanjih 

dogodkov s perspektive nepristranskega opazovalca, posledično pa razvijanje sposobnosti 

opazovanja ter razumevanja povezav med njegovimi mislimi, čustvi in dejanji. S tem 

posameznik razvija razumevanje lastnega doživljanja in vedenja, kar mu omogoča, da 

notranja stanja zazna kot nestalna (prehodna), hkrati pa prepozna njihovo subjektivnost 

(zaveda se, da niso nujno veljavna) (Černetič, 2005; 2017). 

Z opisanimi mehanizmi delovanja čuječnosti (sprejemanje, samoregulacija in decentralizirana 

perspektiva) je po mnenju Černetiča (2011) mogoče pojasniti večino pozitivnih učinkov 

vadbe čuječnosti. Dodaja, da je pri tem pomemben še en mehanizem, ki ga imenuje pozitivna 

distrakcija ali razširitev pozornosti. Med čuječo meditacijo se posameznik zaveda večjega 

števila dražljajev, kar zmanjšuje možnost pretiranega osredotočenja na posamezne (predvsem 

negativne) misli ali občutja. To pomaga preseči ozko osredotočenost na negativne dražljaje in 

pozornost razširiti tudi na nevtralne in pozitivne dražljaje, kar pozitivno vpliva na čustveno 

stanje posameznika.  

2.3.4 Vpliv vadbe čuječnosti  

Sekularna uporaba čuječnosti je tesno povezana z znanstvenim raziskovanjem čuječnosti. To 

področje se imenuje čuječnostna nevroznanost in preučuje nevrološke mehanizme različnih 

praks čuječnosti ter njihovo učinkovanje na posameznika. Raziskave s tega področja pogosto 

uporabljajo tehnike slikanja možganov, fiziološke meritve in psihološke teste, s katerimi 

ugotavljajo vpliv vadbe čuječnosti na ljudi (Tancig, 2015). 

Raziskave, ki uporabljajo tehnike slikanja možganov z magnetno resonanco so pokazale, da 

meditacija aktivira iste živčne strukture, ki so aktivirane tudi pri kognitivnih procesih 

povezanih s pozornostjo (Kang, Jo in Jung, 2013). S podobno tehniko slikanja možganov so 

ugotovili tudi, da čuječnost povzroča spremembe v predelih možganov, ki so povezani s 

spominom, učenjem in regulacijo čustev, kar se je odražalo v povečanju gostote sive 

možganovine (Hölzel idr., 2011). 

Prakticiranje čuječnosti vpliva tudi na način, kako se posameznik odziva na stres. Vadba 

čuječnosti vpliva na povečano zmožnost racionalnega odziva na zaznano potencialno 

nevarnost (torej niža stopnjo avtomatskega odzivanja na zaznane grožnje). Na podlagi 

slikanja možganov so ugotovili, da se je pri udeležencih amigdala (možganski center, 

pomemben pri oblikovanju občutkov strahu in anksioznosti) skrčila, medtem ko sta se 

velikost in gostota prefrontalnega korteksa, ki je povezan z višjimi možganskimi funkcijami 

kot so zavedanje, koncentracija in sprejemanjem odločitev, povečala. Za anksiozne motnje je 

značilen povišan odgovor amigdale na zaznane grožnje. Po vadbi čuječnosti so povezave med 

amigdalo in preostalimi deli možganov oslabele, medtem ko so se povezave s področji, 

poveznimi s pozornostjo in koncentracijo, okrepile (Taren, Creswell in Gianaros, 2013). Vpliv 

opisanih sprememb v možganih je bil prikazan v več raziskavah, ki so potrdile, da čuječnost 

zmanjšuje raven doživljanja stresa in povečuje raven psihičnega blagostanja posameznika 
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(glej na primer: Tang idr., 2007). Pri tem v splošnem velja, da pozitivni učinki naraščajo s 

količino in poglobljenostjo vadbe (Huppert in Johnson, 2010). 

Kot že omenjeno v poglavju  Vzroki za motnje pozornosti in hiperaktivnosti, je v 

prefrontalnem korteksu glavni sedež izvršilnih funkcij, katerih delovanje je odvisno od 

inhibicijskega sistema vedenja. Spremembe v gostoti tega dela možganov, ki so posledica 

vadbe čuječnosti, se odražajo tudi v izboljšanju delovanja sposobnosti inhibicije in posledično 

nekaterih izvršilnih funkcij. V dveh raziskavah se je po osemtedenski vadbi čuječnosti 

sposobnosti inhibicije povečala pri odraslih osebah brez težav (Heeren, Van Broeck in 

Philippot, 2009) in osebah z osebnostnimi motnjami (Bohus idr., 2004, v Zylowska idr. 

2008). Na povezavo med vadbo čuječnosti in sposobnostjo inhibicije odzivanja kaže tudi 

ugotovitev, da imajo odrasle osebe z veliko meditativne prakse boljšo sposobnost inhibicije 

avtomatskega odzivanja v primerjavi z odraslimi osebami brez tovrstnih izkušenj (Van der 

Hurk, Giommi, Gielden, Speckens in Barendregt). Podobno so ugotovili tudi pri otrocih: 

Oberle, Schonert-Reichl, Lawlor in Thomson (2012) so ugotovili, da je večja raven čuječega 

zavedanja (ki se povečuje z vadbo čuječnosti) povezana z boljšim delovanjem inhibicijskega 

sistema, kar se je pokazalo na izboljšanem samouravnavanju vedenja otrok pri reševanju 

psiholoških testov. 

Pri vadbi čuječnosti so aktivno vključeni različni vidiki pozornosti (na primer zaznavanje 

dražljajev, usmerjanje pozornosti, vzdrževanje pozornosti in selektivna pozornost). L. 

Zylowska in sodelavci (2008) navajajo, da zaradi osnovnih značilnosti vadbe čuječnosti, ki 

spodbujajo stalno vračanje pozornosti nazaj na »sidro pozornosti« posameznik razvija 

spretnost usmerjanja pozornosti. Z vadbo čuječnosti se povečuje sposobnost vzdrževanja 

pozornosti (Tang idr., 2007), izboljša pa se tudi selektivna pozornost (Chambers, Lo in Allen, 

2008). 

Vadba čuječnosti vpliva tudi na povečanje kapacitete delovnega spomina pri odraslih osebah 

(Chambers idr., 2008; Mrazek, Franklin, Phillips, Baird in Schooler, 2013). S. Letang (2016) 

je ugotovila, da imajo univerzitetni študentje, ki prakticirajo čuječnost večjo kapaciteto 

delovnega spomina kot študentje, ki nimajo izkušenj s čuječnostjo. 

Osnovna vadba čuječnosti hkrati razvija tudi metakognitivni vidik pozornosti, saj 

posameznika spodbuja, da opazuje lastno pozornost in ozavešča procese, povezane z njo. 

Posameznik je sčasoma vedno bolj zmožen opaziti zunanje in notranje moteče dražljaje in se 

jim zavestno izogniti (Zylowska idr. 2008). Z vadbo čuječnosti je vedno bolj sposoben videti 

povezave med mislimi, čustvi in akcijami ter posledično prepoznavati pomene in vzroke 

svojega doživljanja in vedenja (Černetič, 2005).  

Čuječnost posameznika uči opazovati svoja čustva kot začasna in minljiva stanja, na katere se 

lahko odzove na nereaktiven način. S takšnim pristopom posameznik razvija sposobnost 

samouravnavanja čustev, kar mu omogoča, da se lahko upira impulzivnemu odzivu na 

čustvene dražljaje (Mitchell, Zylowska in Kollins, 2015). Izboljšanje sposobnosti 

samouravnavanja čustev kot posledica čuječnosti je bilo prikazano v več raziskavah (Brown 

in Ryan, 2003; Chambers idr., 2008; Tang idr., 2007). 
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2.3.5 Čuječnost kot terapevtski pristop 

Čuječnost v funkciji terapevtskega pristopa se je začela v drugi polovici dvajsetega stoletja, 

ko sta se način razumevanja in praksa čuječnosti na Zahodu postopoma odmikala od 

religioznega okvira budizma. V sedemdesetih letih je Kabat-Zinn (1990) oblikoval Na 

čuječnosti osnovan program zmanjševanja stresa MBSR (ang. Mindfulness Based Stress 

Reduction). Program je bil zasnovan na lajšanju kroničnih bolečin, zaradi dobre sprejetosti pa 

je bil kasneje vpeljan na številna druga področja. MBSR je med vsemi programi, ki temeljijo 

na čuječnosti, največkrat evalviran in podprt s številnimi raziskavami, ki prikazujejo njegovo 

učinkovitost. Raziskave so po izvedbi programa pokazale pomembno zmanjšanje ravni stresa, 

izboljšanje na področju duševnih motenj (predvsem pri anskioznosti in depresiji), izboljšanje 

znakov kroničnih bolezni (na primer pri luskavici, diabetesu, boleznih srca in ožilja, visokem 

krvnem pritisku, kroničnih bolečinah, revmatoidnem artritisu) in uspešnost pri preprečevanju 

ponovitve depresije (Černetič, 2005; Kabat-Zinn, 2003; Segal, Williams in Teasdale, 2002). 

MBSR je osemtedenski program, ki je zasnovan v obliki skupinskih srečanj (enkrat na teden 

po dve uri in pol), enega celodnevnega srečanja in domačega dela udeležencev (do 

petinštirideset minut dnevno). Vsebina programa se nanaša na več področij vodene 

čuječnostne meditacije: čuječe gibanje (gibanje s poudarkom na čuječem zavedanju telesa), 

sedeča meditacija (zavedanje dihanja in sistematično širjenje polja zavedanja) in postopnega 

»pregleda« telesa (sistematično razvijanje zavedanja telesa prek vodenega usmerjanja 

pozornosti na posamezne dele telesa) (Kabat-Zinn, 1990). Poleg učenja čuječnostih tehnik pa 

program vključuje tudi osnovno psihoedukacijo. Udeleženci dobijo delovni zvezek, materiale 

za samostojno delo in zgoščenke za vodeno meditacijo, ki jim omogočajo samostojno domače 

delo (Stahl in Goldstein, 2010). 

MBSR je predstavljal osnovo za večino prihodnjih programov, osnovanih na čuječnosti. Med 

programi, ki se uporabljajo danes, je veliko takih, ki predstavljajo prilagoditev MBSR za 

obravnavo posameznih motenj ali težav. 

Program na čuječnosti temelječe kognitivne terapije MBCT (ang. Minfulness-based Cognitive 

Therapy) je bil oblikovan kot integracija elementov MBSR s kognitivno vedenjsko terapijo za 

obravnavo depresije. Razlika med kognitivno-vedenjsko terapijo in MBCT je predvsem, da se 

prva osredotoča na spreminjanje nefunkcionalnih misli in miselnih vzorcev, ki posameznika 

ovirajo, medtem ko MBCT daje večji poudarek metakognitivnemu odnosu do takšnih misli. 

Posameznik se nauči, da so misli le prehodna stanja, ki jih lahko prepozna in opazuje, brez da 

bi ga te prevzele. Postopoma se nauči prepoznavati avtomatske vzorce negativnih misli in se 

nanje zavedno odzvati (Segal idr., 2002). Glavna razlika med MBSR in MBCT je, da se 

program MBCT že v začetnih fazah osredotoči na negativne misli, kar posamezniku 

omogoča, da tekom celotnega programa razvija sposobnost prepoznavanja in odzivanja nanje 

(Cairncross in Miller, 2016). 

Za razvoj intervencij, ki integrirajo čuječnost z različnimi pristopi oziroma jih prilagodijo za 

obravnavo specifične populacije, motnje ali dosego določenega cilja (na primer dvig 

produktivnosti) je značilen hiter razvoj, ki se kaže v številnih novih, na čuječnosti osnovanih 

intervencijah (ang. Mindfulness-based interventions (MBI). Trend je že leta 2003 opisal 
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Kabat-Zinn (2003), kasneje pa Cullen (2011), ki govori o eksponentnem povečanju zanimanja 

za to področje v zadnjih letih. Na čuječnosti osnovane intervencije (v nadaljevanju MBI) so 

bile oblikovane za uporabo na različnih področjih fizičnih in psiholoških težav (na primer: za 

motnje hranjenja, zlorabo drog, ADHD, rakava in srčna obolenja, kronične bolečine in 

nespečnost). 

Skladno s trendom pojavljanja številnih MBI so nastali programi osnovani na čuječnosti 

namenjeni otrokom in mladostnikom. Veliko od njih je bilo oblikovanih v okviru različnih 

poskusov ali pobud za vključevanje čuječnosti v šole. To so na primer Inner Kids, Mind Up, 

Learning to Breath in MiSP Mindfulness in Schools Project, Cool Minds, Mindful School in 

SMART in Education (Cullen, 2011, Tancig, 2015). 

Za odrasle osebe z ADHD je v svetu razširjena MBI, ki se imenuje MAPs for ADHD. 

Učinkovitost intervencije je bila prikazana v več raziskavah (Bueno idr., 2015; Mitchell idr., 

2013; Zylowska idr., 2008). Osnovana je na podlagi programov MBSR in MBCT, dodatno pa 

je prilagojena značilnostim delovanja in posebnim potrebam oseb z ADHD. Prilagoditve se 

kažejo na organizacijski ravni (struktura srečanj je vedno enaka, pri razlagah zahtevnejših 

konceptov se uporabljajo vizualne opore, vaje sedeče meditacije so krajše kot v podobnih 

intervencijah) in prilagoditvah v vsebini. Ta vključuje izobraževanje o značilnostih ADHD 

(znaki, nevrološke posebnosti in etiologija ADHD) in več časa nameni izobraževanju o tem, 

kako naučene spretnosti prenesti in vključiti v posameznikovo vsakdanje življenje. Vsako 

srečanje se zaključi z meditacijo ljubeče naklonjenosti (vaja, ki spodbuja pozitiven odnos do 

sebe in drugih), kar naslavlja psihološke potrebe odraslih oseb z ADHD (Zylowska idr., 

2008).  

Za otroke in mladostnike z ADHD je trenutno največkrat evalviran program MYmind. 

Zasnovan je na podlagi MBCT in predstavlja kombinacijo MBI za otroke in mladostnike z 

ADHD in treninga čuječega starševstva. Čuječe starševstvo spodbuja čuječe dojemanje 

otroka, torej sprejemanje njegovega vedenja v danem trenutku na miren, razumevajoč in 

nepresojajoč način. To jim pomaga bolje razumeti potrebe in vedenje otroka in namesto 

avtomatiziranega odzivanja na problematično vedenje (ki je pogosto negativno) spodbuja 

premišljen in zavesten odziv. Takšen odnos naj bi vodil do manj jeze, frustracij in stresa, 

posledično pa do izboljšanja komunikacije in odnosov v družini. Ne želi spremeniti 

obstoječega načina starševstva in vzgoje, ampak starše spodbuja, da to počnejo na čuječ 

način. Čuječnost pa hkrati naslavlja tudi potrebe staršev: ima pozitiven vpliv na znake ADHD 

(veliko staršev otrok z ADHD ima tudi samih ADHD), zmanjšuje raven stresa povezanega s 

starševstvom in spodbuja zavedanje potreb in pomembnosti skrbi za njihovo lastno dobro 

počutje. V programu večina srečanj poteka ločeno, vsaj eno pa je skupno. Glavna cilja 

programa sta razvijanje čuječega zavedanja skozi formalno vadbo in spodbujanje 

vključevanja čuječnosti v njihovo vsakdanje življenje. Program spodbuja starše in otroke, da 

sami preizkušajo in razmišljajo o tem, kako bi lahko čuječnost koristno vključili v svoje 

življenje. Pri tem jih usmerja, da čuječe zavedanje uporabljajo kot način soočanja z znaki 

ADHD ter z njimi povezane težave, stres in družinske odnose (Bögels idr., 2008). 
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2.4 ČUJEČNOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU  

2.4.1 Čuječnost v vzgoji in izobraževanju v svetu 

Na področju vzgoje in izobraževanja se je zanimanje za čuječnost v zadnjih nekaj letih 

občutno povečalo. Gre za svetovni trend, ki se kaže v razvoju različnih, na čuječnosti 

temelječih gibanj in programov (Tancig, 2015). Čuječnost v vzgojo in izobraževanje vključuje 

vedno več držav, iniciativo na tem področju pa vodijo Združene države Amerike, Velika 

Britanija in Avstralija, ki v šole že več let uspešno vpeljujejo programe čuječnosti. Evalvacije 

učinkovitosti programov kažejo, da učenci z vadbo čuječnosti na enostaven in stroškovno 

učinkovit način, predvsem na področju psihičnega blagostanja, veliko pridobijo (Bajt, 2016). 

Čuječnost se v šole največkrat uvaja v obliki različnih programov. Ti lahko trajajo od nekaj 

tednov do več mesecev, namenjeni pa so lahko posameznim skupinam učencev, posameznim 

oddelkom, posebej učiteljem ali učencem, velikokrat pa tudi celotni šolski skupnosti 

(učencem, učiteljem, vodstvu in drugim zaposlenim v šoli, včasih tudi staršem). Programe 

lahko izvajajo zunanji strokovnjaki (bolj značilno za krajše programe, v katere ni vključena 

vsa šolska skupnost) ali zaposleni strokovni delavci, ki predhodno pridobijo znanje v okviru 

zunanjih izobraževanj (bolj značilno za daljše in bolj celostno naravnane programe). Programi 

uvajanja čuječnosti v šole so tipično namenjeni vsem učencem ali dijakom, ne glede ali imajo 

ti težave ali ne. V tem se programi čuječnosti namenjeni šolam razlikujejo od MBI, ki so 

večinoma namenjene obravnavi specifičnih težav. 

V svetu se prakse in programi vpeljave čuječnosti v šole razlikujejo. Leta 2015 je samo v 

ZDA obstajalo 45 različnih programov čuječnosti, ki so se razvili v okviru različnih iniciativ 

vključevanja čuječnosti v šolski prostor (Garrison Institute, 2015). 

V grobem lahko nabor programov razdelimo na tiste, ki temeljijo na posameznih kratkih 

aktivnostih in jih lahko izvaja kateri koli učitelj, ne glede na njegovo znanje o čuječnosti (na 

primer program Inner Explorer), tiste, ki čuječnost vključijo v šolski kurikulum in so vsebine 

učencem posredovane v obliki posebej za to namenjenih učnih ur (na primer program 

Learning to Breathe) in tiste, ki temeljijo na poglobljenem izobraževanju zaposlenih v šoli, ki 

kasneje ob ustrezni podpori, čuječnost uvajajo v svoje delovno okolje (na primer Mindful 

Schools). Evalvacije učinkovitosti programov so pokazale, da največje in najbolj trajne 

pozitivne učinke dosegajo programi, ki čuječnost uvajajo celostno, kar pomeni, da je vanje 

aktivno vključena celotna šolska skupnost (Smiling Mind, 2018). 

Pri oblikovanju dobrih praks vključevanja čuječnosti v šole so imela pomembno vlogo 

različna gibanja. V Združenih Državah Amerike je takšno gibanje Mindful Schools, ki si 

trenutno prizadeva, da bi bila čuječnost vključena v redno izobraževanje učencev in 

mladostnikov starih od 6 do 18 let. Ključen dejavnik uvajanja čuječnosti v šole so po 

njihovem mnenju pedagoški delavci, zato njihov program temelji na izobraževanju učiteljev, 

ki jih spodbujajo, da pred vključevanjem čuječnosti v svoje delo najprej razvijejo in 

vzdržujejo lastno prakso čuječnosti. Učitelji in drugi pedagoški delavci, ki so se izobraževali 

po njihovem programu trenutno delujejo v več kot sto državah po svetu (Mindful schools, b. 

d.). Podoben način dela ima v Veliki Britaniji državna neprofitna organizacija Mindfulness in 
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Schools Project (MiSP), ki ponuja z raziskavami o učinkovitosti podprte programe za šole in 

izobraževanja za učitelje, ki omogočijo, da lahko programe ob podpori implementirajo v svoje 

izobraževalne ustanove (Mindfulness in Schools Project, b. d.). Njihov program Mindfulness 

in Schools Programme namenjen mladostnikom (od 12 do 16 let) je bil evalviran na vzorcu 

522 mladostnikov. Ugotovitve so pokazale, da je program primeren za uvajanje v šole in je 

pomembno pripomogel k izboljšanju splošnega počutja, rezilientnosti in psihičnega 

blagostanja pri sodelujočih mladostnikih (Kuyken, 2013). Podobni gibanji v Veliki Britaniji 

sta še Mind with Hearth in Youth Mindfulness. Te tri organizacije so v Veliki Britaniji 

trenutno za uvajanje čuječnosti v šole izobrazile več kot 2000 posameznikov (Kuyken, 2013). 

Program izobraževanja učiteljev poteka v več korakih: učitelj mora najprej opraviti 

osemtedenski tečaj čuječnosti (običajno program MBSR), ob vodenju in podpori organizacije 

vsaj naslednjih nekaj mescev vzdrževati lastno prakso čuječnosti, nato pa opraviti še trening 

za učitelja čuječnosti (ti se razlikujejo glede na starostno skupino, ki jo učitelj poučuje). 

Čuječnost tako običajno v šolo najde pot prek enega izobraženega učitelja, ki nato lahko 

prenese znanje na svoje sodelavce (Kuyken, 2013; Mindfulness in Schools Project, b. d.; 

Mind with Heart, b. d.). Pri programih, ki temeljijo na izobraževanju učiteljev, ključni 

dejavnik uspeha predstavlja lastna praksa čuječnosti učiteljev, ki bodo te veščine kasneje 

prenašali na druge (bodisi sodelavce, bodisi učence). Ta jim omogoča, da ne le poučujejo 

tehnike vadenja čuječnosti, pač pa čuječnost (kot način posameznikove interakcije z okoljem) 

učijo tudi s svojim zgledom (Mieklejohn idr., 2013). 

V Avstraliji je na področju uvajanja čuječnosti v osnovne in srednje šole pomembna 

neprofitna organizacija Smiling Mind. Za razliko od ostalih omenjenih organizacij, njihov 

program uvajanja čuječnosti v šole v tolikšni meri ne poudarja vloge lastne prakse čuječnosti 

učitelja, ampak se osredotoča na zagotavljanje širokega nabora virov, ki zaposlenim v šoli 

nudijo toliko podpore, kot jo potrebujejo, da lahko čuječnost uspešno uvajajo v svoje 

ustanove. Njihov program Mindfulness Curriculum temelji na celostnem pristopu (v projekt je 

vključena vsa šolska skupnost) ter učiteljem ponuja prilagodljiv okvir za izvajanje programa, 

ki se lahko izvaja samostojno ali kot dopolnitev drugim programom za krepitev psihičnega 

blagostanja. Pomemben vir podpore učiteljem predstavlja informacijska tehnologija in 

programske rešitve (spletna platforma z gradivi in informacijami ter aplikacija za razvijanje 

čuječnosti Smiling Mind) (Smiling Mind, b. d.). 

Nekateri drugi evalvirani programi čuječnosti za otroke in mladostnike so še Mind Up, Master 

Mind, Stress Reduction and Mindfulness Curriculum, Mindful Moment in Moment Program, 

SMART in Education (Cullen, 2011; Semple, Droutman in Reid, 2016; Tancig, 2015). 

2.4.2 Razlogi za vključevanje čuječnosti v šole 

Najbolj pogosta cilja uvajanja čuječnosti v šole sta krepitev življenjske odpornosti in 

prožnosti (rezilientnosti) ter promocija duševnega zdravja učencev in učiteljev (Klingbeil idr., 

2017). Vloga uvajanja čuječnosti je torej preventivna: učitelje in učence opremiti s 

strategijami za bolj učinkovito soočanje s stresom, izboljšanje njihovega splošnega počutja in 

psihičnega blagostanja. 



27 

 

Vključevanje čuječnosti v šole odgovarja na potrebe modernega šolstva, ki se sooča s 

problematiko duševnega zdravja učiteljev in učencev. Raziskave na področju duševnega 

zdravja učencev in učiteljev kažejo, da je učiteljski poklic povezan z veliko stopnjo 

doživljanja negativnega stresa, ki lahko vodi v izgorelost, podobno pa velja tudi za učence in 

dijake, med katerimi jih vedno več doživlja znake motenj čustvovanja (Bazzano, Anderson, 

Hylton in Gustat, 2018). Podobno stanje je mogoče zaznati tudi v Sloveniji. Večina (84 %) 

slovenskih učiteljev ocenjuje svoj poklic kot močno oziroma izjemno stresen. Visoka je tudi 

stopnja izgorelosti (30 % učiteljev doživlja zmerno izgorelost, 10 % pa visoko izgorelost), ki 

se kaže v večji stopnji čustvene izčrpanosti, depersonalizaciji in nižji stopnji osebnostne 

izpolnitve. Vpliv stresa pri učiteljih se kaže v manjšem zadovoljstvu s svojim delom, manjši 

učinkovitosti, izgubi motivacije in občutka poslanstva za učiteljsko delo, pogostejših 

konfliktih ter bolj pogosto razmišljajo o opustitvi poklica (Slivar, 2009). Otroci in mladostniki 

v Sloveniji glede na izsledke mednarodne raziskave HBSC-2014 v primerjavi z vrstniki v 

tujini pogosteje doživljajo obremenjenost in stres zaradi šole. Pri starosti 11, 13 in 15 let je 

stres zaradi šole občutilo 53 % deklet in 40 % dečkov. 27 % otrok in mladostnikov pri teh 

starostih doživlja vsaj dva negativna psihosomatska znaka tedensko. Doživljanje negativnih 

psihosomatskih znakov se v zadnjih letih povečuje, med njimi prevladujejo nespečnost, 

razdražljivost in potrtost. Leta 2014 je občutek depresivnosti doživljajo 22 % mladostnikov, ta 

odstotek pa narašča s starostjo (Jeriček Klanšek idr., 2018). 

Evalvacije programov čuječnosti, namenjenih učiteljem, so pokazale, da čuječnost predstavlja 

učinkovit način za soočanje s poklicnim stresom učiteljev. Praksa čuječnosti pomembno 

zmanjša raven doživljanja stresa, krepi duševno blagostanje, vrača motivacijo za učiteljsko 

delo, povečuje učinkovitost in pripomore k izboljšanju razredne in šolske klime (Mieklejohn 

idr., 2013). Opolnomočenje učiteljev pa posredno deluje tudi na učence, saj je njihovo 

duševno blagostanje odvisno tudi od kakovosti odnosov s pomembnimi odraslimi osebami 

(Bajt, 2016). 

Metaanaliza več kot 70 študij o učinkih vpeljave čuječnosti v šole je pokazala, da učenci, ki 

so bili vključeni v programe čuječnosti v primerjavi z vrstniki, ki vanje niso bili vključeni, 

doživljajo manj znakov stresa in anksioznosti, bolje funkcionirajo na področjih socialnih 

veščin in regulacije čustev ter na akademskem področju dosegajo boljše rezultate (Klingbeil 

idr., 2017). 

Posamezne raziskave, ki spremljajo učinkovitost programov čuječnosti pri otrocih in 

mladostnikih, kot bistvene doprinose programov čuječnosti izpostavljajo: povečanje 

psihičnega blagostanja, povečanje sposobnosti usmerjanja in vzdrževanja pozornosti, 

zmanjšanje impulzivnosti, izboljšanje sposobnosti čustvenega samouravnavanja in ravnanja z 

neprijetnimi občutji, povečanje sposobnosti empatije in sposobnosti reševanja konfliktov 

(Weare, 2013; Bajt, 2016). Spremljanje vztrajanja pozitivnih učinkov je pokazalo, da se ti 

ohranijo tudi po zaključku formalnih programov (Smiling Mind, 2018). 

2.4.3 Značilnosti dobrih praks vključevanja čuječnosti v šole 

Organizacija Smiling Mind (2018) je v priročniku, ki temelji na analizi raziskav učinkovitosti 

različnih praks uvajanja čuječnosti v šole, podatkov zbranih v šolah in priporočilih 



28 

 

strokovnjakov opredelila naslednje dejavnike, ki ključno vplivajo na uspešnost programov 

čuječnosti:  

 Vodstvo šole; dolgoročni učinki programov čuječnosti so pomembno odvisni od 

stopnje podpore in aktivne participacije vodstva šole.  

 Celostni pristop; celostni pristop pomeni, da je v uvajanje programa čuječnosti 

vključena celotna šolska skupnost (vodstvo šole, pedagoški delavci, drugi zaposleni 

v šoli, učenci in starši). Tovrsten pristop omogoča največje pozitivne učinke 

programov čuječnosti, opažene pozitivne spremembe pa so trajnejše. 

 Stopnja angažiranosti učiteljev; pripravljenost na sodelovanje, pozitiven odnos do 

čuječnosti in znanje o čuječnosti učiteljev vplivajo na uspešnost vpeljave le-te v 

šole. 

 Vloga »prvaka čuječnosti«; implementacija novih programov je lahko zahtevna. 

Po izkušnjah šol je pomemben dejavnik uspešnosti oseba, ki je na šoli odgovorna za 

program (jasno opredeljena odgovornost) in ima dovolj izkušenj in znanja, da lahko 

nudi podporo učiteljem, mobilizira vse potrebne vire ter obvešča in motivira 

vodstvo. 

Pozitivne učinke čuječnosti je mogoče doseči pri kateri koli starosti (Flook, Goldberg, Pinger 

in Davidson, 2015) pri čemer pa velja, da morajo biti programi čuječnosti prilagojeni razvojni 

stopnji otroka (Broderick in Metz, 2009). Vadba čuječnosti in učinki vadbe so med seboj 

sorazmerno odvisni (več vadbe vodi do več ali bolj izrazitih pozitivnih učinkov), za doseganje 

merljivih pozitivnih učinkov pa je treba čuječnost vaditi vsaj trikrat tedensko (Huppert in 

Johnson, 2010). Podobno velja za dolžino programa: daljše kot je sodelovanje v programu, 

večji so pozitivni učinki (Broderick in Metz, 2009). 

Smiling Mind (2018) za učence v osnovni šoli priporoča, da se izobraževanju, diskusiji in 

aktivnemu učenju o čuječnosti tedensko nameni 30 do 45 minut (v srednji šoli med 45 in 50 

minut), vadbi čuječnosti pa med 5 in 10 minut (v srednji šoli med 10 in 20 minut) najmanj 

štirikrat na teden. Najboljši čas za prakticiranje čuječnosti naj bi bil ob začetku pouka, po 

odmoru za malico in pred stresnimi dogodki (npr. ocenjevanja in preverjanja znanja). 

S. Tancig (2015) trdi, da je pomembno, da so programi čuječnosti namenjeni šolam 

nekomercialni, ustrezno evalvirani, prilagojeni razvojni stopnji učencev in zagotavljajo 

ustrezne etične in profesionalne standarde.  

2.4.4 Čuječnost v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji 

V Sloveniji ni programov, ki bi čuječnost sistematično uvajali v šole, so pa prisotni 

posamezni poskusi tovrstnega uvajanja. Več dejavnikov nakazuje, da je čuječnost že prisotna 

v slovenskih šolah, ker pa pri tem ne gre za formalne programe je način pojavljanja in 

pogostost tovrstnih praks težko oceniti. 

V slovenskem prostoru je bilo izvedenih več mednarodnih strokovnih konferenc, ki so s 

teoretičnega in praktičnega vidika (primeri dobrih praks, opis izkušenj) obravnavali čuječnost 

v vzgojno izobraževalnem procesu. Leta 2017 je potekala konferenca CenteredMIND, ki je 
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bila med drugim namenjena učiteljem, drugim zaposlenim v šolstvu in osebam, ki načrtujejo 

šolske programe. Na konferenci so bile predstavljene različne priložnosti vključevanja 

čuječnosti v vzgojo in izobraževanje prihodnosti, ki daje večjo pozornost dobrobiti učencev in 

skrbi za uravnotežen akademski, čustveni in socialni razvoj (CenteredMIND, b. d.). Od leta 

2011 vsakoletno poteka Mednarodna konferenca EDUvision, na kateri je bilo na temo na 

temo čuječnosti v izobraževanju in sodobnih pristopov k izobraževanju predstavljenih 69 

(2016), 63 (2017) oziroma 55 (2018) prispevkov avtorjev, ki so bili večinoma slovenski 

vzgojitelji, učitelji in strokovni delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ki v svoje delo 

vključujejo čuječnost. Med prispevki se jih je največ nanašalo na vnašanje elementov 

čuječnosti v različne vidike poučevanja (na primer čuječnost pri matematiki, naravoslovju, 

geografiji, književnosti, nemškem jeziku, interesnih dejavnostih), razvijanju specifičnih 

področij (na primer čuječnost pri opismenjevanju, socialnem in čustvenem razvoju, razvoju 

rezilientnosti) in drugih vidikov učiteljskega dela (na primer čuječnost pri timskem delu, 

superviziji, odnosih s sodelavci). Več prispevkov se je nanašalo tudi na vključevanje 

čuječnosti v delo z osebami s posebnimi potrebami (Orel ur., 2016; 2017; 2018). V okviru 

mreže Zdravih šol, v katero je bilo leta 2016 vključenih 63 srednjih šol, 301 osnovna šola ter 

11 zavodov, je bil v šolskem letu 2016/2017 izveden seminar na temo čuječnosti za strokovne 

delavce in učitelje (Nacionalni inštitut za javno zdravje, b. d.). 

Na gimnaziji Vič so v obdobju 2013–2016 v vsakem šolskem letu izvajali dvanajsttedenski 

program čuječnosti namenjen dijakom. Program so izvajale zunanje strokovnjakinje v 

sodelovanju s šolsko psihologinjo. Sodelovanje dijakov je bilo prostovoljno. Program je 

potekal ob podpori vodstva, pred izvedbo programa so pripravili informativna srečanja za 

učitelje in starše. Odzivi dijakov so bili vsako leto pozitivni, poročali so tudi o različnih 

pozitivnih vplivih na njihovo življenje (Globevnik in Jus Asič, 2016). 

Društvo za razvijanje čuječnosti je leta 2016 začelo s projektom Čuječnost v šolah, namen 

katerega je prispevati k uvajanju čuječnosti na področje izobraževanja. Program je zasnovan 

na podlagi uspešnih programov iz tujine, ki poudarjajo, da je pomembno najprej o čuječnosti 

izobraziti učitelje in pri njih spodbujati razvijanje njihove lastne prakse čuječnosti. 

Kombinacija teoretičnega in izkustvenega znanja jim kasneje omogoča, da lahko čuječnosti 

učijo tudi učence. V skladu s tem prepričanjem se program izvaja v dveh fazah. V sklopu prve 

faze izvajajo predstavitvene delavnice čuječnosti za zaposlene na šolah in osemtedenske 

tečaje čuječnosti namenjene učiteljem, ki so zasnovani po načelih programov MBSR in 

MBCT. Drugo fazo predstavlja Program čuječnosti za učence. Cilji, obseg in zahtevnost tega 

programa so prilagojeni razvojni stopnji in starosti udeležencev (namenjen dvema starostnima 

skupinama: otrokom od 6 do 12 let in mladostnikom od 13 do 18 let) (Bajt, Cerar in Žugman, 

2017). Trenutno poteka le prva faza tega programa (Društvo za razvijanje čuječnosti, b. d.). 

2.4.4.1 Čuječnost v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji v okviru ur DSP 

Trenutno ni razpoložljivih podatkov o prisotnosti čuječnosti v okviru izvajanja ur DSP. Na 

določeno stopnjo prisotnosti nakazujeta dve študiji primerov vpeljave čuječnosti v obravnavo 

učencev s posebnimi potrebami v okviru ur DSP, ki sta zaradi relevantnosti za temo tega 

magistrskega dela v nadaljevanju podrobneje opisani.  
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Namen pilotne raziskave, ki je zajela šest učencev z različnimi posebnimi potrebami je bil 

ugotoviti, kako učence s posebnimi potrebami učiti čuječnosti, kako učenci te spretnosti 

usvajajo, kakšni bodo učinki vadbe čuječnosti in kako lahko te učinke merimo. Pettedenski 

intenzivni program se je izvajal trikrat tedensko po dvajset minut v začetnem delu ure DSP. 

Program sta zaključila dva učenca, deklica z disleksijo in fant, pri katerem se je sočasno 

pojavljalo več motenj (govorno jezikovne motnje, dispraksija, poleg tega pa je izražal tudi 

znake stresne izgorelosti). Pri učenki so po vadbi čuječnosti opazili, da se je izboljšala 

tekočnost branja (zmanjšalo se je število napak) in splošno počutje. Pri usvajanju spretnosti 

vadbe ni imela težav. Po zaključku programa čuječnosti so pri dečku opazili izboljšanje 

splošnega počutja, zmanjšanje pasivnosti in večjo spontanost pri urah DSP, povečano 

motivacijo za šolsko delo, večjo vztrajnost pri reševanju ter izboljšanje nekaterih vidikov 

pozornosti. V raziskavi so ugotovili, da je za uspešno učenje čuječnosti oseb s posebnimi 

potrebami zelo pomembno poznavanje in upoštevanje specifičnih posebnih potreb 

posameznika. Pri izbiri in izvajanju vadbe čuječnosti je potrebno poznavanje in upoštevanje 

posameznikovega učnega sloga, načina zaznavanja senzoričnih dražljajev, organizacijskih 

spretnosti in vizualno-prostorske spretnosti. Nadaljnje so ugotovili, da so imeli učenci s 

posebnimi potrebami veliko težav pri učenju in izvajanju enostavnih vaj, kot je globoko 

dihanje in čuječe opazovanje. Slednje je veljalo predvsem za učence z izrazitimi učnimi 

težavami na področju branja, pisanja in računanja, ADHD in čustveno vedenjskimi težavami 

(Kralj, 2017). 

Druga študija primera opisuje primer učenca prvega razreda z izrazitimi znaki ADHD. Pri 

učencu sta bila opazna stalen gibalen nemir in kratkotrajna pozornost, potreboval je 

individualna navodila, slabo se je vključil v razred. S ciljem razvoja samozavedanja pri 

učencu je izvajalka DSP v svoje delo vnašala elemente čuječnosti tekom celotnega šolskega 

leta. Elemente čuječnosti je uvajala postopoma: iz čuječega opazovanja zunanjega okolja sta 

prešla na opazovanje notranjega okolja, sledile so vaje dihanja in sproščanja. Ob koncu 

šolskega leta je deček znal opisati svoje notranje dogajanje, nezadovoljstvo izraziti z 

besedami in se ob vodenju umiriti. Na podlagi izkušnje je izvajalka DSP izrazila prepričanje, 

da je čuječnost primerna tehnika za učenca z ADHD, ki bi mu (ob nadaljevanju vadbe) lahko 

pomagala pri soočanju z znaki ADHD ne le v času šolanja, pač pa tekom celotnega življenja 

(Auguštinovič, 2017). 

2.5 ČUJEČNOST IN ADHD 

2.5.1 Povezava med čuječnostjo in ADHD 

Ugotovitve številnih raziskav, ki so preučevale čuječnost, so zanimive z vidika ADHD, saj se 

nanašajo tudi na področja, na katerih imajo osebe z ADHD primanjkljaje ali pojavljajoče se 

težave. Če združimo nekatera predstavljena teoretična izhodišča, lahko ugotovimo, da se 

področji čuječnosti in ADHD v določeni meri prepletata.  

Za osebe z ADHD je značilna pomanjkljiva pozornost. Vadba čuječnosti pozitivno vpliva na 

več vidikov pozornosti: izboljšajo se sposobnosti usmerjanja pozornosti (Zylowska idr. 2008), 

vzdrževanja pozornosti (Tang idr., 2007) in selektivne pozornosti (Chambers idr., 2008).  
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Barkley (2005, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011) trdi, da je glavni vzrok za ADHD slabša 

razvitost inhibicijskega sistema vedenja, kar ovira delovanje izvršilnih funkcij, posledično pa 

sposobnost učinkovitega samouravnavanja vedenja. Vadba čuječnosti povečuje sposobnost 

inhibicije (Heeren idr., 2009; Oberle idr. 2012) in izboljšuje delovanje nekaterih izvršilnih 

funkcij. Pri odraslih osebah se je po vadbi čuječnosti pomembno povečala kapaciteta 

delovnega spomina (Chambers idr., 2008; Mrazek idr., 2013) in sposobnost čustvenega 

samouravnavanja (Brown in Ryan, 2003; Tang idr., 2007). Prek opazovanja lastnih 

kognitivnih procesov povezanih s pozornostjo in ozaveščanjem povezav med zunanjimi in 

notranjimi pojavi ter odzivi nanje posameznik z vadbo čuječnosti razvija tudi metakognitivne 

sposobnosti (Černetič, 2005). 

Možganska središča pomembna za delovanje izvršilnih funkcij, ki so povezane z inhibicijo 

impulzivnega vedenja se nahajajo v prefrontalnem korteksu. Za osebe z ADHD je značilen 

razvojni zaostanek pri zorenju možganov, volumen tega dela možganov pa je manjši (Bon, 

2015). Slikanje možganov je pokazalo, da vadba čuječnosti povzroča strukturne spremembe v 

prefrontalnem korteksu (povečanje gostote sive možganovine), ki omogočajo bolj optimalno 

delovanje kognitivnih procesov povezanih s spominom, pozornostjo in samouravnavanjem 

čustev (Hölzel idr., 2011) hkrati pa povečuje volumen tega dela možganov (Černetič, b. d.). 

Za prefrontalni korteks oseb z ADHD je značilna hipoaktivnost (Bon, 2015), vadba čuječnosti 

pa ta predel možganov aktivira in v njem spodbudi delovanje možganskih struktur značilnih 

za stanje usmerjene pozornosti (Kang idr., 2013). 

Osebe z ADHD imajo v vseh življenjskih obdobjih pogosto nizko samopodobo in pogosto 

doživljajo znake anskioznosti in depresije. Velikokrat imajo težave na področju medosebnih 

odnosov; v otroštvu z vrstniki in odraslimi, kasneje pa v partnerskih odnosih ter na delovnem 

mestu (Biedreman, 2004; Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). To se odraža v nižji kvaliteti 

življenja in nižji stopnji psihičnega blagostanja oseb z ADHD (Bueno idr., 2015), kar pa sta 

področji, na kateri je bil največkrat prikazan pozitiven vpliv čuječnosti (Gotink idr., 2015). 

Predstavljene ugotovitve dajejo vtis, da med čuječnostjo in ADHD obstaja povezava. Pri tem 

moramo upoštevati, da so bili v raziskave o čuječnosti zajeti vzorci posameznikov brez težav 

ali vzorci posameznikov s specifičnimi težavami (na primer osebe z anskioznostnimi 

motnjami, kroničnimi bolečinami), zaradi česar ugotovitev ni mogoče neposredno aplicirati 

na populacijo oseb z ADHD. 

Raziskave, ki preučujejo vpliv vadbe čuječnosti na znake ADHD in druge vidike delovanja 

oseb z ADHD so še v zgodnji fazi, zato je treba njihove rezultate interpretirati skladno z 

njihovimi omejitvami (predvsem majhni in nereprezentativni vzorci). Trenutno zaradi 

majhnega števila raziskav in njihovih omejitev še ni mogoče oblikovati splošno veljavnih 

ugotovitev, so pa ugotovitve posameznih raziskav obetajoče in vzpodbudne. 

2.5.2 Vpliv vadbe čuječnosti na odrasle osebe z ADHD 

Več študij je preučevalo vpliv intervencij osnovanih na čuječnosti na delovanje odraslih oseb 

z ADHD. Tri študije so bile zasnovane kot naključno kontrolirane klinične raziskave (ang. 

randomized control trial (RCT)) (Hepark idr., 2015; Mitchell idr., 2013; Schoenberg idr., 
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2014), dve pa kot kvazieksperimenta s primerjavo rezultatov testiranj pred in po izvedbi 

intervencije osnovane na čuječnosti (Bueno idr., 2015; Zylowska idr., 2008). 

V raziskavi L. Zylowske in sodelavcev (2008) so preučevali vpliv intervencije MAPs za 

ADHD na 24 odraslih osebah in 9 mladostnikih z ADHD. Primerjava samoocen udeležencev 

pred in po intervenciji je pokazala izboljšanje znakov ADHD (78 % udeležencev je poročalo 

o zmanjšanju znakov ADHD), depresivnosti in anksioznosti. Ta izboljšanja so se ohranila tudi 

do ponovne samoocene tri mesece po zaključku intervencije. Nevropsihološko testiranje je 

pokazalo pomembna izboljšanja na področju delovanja izvršilnih funkcij (z izjemo delovnega 

spomina) in konfliktnega omrežja kognitivnega nadzora. Nekatere pomanjkljivosti te študije 

(nenaključen vzorec, odsotnost kontrolne skupine) je odpravila raziskava Mitchella in 

sodelavcev (2013), ki so želeli ugotoviti vpliv intervencije MAPs za ADHD na znake ADHD, 

delovanje izvršilnih funkcij in sposobnost čustvenega samouravnavanja pri 20 odraslih osebah 

z ADHD. Rezultati samoocenjevanja in kliničnega merjenja so pri eksperimentalni skupini v 

primerjavi s kontrolno pokazali pomembno zmanjšanje znakov ADHD in izboljšanje 

delovanja izvršilnih funkcij. Zmanjšanje izražanja znakov je bilo večje in bolj značilno na 

področju pomanjkljive pozornosti. Testiranje delovanja izvršilnih funkcij pri dejanskem 

opravljanju nalog na računalniškem testu ni pokazalo značilnega izboljšanja. Sposobnost 

čustvenega samouravnavanja se je glede na klinične meritve pomembno izboljšala.  

Tudi Bueno in sodelavci (2015) so preverjali vpliv intervencije MAPs za ADHD na počutje, 

kvaliteto življenja in znake ADHD odraslih oseb z ADHD. V eksperimentalno in kontrolno 

skupino so bili poleg 43 oseb z ADHD vključeni tudi posamezniki brez težav. Po intervenciji 

so zaznali zmanjšanje vseh znakov ADHD, značilno pomembno pa izboljšanje sposobnosti 

vzdrževanja pozornosti in sposobnosti razlikovanja med ključnimi in neključnimi dejavniki 

(ang. detectability). Izboljšalo se je tudi splošno razpoloženje in kvaliteta življenja 

udeležencev. Pri tem so opazili, da so bili učniki na ti dve področji večji pri udeležencih brez 

ADHD. Na podlagi lastnih izsledkov in izsledkov študij Zylowske idr. (2008) in Mitchella 

idr. (2013) zaključujejo, da je MAPs za ADHD učinkovita komplementarna intervencija 

(osebe z ADHD, ki so bile pred raziskavami medikametozno obravnavane, so s tem 

nadaljevale tudi tekom intervencij MAPs za ADHD), ki zmanjša izražanje znakov ADHD in 

izboljša pozornost pri odraslih osebah z ADHD. 

Hepark in sodelavci (2015) so na vzorcu 103 odraslih oseb z ADHD želeli preveriti 

učinkovitost kognitivne terapije osnovane na čuječnosti (MBCT) prilagojene osebam z 

ADHD. Ta je bila izvedena v obliki 12 tedenskih srečanj in 30 minutne dnevne vadbe 

čuječnosti, ki so jo udeleženci samostojno izvajali doma. V raziskavi so potrdili vpliv MBCT 

prilagojene osebam z ADHD na znake ADHD; znaki pomanjkljive pozornosti so se 

pomembno zmanjšali tako glede na samoocene udeležencev kot tudi meritve raziskovalcev. 

Učinkovitost istega programa so preverjali tudi Schoenberg in sodelavci (2014). Na vzorcu 51 

odraslih oseb z ADHD so ugotovili, da so se po samoocenah udeležencev pomembno 

zmanjšali tako znaki pomanjkljive pozornosti kot tudi hiperaktivnosti in impulzivnosti. 

Nadalje se je pri udeležencih povečala raven čuječega zavedanja ter raven doživljanja 

kvalitete lastnega življenja.  
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Raziskave so potrdile pozitiven vpliv vadbe čuječnosti na znake ADHD pri odraslih. Vse so 

bile izvedene na relativno majhnih vzorcih, zato avtorji izpostavljajo potrebo po nadaljnjih 

raziskavah, ki bodo omogočale bolj natančno oceno učinkovitosti intervencij osnovanih na 

čuječnosti. Raziskave so pokazale, da so tovrstne intervencije za odrasle osebe z ADHD 

izvedljive, poleg tega pa so pri udeležencih naletele na zelo pozitiven odziv. Potrdile so, da 

vadba čuječnosti (tako kot pri splošni populaciji) tudi pri odraslih osebah z ADHD vpliva na 

izboljšanje kvalitete življenja in povečanje subjektivnega psihičnega blagostanja. V nobeni 

raziskavi niso poročali o negativnih vplivih vadbe čuječnosti na odrasle osebe z ADHD. Na 

podlagi izsledkov so MBI, ki so prilagojene osebam z ADHD, primerna oblika 

komplementarne obravnave za odrasle osebe z ADHD. Zaradi obetajočih ugotovitev opisanih 

raziskav več avtorjev omenja MBI kot potencialno alternativo medikametozni obravnavi oseb 

z ADHD. Do sedaj še bi bilo izvedene raziskave, ki bi primerjala učinkovitost 

medikamentozne obravnave in intervencij osnovanih na čuječnosti. 

2.5.3 Vpliv vadbe čuječnosti na mladostnike z ADHD 

V raziskavo L. Zylowske in sodelavcev (2008) je bilo vključenih tudi 9 mladostnikov z 

ADHD. Rezultati raziskave so potrdili pozitiven vpliv vadbe čuječnosti na znake ADHD, pri 

čemer razlika med starostnima skupinama ni bila statistično pomembna. Opazili so, da so 

imeli mladostniki v primerjavi z odraslimi več težav z rednim izvajanjem domačega dela kot 

odrasli (domače delo predstavlja samostojno vadbo čuječnosti doma s pomočjo gradiv, ki so 

jih prejeli na skupnih srečanjih). Pri učenju in izvajanju vaj čuječnosti v okviru skupnih 

srečanj v primerjavi z odraslimi niso potrebovali več časa ali dodatnih razlag. Avtorji 

poudarjajo, da je slednje lahko posledica dejstva, da so vsi mladostniki imeli visoke 

intelektualne sposobnosti in so prihajali z družin z višjim socialnoekonomskim statusom. 

Dve raziskavi zasnovani kot kvazieksperimeta sta preučevali učinkovitost programa MYmind 

za mladostnike z ADHD. V raziskavo E. van de Weijer-Bergsma, A. R. Formsma, E. I. de 

Bruin in S. M. Bögels (2012) je bilo vključenih deset mladostnikov starih od 12 do 15 let in 

19 staršev. Po izvedbi programa so na podlagi samoocen mladostnikov ugotovili, da sta se 

njihova pozornosti in delovanje izvršilnih funkcij izboljšali, zmanjšalo pa se je število znakov 

notranjega in zunanjega neprilagojenega vedenja. S temi spremembami so sovpadale tudi 

ugotovitve na podlagi rezultatov računalniških testov, s katerimi so ugotovili izboljšanje 

sposobnosti inhibicije avtomatiziranih odzivov in sposobnosti vzdrževanja slušne ter vidne 

pozornosti. Spremembe so se v enaki meri ohranile tudi do ponovnega preverjanja, 8 tednov 

po zaključku programa ter v manjši meri do preverjanja 16 tednov po zaključku programa. Po 

poročanju mladostnikov se ravni čuječega zavedanja (merjena z MAAS), splošne utrujenosti 

in doživljanje občutka sreče niso bistveno spremenile tekom programa in faze spremljanja. 

Starši so opazili zmanjšanje zunanjega neprilagojenega vedenja pri mladostnikih, pri čemer so 

očetje opazili bistveno večje spremembe kot matere. Poročali so tudi o zmanjšanju stresa, ki 

je povezan s starševstvom (še posebej pri očetih) in zmanjšanju pretiranih odzivov na moteče 

vedenje mladostnikov pri materah. Podobno raziskavo so na vzorcu 18 mladostnikov z 

ADHD starih med 13 in 18 let ter njihovih staršev v Kanadi izvedli J. Haydicky, Shecter, J. 

Wiener in Ducharme (2013). Zaradi uporabe različnih merskih inštrumentov je rezultate obeh 

raziskav težko primerjati, v splošnem pa so ugotovitve sovpadale. Po izvedbi programa 
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MYmind so se znaki pomanjkljive pozornosti po opažanjih staršev pomembno zmanjšali. 

Zmanjšana raven se je ohranila do ponovnega ocenjevanja po preteku šestih tednov. Vpliv ni 

bil opažen na znake hiperaktivnosti in impulzivnosti (ki so bili za vzorec mladostnikov sicer 

značilni), kar nakazuje, da je program bolj kot na znake hiperaktivnosti in impulzivnosti 

usmerjen na znake pomanjkljive pozornosti ter kognitivne procese, ki so povezani z njimi. 

Mladostniki so sicer poročali o zmanjšanju znakov ADHD, a razlika ni bila statistično 

pomembna. Šest tednov po zaključku programa (udeleženci so bili spodbujeni, da sami 

nadaljujejo z vadbo čuječnosti) so mladostniki doživljali manj znakov povezanih z depresijo 

in anksioznostjo, zmanjšala se je raven stresa, povišala pa raven zadovoljstva z lastnim 

življenjem. V splošnem se je izboljšalo tudi delovanje izvršilnih funkcij, ki je bilo opazno 

predvsem pri posameznikih, ki so pred intervencijo imeli izrazite težave na tem področju. 

Starši so poročali o zmanjšani ravni stresa povezanega s starševstvom, izboljšanju odnosov v 

družini in višji ravni čuječega starševstva. Mladostniki niso zaznali pomembnih sprememb v 

družinskih odnosih. Ne starši in ne otroci niso poročali o zmanjšanju števila konfliktov v 

družini. Na podlagi ugotovitev avtorji obeh študij zaključujejo, da je MYmind obetajoča 

komplementarna in potencialna alternativna (medikamentozni obravnavi) obravnava 

mladostnikov z ADHD. 

Izsledki omenjenih raziskav nakazujejo, da ima vadba čuječnosti pozitiven vpliv na znake 

ADHD pri mladostnikih. Iz raziskav o učinkovitosti programa MYmind ni jasno razvidno v 

kolikšni meri so učinki posledica vadbe čuječnosti in v kolikšni meri posledica kombinacije z 

intervencijo čuječega starševstva. J. Haydicky in sodelavci (2013) sklepajo, da so učinki 

kombinacije večji, kot če bi šlo le za intervencijo namenjeno mladostnikom. Zaradi omejitev 

raziskav (majhni vzorci, kvazieksperimentalna zasnova) in obetajočih rezultatov vsi avtorji 

poudarjajo, da bi bilo v prihodnosti smiselno izvesti nadaljnje raziskave, ki bi omogočale 

oblikovanje splošno veljavnih ugotovitev in primerjavo učinkovitosti MBI z ostalimi oblikami 

obravnave mladostnikov z ADHD. 

2.5.4 Vpliv vadbe čuječnosti na otroke z ADHD 

Po avtorju dostopnih podatkih so bile do sedaj izvedene tri raziskave, ki so preučevale vpliv 

vadenja čuječnosti na otroke z ADHD. S. Van der Oord, M. Bögels in D. Peijnenburg (2012) 

so preučevale učinkovitost programa MYmind za otroke z ADHD. Sodelovalo je 22 otrok z 

ADHD, starih med osem in dvanajst let, ter njihovi starši. Pred, neposredno po in osem 

tednov po izvedbi osemtedenskega programa so merili stopnjo doživljanja stresa pri starših, 

stopnjo izražanja znakov ADHD pri otrocih in starših ter stopnjo čuječega zavedanja pri 

starših. Ugotovili so, da so se po ocenah staršev znaki ADHD pri otrocih pomembno 

zmanjšali. Pomembno so se zmanjšali tudi znaki ADHD ter raven stresa pri starših. Podobne 

rezultate so dobili tudi po ponovitvi merjenja osem tednov po zaključku programa. Po ocenah 

učiteljev zmanjšanje znakov ADHD pri otrocih ni bilo statistično pomembno (opazili so sicer 

razliko v izražanju znakov pomanjkljive pozornosti). Ker so bili starši aktivno vključeni v 

proces in so skupaj z otroki izvajali določene vaje v domačem okolju, avtorice izpostavljajo 

možnost, da so posledično otroci naučene spretnosti znali prenesti v domače, ne pa tudi v 

šolsko okolje. Za uspešno generalizacijo naučenih spretnosti in njihov prenos v šolsko okolje 

bi bilo mogoče ključno, da bi v proces aktivno vključili učitelje. Na podlagi te raziskave ni 
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jasno kateri element (čuječnost za otroke, čuječnost za starše ali kombinacija obojega) je 

bistveno pripomogel k uspešnosti programa čuječnosti.  

Do podobnih rezultatov so prišli na Kitajskem v naključno kontrolirani klinični raziskavi (Lo 

idr., 2017), kjer so na vzorcu 100 otrok starih od 5 do 7 let in njihovih staršev preverjali 

učinkovitost intervencije osnovane na čuječnosti za družine (ang. Family Based Mindfulness 

Intervention (FBMI)). Po ocenah staršev so se znaki ADHD pri otrocih po šestih tednih 

izvajanja intervencije pomembno zmanjšali, izboljšalo pa se je tudi vedenje otrok (manjše 

število vedenjskih problemov in manj opozicionalnega vedenja). Pri starših se je pomembno 

zmanjšala raven stresa povezanega s starševstvom in povečalo psihično blagostanje. Starši so 

subjektivno (brez uporabe merskega inštrumenta) poročali tudi o izboljšanju odnosov v 

družini med in po izvedbi intervencije. 

V raziskavo avtorjev Anantavorawong in Narkpongphun (2018) je bilo vključenih 36 otrok z 

ADHD starih od 9 do 12 let. V raziskavi so spremljali učinke Programa čuječnosti za otroke z 

ADHD (ang. A Mindfulness Therapy Program for Children with ADHD) na znake ADHD, 

delovanje izvršilnih funkcij in električno aktivnost možganov (tehnika merjenja električne 

aktivnosti možganov qEEG (kvantitativna elektroencefalografija)). Otroci so bili razvrščeni v 

eksperimentalno in kontrolno skupino, merjenje pa je potekalo pred in po izvedbi programa. 

Ocenjevalno lestvico SNAP-V so izpolnjevali starši otrok, vse ostale meritve pa so izvedli 

usposobljeni strokovnjaki. Rezultati so pokazali značilno zmanjšanje na področju obeh skupin 

znakov ADHD. Delovanje izvršilnih funkcij pred in po intervenciji se je pri eksperimentalni 

skupini pomembno izboljšalo. V primerjavi z eksperimentalno skupino se je to sicer 

izboljšalo, razlika pa je bila značilna le na področju sposobnosti inhibicije, ki se je pri 

eksperimentalni skupini pomembno izboljšala. Tehnika merjenja možganske električne 

aktivnosti je pokazala, da se je pri eksperimentalni skupini pomembno zmanjšala prisotnost 

delta valov v treh predelih možganov (visoka raven delta valovanja je značilna za osebe z 

ADHD). Spremenili so se tudi vzorci beta valovanja. Ti so bili bolj počasni, kar pomeni, da so 

bili vzorci mišljenja po intervenciji manj kaotični, kar nakazuje na izboljšanje sposobnosti 

usmerjanja in vzdrževanja pozornosti (Anantavorawong in Narkpongphun, 2018). Raziskava 

je bila izvedena na Tajskem, kjer je prevladujoča religija budizem. V raziskavi ni bilo 

navedeno ali so sodelujoči otroci že imeli predznanje o čuječnosti ali drugih oblikah podobnih 

meditativnih tehnik povezanih z budistično religiozno prakso. 

Izsledki omenjenih raziskav nakazujejo, da ima vadba čuječnosti pozitiven vpliv na znake 

ADHD tudi pri otrocih. Pomembna ugotovitev je, da so bile razlike v izražanju znakov 

ADHD značilne tudi pri samostojni intervenciji namenjeni otrokom z ADHD (brez 

spremljajoče intervencije za starše) kar nakazuje, da je mogoče pozitivni vpliv pri otrocih 

pojasniti tudi izključno z vadbo čuječnosti.  

Večina avtorjev priložnost intervencij osnovanih na čuječnosti vidi v vključevanju le-teh med 

obstoječe psihosocialne obravnave, nekateri avtorji pa celo kot potencialno alternativo 

medikamentozni obravnavi oseb z ADHD (Meppelink, de Bruin in Bögels, 2016b), v tem 

kontekstu predvsem za tiste otroke, ki se na medikamentozno terapijo bodisi ne odzivajo 

bodisi doživljajo neželene učinke (Anantavorawong in Narkpongphun, 2018). Trenutno na 
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Nizozemskem poteka obsežna raziskava, ki na vzorcu 120 družin otrok z ADHD z vidika 

razmerja med stroški in učinkovitostjo primerja intervencije osnovane na čuječnosti za otroke 

in mladostnike z ADHD in medikamentozno obravnavo (Meppelink idr., 2016b). 

2.5.5 Povzetek raziskav, ki preučujejo vpliv vadbe čuječnosti na osebe z ADHD 

Cairncross in Miller (2016) sta poskušala na podlagi metaanalize podatkov zbranih v 

nekaterih od predstavljenih študij (vključene niso bile Anantavorawong in Narkpongphun 

(2018), Bueno idr. (2015), Hepark idr. (2015) in Lo idr. (2017)) in treh doktorskih disertacij 

(Worth (2013), Carboni (2012) in Rynczak (2013), vse v Cairncross in Miller, 2016) 

oblikovati skupne zaključke o vplivu čuječnosti na znake ADHD. Iz analize sledi, da 

intervencije osnovane na čuječnosti značilno vplivajo na zmanjšanje znakov pomanjkljive 

pozornosti in hiperaktivnosti ter impulzivnosti pri osebah z ADHD, ki so v raziskavah 

sodelovale. Vpliv na znake pomanjkljive pozornosti je večji kot na znake hiperaktivnosti in 

impulzivnosti. Značilen vpliv MBI na znake ADHD je bil potrjen za vse starostne skupine, pri 

čemer pa je vpliv na znake ADHD manjši pri otrocih in mladostnikih z ADHD. Dosedanja 

raziskava nakazuje, da so MBI bolj učinkovite za osebe z ADHD z dominantneje izraženo 

pomanjkljivo pozornostjo.  

Razliko med vplivom na znake ADHD glede na starostne skupine bi lahko pripisali več 

dejavnikom. Otroci z ADHD potrebujejo več časa za učenje enostavnih vaj čuječnosti kot 

vrstniki brez težav (Kralj, 2017), medtem ko v primerjavi z odraslimi več časa in prilagoditev 

v splošnem potrebujejo vsi otroci in mladostniki brez težav (SmilingMind, 2018). Več časa, 

potrebnega za osvajanje meditativnih tehnik pri otrocih in mladostnikih, bi lahko vplivalo na 

manjšo učinkovitost časovno omejenih intervencij. Drugi razlog bi bil lahko posledica 

značilnosti spreminjanja motnje tekom življenja oseb z ADHD. Pri odraslih prevladujejo 

znaki pomanjkljive pozornosti, na katere je vpliv MBI večji (Cairncross in Miller, 2016). 

Tretji razlog pa je, da imajo odrasle osebe v primerjavi z otroki in mladostniki boljšo 

sposobnost uvida v značilnosti lasnega delovanja. Posledično lahko natančneje opazijo in 

zabeležijo (na primer na samoocenjevalnih lestvicah) spremembe povezane z vadbo 

čuječnosti (Van der Oord idr., 2012). 

Več avtorjev (na primer Cairncross in Miller, 2016; Haydicky idr., 2013; Van der Oord idr., 

2012) poudarja, da je potrebno (sploh pri otrocih in mladostnikih) opraviti več nadaljnjih 

raziskav, ki bodo odpravile pomanjkljivosti trenutno že izvedenih. Izpostavljajo, da so bile v 

dosedanje raziskave vključeni zelo majhni vzorci, zaradi izvedbe v različnih nekliničnih 

okoljih pa je težko ugotoviti, kolikšen del opaženih učinkov je bilo neposredno povezanih z 

vadbo čuječnosti. Nadaljnje ni jasno, v kolikšni meri posamezni dejavniki MBI (na primer 

dolžina intervencije, tehnika učenja čuječnosti, kombinacija z intervencijo namenjeno 

staršem, domača vadba čuječnosti, usposobljenost in znanje izvajalca intervencije) 

pojasnjujejo opažene vplive na osebe z ADHD. Posledično trenutno ni mogoče ugotoviti, 

kakšne intervencije so najbolj učinkovite za posamezno starostno skupino in kakšne MBI so 

najbolj učinkovite za posamezen podtip ADHD. 
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V tujini čuječnost v šole vstopa predvsem v obliki različnih programov čuječnosti 

namenjenim šolam. Evalvacije nekaterih programov so pokazale, da imajo od teh programov 

v splošnem korist vsi vključeni v vzgojno izobraževalni proces: učenci doživljajo manj stresa 

in anksioznosti, učitelji pa manj izgorelosti in stresa povezanega z učiteljskim poklicem 

(Mieklejohn idr., 2013; Weare, 2013). 

V Sloveniji še ni programov, ki bi omogočali sistematično vključevanje čuječnosti v šole. 

Trenutno poteka prva faza projekta Čuječnost v šolah Društva za razvijanje čuječnosti, ki bi 

bil lahko prvi tovrstni program pri nas. Poleg omenjenega programa več dejavnikov nakazuje, 

da je čuječnost v določeni meri že prisotna v slovenski vzgoji in izobraževanju. Na to 

nakazujejo mednarodne strokovne konference (EDUvision, CenteredMIND), delavnice in 

predavanja namenjena pedagoškim delavcem ter nekateri članki slovenskih avtorjev.  

Podobno trenutno ni razpoložljivih podatkov o prisotnosti čuječnosti v okviru izvajanja ur 

DSP. Obstoj podobnih dejavnikov (na primer prisotnost in dostopnost prispevkov nekaterih 

izvajalcev DSP na strokovnih konferencah) in dostopnost številnih tujih raziskav pozitivnega 

vpliva čuječnosti na otroke in mladostnike z različnimi težavami (na primer motnje 

anksioznosti, ADHD) nakazujejo verjetnost, da so elementi čuječnosti, intervencije ali 

aktivnosti osnovane na čuječnosti, vsaj v določeni meri že prisotni v slovenski praksi 

izvajanja DSP. Zaradi neobstoja formalne razlage termina čuječnost in formalnih programov 

uvajanja le-te v šole, pa je težko oceniti, če in v kolikšni meri ter na kakšen način je v prisotna 

v praksi izvajanja DSP. 

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013, str. 1) 

v drugem členu navaja, da se DSP med drugim lahko izvaja kot »pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj«. Primanjkljaji na posameznih področjih učenja so pri 

vsakem posamezniku zelo raznoliki, zato mora izvajalec DSP iskati vedno nove načine za 

nudenje učinkovite in celostne podpore potrebam učenca. Glede na številne pozitivne učinke, 

ki so povezani z vadbo čuječnosti, bi lahko tudi ta, v primeru, da se izkaže, da jo je mogoče in 

smiselno vključevati v ure DSP, predstavljala del nabora strategij za obravnavno nekaterih 

učencev in dijakov.  

Z raziskavo smo želeli omogočiti oceno trenutnega stanja (prisotnost čuječnosti, stališča in 

znanje o čuječnosti), ki predstavlja predpogoj za nadaljnje raziskovanje na tem področju, 

hkrati pa omogočiti tudi vpogled v izkušnje tistih izvajalcev DSP, ki v svoje delo z učenci in 

dijaki že vključujejo čuječnost. Preučevanje vpliva vadbe čuječnosti na znake ADHD 

predstavlja še relativno neraziskano področje na katerem pa so ugotovitve posameznih 

raziskav zelo obetajoče. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali so v slovenski praksi izvajanja 

DSP strokovnjaki, ki čuječnost vključujejo tudi v obravnavo učencev in dijakov z ADHD, 

kakšne so značilnosti tovrstne obravnave, ali njihove izkušnje sovpadajo z ugotovitvami 

raziskav iz tujine.  
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3.2 Cilji raziskovanja in raziskovalna vprašanja 

Temeljni cilj raziskovalnega dela: Ugotoviti trenutno stanje prisotnosti, poznavanja in 

značilnosti vključevanja čuječnosti v izvajanje DSP v osnovnih in srednjih šolah, še posebej 

pri učencih in dijakih z ADHD.  

Podcilji: 

Ugotoviti znanje in odnos izvajalcev DSP do čuječnosti in do uporabe na čuječnosti 

temelječih aktivnosti, dejavnosti ali intervencij v osnovnih in srednjih šolah. 

Ugotoviti delež prisotnosti, cilje, način vključevanja, opažene učinke in pomembne dejavnike 

(ovire, priporočila, dejavniki dobre prakse) čuječnosti v praksi izvajanja DSP. 

Ugotoviti, ali so izvajalci DSP, ki imajo več znanja o čuječnosti, bolj naklonjeni vpeljavi le-te 

v osnovne in srednje šole. 

Ugotoviti, ali lastna praksa čuječnosti vpliva na odločitev za vključevanje čuječnosti v delo 

izvajalcev DSP. 

Ugotoviti cilje, način vključevanja, opažen vpliv na znake ADHD in pomembne dejavnike 

(ovire, priporočila in značilnosti dobre prakse) vključevanja čuječnosti v obravnavo učencev 

in dijakov z ADHD med urami DSP. 

Ugotoviti, ali izvajalci DSP zaznavajo potrebo po dodatnih, novih ali drugačnih strategijah in 

načinih obravnave učencev in dijakov z ADHD. 

Skladno s temeljnim ciljem in podcilji smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Kakšno je znanje in odnos izvajalcev DSP do čuječnosti in do uporabe na čuječnosti 

temelječih aktivnosti, dejavnosti ali intervencij v osnovnih in srednjih šolah? 

R2: Kakšni so delež prisotnosti, cilji, načini vključevanja, opaženi učinki in pomembni 

dejavniki (ovire, priporočila, dejavniki dobre prakse) čuječnosti v praksi izvajanja DSP? 

R3: Ali so izvajalci DSP, ki imajo več znanja o čuječnosti, bolj naklonjeni vpeljavi le-te v 

osnovne in srednje šole? 

R4: Ali lastna praksa čuječnosti vpliva na odločitev za vključevanje čuječnosti v delo 

izvajalcev DSP? 

R5: Kakšni so cilji, način vključevanja, opaženi vplivi na znake ADHD in pomembni 

dejavniki (ovire, priporočila in značilnosti dobre prakse) vključevanja čuječnosti v obravnavo 

učencev in dijakov z ADHD med urami DSP? 

R6: Ali izvajalci DSP v osnovnih in srednjih šolah zaznavajo potrebo po dodatnih, novih ali 

drugačnih strategijah in načinih obravnave učencev in dijakov z ADHD? 
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3.3 Raziskovalna metoda in pristop 

Uporabljen raziskovalni pristop je bil empirična kvantitativna raziskava. Uporabljena je bila 

deskriptivna, kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Podatke smo 

pridobili s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. 

3.4 Vzorec 

Vzorčna populacija so bili trenutno zaposleni izvajalci DSP v osnovnih in srednjih šolah, ki 

izvajajo DSP v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Informacije o značilnostih vzorčnega okvirja omenjene populacije niso javnega 

značaja in niso prosto dostopne, zato verjetnost izbora enote v vzorec v nobenem koraku ni 

bila znana. Vzorec je bil namenski, vzorčne enote so bile v vzorec vključene prek samoizbire. 

V končni vzorec smo vključili tudi nekatere delno izpolnjene enote, predvsem na podlagi 

ugotovitve, da je veliko anketirancev z odgovarjanjem zaključilo na mestu, kjer so imeli 

možnost prebrati krajšo predstavitev čuječnosti. Menimo, da je več anketirancev to stran 

zmotno interpretiralo kot zaključek anketnega vprašalnika. Izključitev bi pomenila izgubo 

vsebinsko pomembnih enot, zato smo jih v končni vzorec vključili 114. Ker so se vprašanja, 

ki so se nanašala na demografske značilnosti, nahajala na koncu vprašalnika, za del vzorca 

demografski podatki niso znani. 

Tabela 1: Število (frekvenca) in strukturni odstotki anketirancev glede na spol, zaposlitev in delovno 

mesto. 

Spol Frekvenca Odstotki Veljavni odstotki 

Ženski 85 74,6 95,5 

Moški 3 2,6 3,4 

Ne želim se opredeliti 1 0,9 1,1 

Skupaj 89 78,1 100,0 

Manjkajoči 25 21,9  

Skupaj 114 100,0  

Zaposlitev  

Osnovna šola 76 66,7 85,4 

Srednja šola 13 11,4 14,6 

Skupaj 89 78,1 100,0 

Manjkajoči 25 21,9  

Skupaj 114 100,0  

Delovna mesto  

Specialni in rehabilitacijski pedagog 33 28,9 37,1 

Defektolog 14 12,3 15,7 

Predmetni učitelj 9 7,9 10,1 

Socialni pedagog 8 7,0 9,0 

Psiholog 7 6,1 7,9 

Pedagog in/ali andragog 7 6,1 7,9 

Drugo: 6 5,3 6,7 

Učitelj razrednega pouka 3 2,6 3,4 

Inkluzivni pedagog 2 1,8 2,2 

Skupaj 89 78,1 100,0 

Manjkajoči 25 21,9  

Skupaj 114 100,0  
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Med 89 anketiranci, ki so anketni vprašalnik izpolnili v celoti, je bilo 95,5 % žensk, 3,4 % 

moških ter 1,1 % neopredeljenih. Med njimi jih je 85,4 % izvajalo DSP na osnovni šoli, 14,6 

% pa v srednji šoli. Največ oz. 37,1 % jih je bilo po poklicu specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, 15,7 % je bilo defektologov, 10,1 % predmetnih učiteljev, 9,0 % socialnih 

pedagogov, 7,9 % psihologov, 7,9 % pedagogov ali andragogov, 3,4 % učiteljev razrednega 

pouka, 2,2 % inkluzivnih pedagogov ter 6,7 % drugih. Štirje od teh so bili po izobrazbi: 

slovenist z defektološko dokvalifikacijo, učitelj strokovnih predmetov ter dva logopeda in 

surdopedagoga. 

Tabela 2: Delovna doba anketirancev – osnovna deskriptivna statistika. 

  

   

Frekvenca x̄ M σ Min Max 

Veljavni Manjkajoči 

Delovna doba  89 25 10,48 8,00 8,70 0 37 

Delovna doba na delovnem 

mestu izvajalca DSP 
89 25 6,44 5,00 5,74 0 27 

Legenda: x̄ – povprečje, M – mediana, σ – standardni odklon, Min – minimum, Max – maksimum 

Povprečna delovna doba anketiranih (N = 89) je bila nekje med 10 in 11 let, z najvišjo 

delovno dobo do 37 let. Povprečna delovna doba na delovnem mestu izvajalca DSP je nekje 

med 6 in 7 let, z najvišjo delovno dobo na delovnem mestu do 27 let. Ker se DSP pred 27 leti 

še ni izvajala v obliki kot se izvaja danes, predpostavljamo, da je bilo vprašanje bodisi narobe 

razumljeno bodisi so opravljali delo, ki je podobno izvajanju DSP kot jo poznamo danes. 63 

% anketiranih izvajalcev DSP je na delovnem mestu izvajalca DSP zaposlenih manj kot 10 

let, od tega 39 % do 5 let. 

 

Graf 1: Delovna doba anketirancev na delovnem mestu izvajalca DSP – intervali. 

Pri predstavitvi in interpretaciji rezultatov smo podrobneje obravnavali tri podvzorce 

anketirancev. V prvi podvzorec (N1) so bili vključeni izvajalci DSP, ki so v času anketiranja 

čuječnost že vključevali v svoje delo. Takšnih je bilo 32 anketirancev, kar predstavlja 28,1 % 

celotne vzorčne populacije. V drugi podvzorec (N2) so bili vključeni anketirani izvajalci DSP, 

ki so v času anketiranja čuječnost vključevali tudi v obravnavo učencev ali dijakov z ADHD. 

Takšnih je bilo 16 izvajalcev DSP, kar predstavlja 15,1 % celotne vzorčne populacije. Tretji 

podvzorec (N3) so sestavljali anketiranci, ki so v svojem življenju na določen način 

prakticirali čuječnost. Takšnih je bilo v vzorčni populaciji 61 oziroma 53,3 %. 
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3.5 Opis merskega inštrumenta 

Anketni vprašalnik smo oblikovali za namen tega magistrskega dela. Pri pripravi smo si 

pomagali s teoretičnimi spoznanji, razpoložljivimi informacijami o prisotnosti čuječnosti v 

vzgoji in izobraževanju v Sloveniji ter praktičnimi izkušnjami z izvajanjem DSP. Vprašalnik 

je bil anonimen in razdeljen na tri sklope. Prvi sklop je bil namenjen vsem izvajalcem DSP in 

je preverjal poznavanje, stališča in prisotnost čuječnosti v praksi izvajanja DSP. Vprašanja v 

tem sklopu so bila večinoma zaprtega tipa (z izjemo vprašanja, kjer so anketiranci s ključnimi 

besedami izrazili, kaj je po njihovem mnenju čuječnost), stališča pa smo merili s pomočjo 

petstopenjske Likertove lestvice. Drugi sklop vprašanj je bil namenjen le posameznikom, ki 

že imajo osebne izkušnje z vključevanjem čuječnosti v svoje delo (N1). Vprašanja v tem 

sklopu so bila zaprtega in odprtega tipa. Za odprt tip vprašanj smo se odločili zaradi različnih 

načinov interpretacije čuječnosti, s čimer smo želeli vsem anketirancem dati priložnost, da se 

jasno izrazijo. Nobeno vprašanje odprtega tipa ni bilo obvezno. V prvem delu drugega sklopa 

smo poskušali ugotoviti značilnosti vključevanja čuječnosti v ure DSP. Zanimali so nas cilji, 

načini, opaženi učinki, ovire in dobre prakse vključevanja čuječnosti. Drugi del drugega 

sklopa je bil namenjen le izvajalcem DSP, ki čuječnost vključujejo v ure DSP tudi pri 

obravnavi učencev z ADHD (N2). Podobno kot v prvem delu drugega sklopa so nas zanimali 

cilji, dobre prakse in način vključevanja, poseben poudarek pa je bil namenjen opaženim 

učinkom čuječnosti na znake ADHD. V drugem delu vprašalnika so si anketiranci lahko 

prebrali tudi kratko predstavitev čuječnosti in povzetek pozitivnih učinkov sekularne rabe 

čuječnosti. Tretji sklop vprašalnika se je nanašal na demografske podatke udeležencev (spol, 

delovna doba, delovna doba na mestu izvajalca DSP, izobrazba in ustanova, na kateri so 

zaposleni). Na koncu smo anketirancem dali možnost, da podajo komentar na vprašalnik ali 

obravnavano temo. Stališča oziroma stopnje strinjanja smo merili s petstopenjsko Likertovo 

lestvico z naslednjimi postavkami:  

1 – Sploh se ne strinjam. 

2 – Ne strinjam se. 

3 – Se niti ne strinjam in niti strinjam.  

4 – Strinjam se. 

5 – Popolnoma se strinjam. 

 

Anketiranci so z izbiro ene od postavk izrazili stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo. Pri 

merjenju stopnje strinjanja o vplivu čuječnosti na izražanje znakov ADHD so anketiranci 

lahko izbrali tudi indiferentno postavko »Za učenca/dijaka to vedenje ni značilno«. 

Razumljivost in jasnost vprašalnika smo pred izvedbo anketiranja preverili pri petih izvajalcih 

DSP. Med njimi sta dva sta že imela izkušnje s čuječnostjo v okviru svojega dela, trije pa ne. 

Zanesljivost anketnega vprašalnika smo preverili s koeficientom Cronbach Alpha (glej 

prilogo 4). Vrednost Cronbachov Alpha koeficienta 0,906 kaže na visoko zanesljivost 

celotnega vprašalnika, kar pomeni, da le-ta dobro meri preučevani pojav. 
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3.6 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Vprašalnik smo oblikovali v odprtokodni aplikaciji 1KA, ki omogoča storitev spletnega 

anketiranja. Anketiranje smo izvedli v zaključku decembra 2018 in prvi polovici januarja 

2019. Anketo smo razposlali na 92 elektronskih naslovov zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju, s prošnjo, da vprašalnik bodisi izpolnijo (če so izvajalci DSP v osnovni ali 

srednji šoli) bodisi ga posredujejo potencialnim anketirancem. Največji del elektronskih 

naslovov je pripadal zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki so se udeležili mednarodne 

konference EDUVISION 2018 in obljubili pomoč pri razpošiljanju vprašalnika. V obdobju 

anketiranja je spletna aplikacija zabeležila 173 klikov na anketo. Anketo je v celoti izpolnilo 

89 anketirancev. V končni vzorec smo jih vključili 114, saj bi izključitev večjega števila enot 

pomenila izgubo vsebinsko pomembnih enot (predvsem tistih anketirancev, ki so že imeli 

izkušnje z uvajanjem čuječnosti in so odgovarjali tudi na vprašanja odprtega tipa). Vključili 

smo enote, kjer je bil vprašalnik izpolnjen vsaj do kratkega opisa čuječnosti, saj nam je to 

omogočilo, da smo lahko obdelali podatke pridobljene z vprašanji odprtega tipa. Posledično 

pri večini manjkajočih enot ni odgovorov na vprašanja, ki so se nanašala na merjenje stališč o 

čuječnosti in vprašanja, ki so nanašala na demografske značilnosti (glej prilogo 5, od 

vprašanja 33 (Q33) do 38 (Q38)). 

Podatke smo iz spletne aplikacije uvozili v program SPSS, kjer smo jih pripravili za nadaljnjo 

statistično obravnavo in jih analizirali. Uporabili smo deskriptivno statistiko (artimetična 

sredina, mediana, modus, minimum, maksimum, standardni odklon), poleg tega pa tudi t-test 

in Hi-kvadrat test. S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili ali za ordinalne tipe 

spremenljivk (na primer odnos do čuječnosti, zaznavajo potrebo po dodatnih, novih ali 

drugačnih strategijah in načinih obravnave učencev in dijakov z ADHD) obstajajo statistično 

značilne razlike glede na vrednosti spremenljivk, ki izbrane spremenljivke delijo na dve 

skupini (na primer zaposlitev v osnovni ali srednji šoli, znanje o čuječnosti). Statistično 

značilne razlike smo sprejeli pri stopnji tveganja p manjši od 0,05 (oziroma pri 0,01, kadar je 

bilo mogoče). S Hi-kvadrat testom smo preverili, ali pri neodvisni spremenljivki prihaja do 

razlik glede na zaposlitev anketirancev. Podobno kot pri t-testu za neodvisne vzorce smo 

statistično značilne razlike sprejeli pri stopnji tveganja p manjši od 0,05. 

Pri prikazu podatkov, ki se nanašajo na podvzorce anketirancev smo deleže teh populacij 

predstavili z oznako veljavni odstotki (predstavlja odstotek od podvzorca anketirancev, N = 

število enot vključenih v podvzorec), medtem ko smo pod oznako odstotki prikazovali deleže 

od celotne vzorčne populacije (N = 114). Pod oznako veljavni anketiranci smo prikazovali 

število enot, ki so pri merjenju stališč do posamezne trditve opredelile, pod oznako 

manjkajoči pa število enot, ki se niso opredelile (na vprašanje niso odgovorile). 
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4 PRIKAZ IN INTERPRETACIJA REZULTATOV PO RAZISKOVALNIH 

VPRAŠANJIH 

4.1 Znanje in odnos izvajalcev DSP do čuječnosti in do uporabe na čuječnosti 

temelječih aktivnosti, dejavnosti ali intervencij v osnovnih in srednjih šolah.  

Znanje anketirancev o čuječnosti smo prikazali v dveh sklopih: teoretično znanje, ki ga 

posameznik pridobi ob seznanjanju s čuječnostjo, ki ne vključuje prakticiranja čuječnosti (na 

primer udeležba na seminarju, branje strokovnega članka) in izkustveno znanje, ki ga 

posameznik pridobi z lastno izkušnjo oziroma prakso čuječnosti (prakticiranje čuječnosti). 

Zanimalo nas je tudi, na kakšen način anketiranci razumejo čuječnosti in kakšen odnos imajo 

do nje. 

4.1.1 Teoretično znanje 

Anketirance smo prosili, da ocenijo svoje poznavanje čuječnosti. Rezultati so prikazani v 

grafu 2. 

 

Graf 2: Strukturni odstotki anketirancev glede na samooceno poznavanja čuječnosti. 

Večina (93,9 %) anketiranih izvajalcev DSP vsaj bežno pozna čuječnost. Med njimi jih 53 

(46,5 %) pozna izraz čuječnost oz. vedo, o čem pri čuječnosti govorimo, 39 (34,2 %) ga pozna 

bežno in ga težko opredeli, 15 (13,2 %) ga pozna dobro in ima o tem veliko znanja, medtem 

ko jih 7 (6,1 %) izraza ne pozna oz. še ni slišalo zanj. 
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Tabela 3: Število in strukturni odstotki anketirancev glede na različne vire pridobivanja znanja o 

čuječnosti. 

Kje ste pridobili svoje znanje o čuječnosti? Odgovori (možnih več odgovorov) Odstotki glede na 

število sodelujočih  

(N = 114) Frekvenca Odstotki 

Strokovne knjige, revije, članki 42 23,5 % 36,8 % 

Delavnice in/ali predavanja, namenjena 

pedagoškim delavcem 

40 22,3 % 35,1 % 

Poljudnoznanstvene knjige, revije, članki 33 18,4 % 28,9 % 

Nimam še znanja 27 15,1 % 23,7 % 

Delavnice in/ali predavanja, namenjena osebni 

rasti 

25 14,0 % 21,9 % 

Drugo: 8 4,5 % 7,0 % 

Tečaji čuječnosti 4 2,2 % 3,5 % 

Skupaj 179 100,0 % 157,0 %* 

* Vsota deležev je lahko več kot 100 % (več možnih odgovorov). 

Anketirani so pridobili svoje znanje o čuječnosti predvsem iz strokovnih knjig, revij, člankov, 

delavnic in/ali predavanj, namenjenih pedagoškim delavcem. Poleg tega pa tudi iz 

poljudnoznanstvenih knjig, revij, člankov ter delavnicam in/ali predavanj, namenjenim osebni 

rasti (tabela 3 in graf 3). 

 

Graf 3: Strukturni odstotki anketirancev glede na različne vire pridobivanja znanja o čuječnosti. 

Znanje so nekateri anketiranci pridobili tudi (drugo): prek mobilne aplikacije, pogovora s 

sodelavko, prek spleta, psihoterapije, strokovnega izobraževanja s področja plesno-gibalne 

terapije, prostovoljskega programa in konference EDUvision v Rogaški Slatini in Olimju. 
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Graf 4: Strukturni odstotki anketirancev glede na čas namenjen izobraževanju o čuječnosti. 

Kot je prikazano v grafu 4, jih je med 91 anketiranci, ki so že imeli določeno znanje o 

čuječnosti1, večina (40 oziroma 44,0 %) namenilo izobraževanjem o čuječnosti od 1 do 8 ur, 

15 (16,5 %) več kot 48 ur, 15 (16,5 %) do 1 ure, 13 (14,3 %) od 8 do 16 ur ter 8 (8,8 %) od 16 

do 48 ur. 

4.1.2 Izkustveno znanje 

Od 114 anketirancev se jih je več kot polovica (61 oziroma 53,3 %) opredelila, da v osebnem 

življenju na določen način prakticira čuječnost (glej tabelo 4). 

Tabela 4: Število in strukturni odstotki anketirancev glede na prakticiranje čuječnosti v osebnem 

življenju. 

Ali v osebnem življenju prakticirate čuječnost (na kakršen 

koli način razumete ta izraz)? 
Frekvenca Odstotki 

Da 61 53,3 

Ne 53 46,7 

Skupaj 114 100,0 

 

Podrobneje nas je zanimalo, koliko časa anketiranci že vzdržujejo lastno prakso čuječnosti 

(glej tabelo 5) in kako pogosto čuječnost prakticirajo (glej tabelo 6). Na ti dve vprašanji so 

                                                 
1 To vprašanje ni bilo zastavljeno 23 anketirancem, ki so pri vprašanju: »Kje ste pridobili svoje znanje o 

čuječnosti?«, izbrali le odgovor »Nimam še znanja«. Iz tabele 3 je sicer razvidno, da je ta odgovor izbralo 27 

anketirancev, kar pomeni, da so štirje anketiranci poleg tega odgovora morali izbrati vsaj še enega od preostalih 

razpoložljivih odgovorov. 

 

16,5 %

44 %

14,3 %

8,8 %

16,5 %

Koliko časa (v urah) ste namenili izobraževanju o čuječnosti? 
N = 91

Od 0 do 1 ure Od 1 ure do 8 ur Od 8 do 16 ur Od 16 do 48 ur Več kot 48 ur
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odgovarjali le anketiranci, ki v osebnem življenju na določen način prakticirajo čuječnost (N3 

= 61, glej tabelo 4). Deleži od tega podvzorca so v tabelah 5 in 6 prikazani pod oznako 

veljavni odstotki.  

Tabela 5: Število in strukturni odstotki anketirancev glede na trajanje vzdrževanja lastne prakse 

čuječnosti. 

Kako dolgo že vzdržujete lastno prakso čuječnosti? 
Frekvenca Odstotki Veljavni odstotki 

Manj kot 1 mesec 2 1,8 3,3 

Od 1 do 6 mesecev 7 6,1 11,5 

Več kot 6 mesecev, vendar manj kot 1 leto 13 11,4 21,3 

Eno do dve leti 11 9,6 18,0 

Več kot dve leti 28 24,6 45,9 

Skupaj 61 53,5 100,0 

Manjkajoči (v osebnem življenju ne prakticirajo čuječnosti) 53 46,5  

Skupaj 114 100,0  

 

Iz rezultatov v tabeli 5 je razvidno, da večina oz. 45,9 % anketirancev, ki v svojem življenju 

prakticira čuječnost, vzdržuje lastno prakso čuječnosti že več kot 2 leti. Dobra petina (21,3 %) 

več kot 6 mesecev, vendar manj kot 1 leto, 18,0 % 1 do 2 leti, 14,3 % od 1 do 6 mesecev ter 

3,3 % manj kot 1 mesec. 

Tabela 6: Število in strukturni odstotki anketirancev glede na pogostost prakticiranja čuječnosti. 

Kako pogosto prakticirate čuječnost? 
Frekvenca Odstotki Veljavni odstotki 

Dnevno 20 17,5 32,8 

Tri do šestkrat tedensko  12 10,5 19,7 

Enkrat do dvakrat tedensko 18 15,8 29,5 

Enkrat do trikrat mesečno 8 7,0 13,1 

Manj kot enkrat mesečno 3 2,6 4,9 

Skupaj 61 53,5 100,0 

Manjkajoči (v osebnem življenju ne prakticirajo čuječnosti) 53 46,5  

Skupaj 114 100,0  

 

Iz tabele 6 je razvidno, da 32,8 % anketiranih, ki v svojem življenju prakticirajo čuječnost, to 

počne dnevno, 29,5 % enkrat do dvakrat tedensko, 19,7 % tri do šestkrat tedensko, 13,1 % 

enkrat do trikrat mesečno ter 4,9 % manj kot enkrat mesečno. 

Visok odstotek anketirancev v vzorcu, ki v svojem življenju na določen način prakticirajo 

čuječnost (53,3 %), bi lahko pripisali več dejavnikom. Prva razlaga je lahko nereprezentativna 

zasnova vzorca, ki dopušča, da se je lahko v vzorec vključilo veliko število oseb, ki jih 

obravnavana tema zanima oziroma v tem primeru, v svojem življenju prakticirajo čuječnost.  
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Drugi razlog bi lahko bilo preveč splošno razumevanje pojma čuječnosti oziroma neposredno 

povezovanje čuječnosti s tehnikami sproščanja in umirjanja. Nekatere tehnike prakticiranja 

formalne vadbe čuječnosti (predvsem vaje dihanja) so zelo podobne različnim tehnikam 

sproščanja, zato se lahko zgodi, da posameznik, ki izobraževanju o čuječnosti nameni do 8 ur 

(prebere nekaj člankov ali se udeleži delavnice) novo znanje o čuječnosti poveže oziroma 

umesti v kontekst obstoječega znanja, ki je novemu znanju na videz podobno. Stahl in 

Goldstein (2010) opozarjata, da se čuječnost pogosto preveč laično povezuje s tehnikami 

sproščanja, ki jih lahko uporabimo takrat, ko jih potrebujemo. Ker je čuječnost mogoče 

prakticirati na neformalen način, poleg tega pa se poudarja, da je duševna sposobnost vseh 

ljudi, se lahko hitro zgodi, da posameznik meni, da na »določen način« čuječnost že prakticira 

v svojem življenju. 

4.1.3 Razumevanje čuječnosti 

Zanimalo nas je, na kakšen način anketiranci razumejo čuječnost. Prosili smo jih, da lastno 

razumevanje čuječnosti poskušajo opisati s ključnimi besedami ali besednimi zvezami. 

Največ odgovorov se je nanašalo na zavedanje oziroma doživljanje sedanjega trenutka: 

biti tukaj in zdaj (16), trenutek ali ta trenutek (6), prisotnost (6), sedanjost (4), biti tukaj v tem 

trenutku (2), zavedanje trenutka (2), trenutna izkušnja (2), budnost (2), odzivnost (2), 

prebujenost (2), trenutno doživljanje, prisotnost v trenutku, zaznavanje tukaj in sedaj, biti 

prisoten na tukaj in zdaj, zavedanje sedanjosti, biti »skoncentriran« na zdaj, čutiti trenutek, 

čutiti trenutno stanje in uživanje v trenutku. 

Zelo veliko anketirancev čuječnost povezuje z miselnimi procesi poveznimi s pozornostjo. 

V tem kontekstu so čuječnost največkrat opisali kot osredotočenost (8) in pozornost (7), poleg 

tega pa še kot: fokus (2), koncentracija (2), usmerjanje pozornosti (2), usmerjanje misli in 

vedenja, osredotočenost na moje misli in moje telo, osredotočenost na tu in zdaj, 

osredotočenost v sedanjost, osredotočenost na trenutno stvar, usmerjenost v doživljanje, 

zbranost, zmožnost analizirati svoje odzive v določenih situacijah, pozornost na dogajanje in 

biti z mislimi »pri stvari«, aktivno poslušanje in dobro poslušanje. 

Veliko anketirancev razume čuječnost kot tehniko za umirjanje, osebno rast ali doseganje 

določenih mentalnih stanj. Opredelili so jo z: meditacija (6), umirjanje (5), sprostitev (4), 

dihalne vaje (3), rast (3), osebna rast (3), sproščenost (3), umirjenost (3), način spoprijemanja 

s težavami (2), odklop, aktivnost, upočasnitev, vaje, skrb zase, pot k sebi, iskanje bistva, čas 

zame, opisovanje svojih stanj sedaj in psihološko orodje. 

Več odgovorov se je nanašalo na zavedanje. Čuječnost so opisali kot: zavedanje (8), 

ozaveščenost (4), globje zavedanje (2) in dovzetnost (2). Več odgovorov se je nanašalo na 

zavedanje, usmerjeno na določen vidik samega sebe: samozavedanje (4), zavedanje sebe (3), 

zavedanje sebe in okolice (2), zavedanje doživljanja (2), zavedanje svojega telesa (2), 

zavedanje lastnih občutij (2), odmik od »avtopilota«, zavedanje lastnih znanj in omejitev, 

zavedanje svojih trenutnih misli, zavedanje zavedanja, občutljivost, vključitev vseh čutil in 

»senzibilizacija«. 
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Čuječnost kot nase usmerjen proces je bila izražena tudi z naslednjimi besedami ali 

besednimi zvezami: stik s samim seboj (4), pogled vase (2), samoopazovanje, poznati svoje 

občutke, občutenje sebe, kritičnost do lastnega dela in novih idej, prisluhniti sebi, razmišljanje 

o sebi, razumevanje sebe in okolice, refleksija, samokontrola, »samoposlušnost« in veščina 

meta kognicije. 

Čuječnost razumejo tudi kot čutenje (4) in doživljanja (3), kar so izrazili tudi z odgovori: 

polno doživljanje, občutenje, izkustvo, vključitev vseh čutil in doživljanje sebe ter drugih. 

Razumejo jo tudi kot čustvo (2), čustveno inteligentnost in sposobnost empatije (empatija 

(4), sočutje, sočutno spremljanje, znati se postaviti v vlogo učenca, vživeti se v drugega (2), 

razumevanje (2), posluh za druge, »vživetost« in sposobnost razumevanja čustev pri sebi in 

drugih). 

Čuječnost so opredelili tudi z osebnostmi značilnostmi: sprejemanje (5), odprtost (3), 

iskrenost (2), odkritost, odprtost do novih idej, sprejemanje sebe, sprejemanje vseh občutkov, 

sprejemanje dogajanja. 

Čuječnost so opisali tudi z naslednjimi besedami ali besednimi zvezami: poslušanje (2), 

avtentično življenje, »avtoregulacija«, brezmiselnost, čakanje, čas, duševna sposobnost, 

»flow«, indivudum, hvaležnost, kakovost bivanja, komunikacija, lepota, mir, harmonija, 

mirnost, misli, obvladovanje, odnos, opazovanje, podpora, podrobnosti, poglabljanje, 

poglobljeno delo, pomoč pri vzgoji, posredovanje svojih znanj okolici, povezanost misli in 

občutkov, povezovanje, prilagajanje, ravnovesje, spoznavanje, svoboda misli, tekmovati s 

seboj, usmerjenost, vedenje in zaupanje.  

Z uporabo najpogostejših odgovorov, bi anketiranci čuječnost opredelili na naslednji način: 

Čuječnost je osredotočenje pozornosti na tukaj in zdaj. Je meditacija, način sproščanja in 

umiritve, pri katerem je pomembno zavedanje oziroma prisotnost v sedanjem trenutku. Je 

nase usmerjen proces, povezan z doživljanjem sebe in okolice, sprejemanjem, odprtostjo in 

empatijo.  

Takšna opredelitev ustrezno opiše čuječnost, saj omenja vse ključne elemente, ki se pojavljajo 

v trenutno najširše sprejeti opredelitvi čuječnosti: »Čuječnost je poseben način usmerjanja 

pozornosti: zavestno, v danem trenutku in brez presojanja.« (Kabat-Zinn, 1990, str. 12). 

Ključno odstopanje med opredelitvama je, da v tisti, oblikovani na podlagi razumevanja 

čuječnosti anketirancev, ni jasno izražen odnos brez presojanja, ki prestavlja pomemben vidik 

načina, na katerega usmerjamo pozornost na sedanji trenutek (Černetič, 2017). Nasprotno pa 

je v opredelitvi izražena močna povezava s sproščanjem in umirjanjem, kar vsaj pri delu 

anketirancev nakazuje na preveč splošno razumevanje čuječnosti. 

Stahl in Goldstein (2010) opozarjata, da čuječnost ni tehnika sproščanja. Medtem ko sta sicer 

telesna in notranja umiritev pogosto posledica čuječnosti, pa to ni njen osnovni namen (ki je 

nepresojojoče zavedanje sedanjega trenutka). Če posameznik kot rezultat vadbe čuječnosti 

pričakuje sprostitev, ima lahko vadba čuječnosti namreč nanj ravno obratni učinek. 
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4.1.4 Odnos do čuječnosti  

Z merjenjem stališč oziroma stopnjo strinjanja s trditvami smo merili odnos do čuječnosti in 

odnos do uvajanja čuječnosti v šole. 

Odnos do čuječnosti smo merili s tremi trditvami prikazanimi v tabeli 7 in grafu 5. Pozitiven 

odnos do čuječnosti oziroma večja naklonjenost čuječnosti je povezana z višjo stopnjo 

strinjanja s trditvama »Želel/a bi razširiti svoje znanje o čuječnosti« in »Večina ljudi bi imela 

korist od prakticiranja čuječnosti v svojem življenju« ter nižjo stopnjo strinjanja s trditvijo 

»Čuječnost je zelo verjetno le trend, ki bo sčasoma izzvenel«.  

Tabela 7: Odnos do čuječnosti – osnovna deskriptivna statistika. 

V kolikšni meri se 

strinjate z 

navedenimi 

trditvami?  

Frekvenca x̄ M Mo σ Min Max 

Veljavni Manjkajoči 

Večina ljudi bi imela 

korist od prakticiranja 

čuječnosti v svojem 

življenju. 

89 25 4,09 4,00 4 0,763 1 5 

Čuječnost je zelo 

verjetno le trend, ki bo 

sčasoma izzvenel. 

86 28 2,64 2,00 2 0,944 1 5 

Želel/-a bi razširiti svoje 

znanje o čuječnosti. 
86 28 4,13 4,00 4 0,779 1 5 

Legenda: x̄ – povprečje, M – mediana, Mo – modus, σ – standardni odklon, Min – minimum, Max – maksimum 

 

Graf 5: Odnos do čuječnosti – povprečne stopnje strinjanja s trditvami. 

Iz grafa 5 in tabele 7 je razvidno, da so anketiranci v povprečju izrazili visoko stopnjo 

strinjanja s prvima dvema trditvama (x̄ = 4,13, σ = 0,763 in x̄ = 2,64, σ = 0,944). Pri tem jih je 

88 % izrazilo, da bi želeli razširiti svoje znanje o čuječnosti (58 % se jih je strinjalo, 30 % pa 

popolnoma strinjalo), 4 % anketirancev pa te želje nimajo. Podobno se je 88 % anketirancev 

strinjalo (od tega 27 % popolnoma), da bi večina ljudi v svojem življenju imela korist od 

prakticiranja čuječnosti (glej prilogo 1). Anketiranci so se mnogo manj strinjali z zadnjo 

trditvijo v grafu 6 (x̄ = 2,64, σ = 0,944). Le 18 % anketirancev se je strinjalo, da je čuječnost 

trend, ki bo sčasoma izzvenel, medtem ko se jih malo več kot polovica (51 %) s to trditvijo ni 

strinjalo (glej prilogo 1). Ker so anketiranci v povprečju izrazili visoke stopnje strinjanja s 
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Odnos do čuječnosti
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prvima trditvama in nizko stopnjo strinjanja z zadnjo trditvijo v grafu 6, lahko sklepamo, da 

so anketiranci v splošnem imeli pozitiven odnos do čuječnosti. 

Odnos do uvajanja čuječnosti v šole smo merili s šestimi postavkami prikazanimi v tabeli 8 

in grafu 6. Pozitiven odnos oziroma večja naklonjenost uvajanju čuječnosti v šole je povezana 

z višjo stopnjo strinjanja s prvimi štirimi trditvami prikazanimi v grafu 6 (»Če se v praksi 

izkaže, da čuječnost pozitivno vpliva na zmanjšanje znakov ADHD pri otrocih in 

mladostnikih, bi želel/-a tudi sam/-a pridobiti več znanja o čuječnosti in tovrstni obravnavi 

učencev/dijakov«, »Vsebine o čuječnosti, bi morale biti vključene v formalno izobraževanje 

učiteljev«, »Če bi bila čuječnost bolj prisotna v šolah, bi se večina učencev/dijakov in 

zaposlenih tam bolje počutila« in »Čuječnost bi morali sistematično uvajati v osnovne/srednje 

šole po zgledu držav, ki to že počnejo«) ter nižjo stopnjo strinjanja z zadnjima trditvama v 

istem grafu (»Čuječnost izhaja iz tujega kulturnega okolja, zato moramo biti previdni pri 

morebitnem uvajanju le-te v slovenske šole« in »Čuječnost ne sodi v šole«). 

Tabela 8: Odnos do uvajanja čuječnosti v šole – osnovna deskriptivna statistika. 

V kolikšni meri se strinjate z 

navedenimi trditvami?  

Frekvenca x̄ M Mo σ Min Max 

Veljavni Manjkajoči 

Vsebine o čuječnosti bi morale 

biti vključene v formalno 

izobraževanje učiteljev. 

86 28 3,92 4,00 4 0,997 1 5 

Če bi bila čuječnost bolj prisotna 

v šolah, bi se večina 

učencev/dijakov in zaposlenih 

tam bolje počutila.  

86 28 3,81 4,00 4 0,775 1 5 

Čuječnost bi morali sistematično 

uvajati v osnovne/srednje šole, po 

zgledu dobrih praks iz držav, kjer 

to že počnejo. 

86 28 3,80 4,00 4 0,865 1 5 

Čuječnost izhaja iz tujega 

kulturnega okolja, zato moramo 

biti previdni pri morebitnem 

uvajanju le-te v slovenske šole. 

86 28 2,73 3,00 2 1,100 1 5 

Čuječnost ne sodi v šole. 86 28 1,98 2,00 2 0,907 1 5 

Če se v praksi izkaže, da 

čuječnost pozitivno vpliva na 

zmanjšanje znakov ADHD pri 

otrocih in mladostnikih, bi želel/-

a tudi sam/-a pridobiti več znanja 

o čuječnosti in tovrstni obravnavi 

učencev/dijakov. 

86 28 4,28 4,00 4 0,762 1 5 

Legenda: x̄ – povprečje, M – mediana, Mo – modus, σ – standardni odklon, Min – minimum, Max – maksimum  
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Graf 6: Odnos do uvajanja čuječnosti v šole – povprečne stopnje strinjanja s trditvami. 

Iz grafa 6 je razvidno da so se anketiranci v povprečju najbolj strinjali s prvo trditvijo, visoko 

stopnjo strinjanja pa so izrazili tudi pri drugi (x̄ = 3,92, σ = 0,997), tretji (x̄ = 3,81, σ = 0,755 

in četrti trditvi (x̄ = 3,81, σ = 0,865). Bistveno nižjo stopnjo strinjanja so izrazili pri zadnjih 

dveh trditvah, s katerima se v povprečju niso strinjali (x̄ = 1,98, σ = 0,907 in x̄ = 1,98, σ = 

1,100). Le 7 % anketirancev je menilo, da čuječnost ne sodi v šole, medtem ko se jih s 

trditvijo ni strinjalo 81 %. 

Pri trditvi, da moramo biti pri uvajanju čuječnosti v slovenske šole previdni, saj le-ta izhaja iz 

tujega kulturnega okolja je mogoče zaslediti nekoliko višji standardni odklon (σ = 1,100), kar 

pomeni, da so bili anketirani bolj neenotni glede strinjanja oz. nestrinjanja z omenjeno 

trditvijo. 13 % anketirancev se z omenjeno trditvijo sploh ni strinjalo, 51 % se jih ni strinjalo, 

12 % se jih ni niti strinjalo niti ne strinjalo, 5 % se jih je strinjalo in 2 % sta se popolnoma 

strinjala (glej prilogo 1). 

Na podlagi strinjanja oziroma nestrinjanja z opisanimi trditvami lahko sklepamo, da imajo 

anketiranci v splošnem pozitiven odnos do uvajanja čuječnosti v šolo, oziroma so le-temu 

naklonjeni. 

Večina izmed anketirancev (55 oziroma 60,5 %), ki že imajo določeno znanje o čuječnosti (N 

= 91) je to pridobila v manj kot osmih urah (med 0 in 8 urami). Predvidevamo lahko, da so se 

v tem času seznanili z osnovnimi značilnostmi čuječnosti, pozitivnimi učinki vadbe čuječnosti 

in osnovami vadbe čuječnosti. Ker so osnovne tehnike vadbe čuječnosti relativno enostavne, 

pozitivni učinki formalne vadbe pa dokazano številni, lahko to spodbuja pozitiven odnos do 

čuječnosti in osmišlja vpeljevanje le-te v šole. 
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učencev/dijakov in zaposlenih tam bolje počutilo.

Vsebine o čuječnosti bi morale biti vključene v formalno

izobraževanje učiteljev.

Če se v praksi izkaže, da čuječnost pozitivno vpliva na

zmanjšanje znakov ADHD pri otrocih in mladostnikih, bi

želel/-a tudi sam/-a pridobiti več znanja o čuječnosti in…

Odnos do uvajanja čuječnosti v šole
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Ugotovljene značilnosti vzorčne populacije (visok delež anketirancev, ki poznajo čuječnost, 

pozitiven odnos do čuječnosti in uvajanja le-te v šole) nakazujejo, da je trend vpeljevanja 

čuječnosti v šole vsaj v določeni meri prisoten tudi pri nas (vsaj pri anketirani 

nereprezentativni vzorčni populaciji). Na to nakazuje tudi opažanje, da je kljub velikemu 

številu anketirancev, ki čuječnost poznajo ali celo prakticirajo v svojem življenju, število 

tistih, ki imajo o čuječnosti poglobljeno znanje relativno majhno (15, N = 114). Dodatno na to 

kaže tudi podatek, da so samo štirje anketiranci znanje pridobili na tečaju čuječnosti. 

Posameznik lahko čuječnost prakticira tudi brez opravljenega tečaja čuječnosti, vendar pa 

Stahl in Goldstein (2010) opozarjata, da so tečaji, ki temeljijo na evalvirani programih tisti, ki 

zagotovo vodijo do pozitivnih učinkov povezanih z vadbo čuječnosti. Veliko tečajev 

čuječnosti je osnovanih na programu MBSR in traja med 8 in 12 tednov, udeleženci pa 

pridobijo tako teoretično kot praktično znanje (učenje vadbe čuječnosti). Tečaj čuječnosti 

torej posameznika opremi z vsem potrebnim znanjem, da lahko v svojem življenju vadi 

čuječnost na način, ki vodi do pozitivnih učinkov na njegovo življenje (prav tam). 

Poglobljeno znanje čuječnosti je posebej pomembno predvsem za posameznike, ki bi radi 

čuječnosti učili drugih (Kabat-Zinn, 2003). V Veliki Britaniji opravljeni tečaj čuječnosti (in 

kasnejša lastna praksa čuječnosti) predstavljata predpogoj za udeležbo na tečajih čuječnosti za 

učitelje, ki bodo uvajali čuječnost v šolsko okolje (programi, ki jih izvaja Mindfulness in 

Schools Project). 

4.2 Delež prisotnosti, cilji, način vključevanja, opaženi učinki in pomembni dejavniki 

(ovire, priporočila, dejavniki dobre prakse) čuječnosti v praksi izvajanja DSP 

4.2.1 Delež izvajalcev DSP, ki v svoje delo vključujejo čuječnost 

Tabela 9: Število in strukturni odstotki anketirancev glede na vključevanje čuječnosti v delo z učenci 

ali dijaki. 

Ali vključujete čuječnost v svoje delo z učenci/dijaki? Frekvenca Odstotki 

Da 32 28,1 

Ne 82 71,9 

Skupaj 114 100 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da približno dobra četrtina (32 oziroma 28,1 %) anketiranih izvajalcev 

DSP vključuje čuječnost v svoje delo z učenci ali dijaki, medtem ko jih 82 (71,9 %) le-te ne 

vključuje v svoje delo. 

Tabela 10: Hi-kvadrat preizkus – statistična pomembnost razlike pri vključevanju čuječnosti glede na 

zaposlitev anketirancev. 

Merski indikatorji Odvisna spremenljivka 
Neodvisna spremenljivka Ali vključujete čuječnost v svoje delo z učenci/dijaki? 

Delovno mesto da ne skupaj 

Osnovna šola 22/28,9 % 54/71,1 % 76/100,0 % 

Srednja šola 4/30,8 % 9/69,2 % 13/100,0 % 

Skupaj 26/29,2 % 63/70,8 % 89/100,0 % 

χ2 0,018 

0,894 > 0,05 p 

Legenda: χ2 – vrednost Hi-kvadrat testa, p – statistična značilnost 
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Preverili smo, ali obstaja statistično pomembna razlika pri vključevanju čuječnosti glede na 

zaposlitev (glej tabelo 10). Ugotovili smo, da vrednost χ2 pri tveganju α = 0,05 ni statistično 

pomembna, kar pomeni, da pri spremenljivki »Ali vključujete čuječnost v svoje delo z 

učenci/dijaki?« ne prihaja do statistično značilnih razlik v odgovorih glede na zaposlitev. 

Anketiranci, ki so zaposleni v osnovni ali v srednji šoli so vključevali čuječnost v svoje delo z 

učenci ali dijaki približno enako. 

Pri nadaljnji predstavitvi rezultatov, ki se nanašajo na cilje, način vključevanja, opažene 

učinke in pomembne dejavnike (ovire, priporočila, dejavniki dobre prakse) čuječnosti v praksi 

izvajanja DSP so prikazani le odgovori podvzorca anketirancev, ki v svoje delo vključujejo 

čuječnost (N1 = 32, glej tabelo 9). 

4.2.2 Cilji vključevanja čuječnosti v izvajanje DSP 

Cilji, ki jih anketirani izvajalci DSP (N1 = 32) želeli doseči z vključevanjem čuječnosti v svoje 

delo z učenci ali dijaki, so se večinoma nanašali na 4 področja: (1) sproščanje in umiritev, 

(2) zavedanje sebe, svojih čustev ter samouravnavanje čustev, (3) kognitivne procese 

povezane s pozornostjo ter (4) samopodobo. 

Največ ciljev, ki so jih izvajalci DSP želeli doseči z uvajanjem čuječnosti, se je nanašalo na 

sproščanje in umiritev. Poleg uporabe vaj čuječnosti za umiritev in sprostitev v danem 

trenutku (med in po izvajanju vaje čuječnosti) so želeli doseči, da bi učenci ali dijaki 

doživljali manj stresa in notranjega nemira, se znali bolje soočati s stresnimi situacijami (na 

primer testna anksioznost) in da bi, ko se v njih znajdejo, znali tudi sami uporabiti vaje 

čuječnosti in se umiriti. 

Veliko ciljev, ki so jih želeli doseči, se je nanašalo na področje zavedanja sebe, lastnih 

čustev in uravnavanje le-teh. Pri učencih ali dijakih so želeli z vključevanjem čuječnosti 

razvijati sposobnosti samozavedanja, metakognicije, prepoznavanja čustev, samouravnavanja 

čustev in usmerjanja pozornosti na svoje trenutno doživljanje. Okrepiti so želeli zavedanje 

povezave med mislimi, čustvi in dejanji ter posledično sposobnosti nadzora lastnih reakcij in 

vedenja. 

Več ciljev se je nanašalo na kognitivne procese povezane s pozornostjo. V tem kontekstu so 

želeli razvijati predvsem sposobnosti usmerjanja in vzdrževanja pozornosti, kar so, poleg 

uporabe teh dveh izrazov, izrazili tudi na primer z: izboljšanje koncentracije, vzdrževanje 

koncentracije, pozorno poslušanje, večja zbranost in »fokusiranost« na naloge. 

Z vključevanjem čuječnosti so želeli izvajalci DSP doseči tudi izboljšanje samopodobe, 

povečati samozavest, spodbujati pozitivno doživljanje in sprejemanje samega sebe. 

Poleg naštetega, so izvajalci DSP z vključevanjem čuječnosti poskušali doseči tudi naslednje 

cilje: večjo učinkovitost učenja, povečanje strpnosti, sprejemanje različnosti, povečanje 

samoiniciativnosti, zmanjšanje agresivnosti, povečanje samostojnosti, učenje prevzemanja 

odgovornosti in boljše delovanje v različnih socialnih situacijah. 
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Cilji, s katerimi se čuječnost najpogosteje uvaja v šole po svetu, se nanašajo predvsem na 

krepitev rezilientnosti in promocijo duševnega zdravja (Klingbeil idr., 2017). Večina ciljev, ki 

so jih navedli izvajalci DSP, bi v splošnem lahko uvrstili v eno od teh dveh kategorij (razen 

kognitivnih procesov povezanih s pozornostjo). Podobno cilje vključevanja čuječnosti v šole 

vidi tudi S. Tancig (2015), ki trdi, da se čuječnost smiselno vključuje v ustvarjanje inkluzivne 

šolske in družbene prakse. Šola naj ne bi bila usmerjena le v kognitivne funkcije pač pa tudi v 

čustveni in socialni razvoj posameznika. V tem kontekstu ima čuječnost pomembno vlogo pri 

razvijanju rezilientosti, izvršilnih funkcij in socialno emocionalnega učenja. Opažena razlika 

med cilji, s katerimi čuječnost uvajajo izvajalci DSP, in najpogostejšimi cilji programov 

uvajanja čuječnosti v šole je, da je vloga programov čuječnosti namenjenim šolam predvsem 

preventivna. Vanje so pogosto vključene večje skupine učencev (včasih tudi učitelji in drugi 

zaposleni) s ciljem, da jih čuječnost opolnomoči. Naučijo se tehnike, ki jo lahko uporabljajo 

ne glede na to ali imajo določene težave ali ne. Koristni učinki, ki so povezani z vadbo 

čuječnosti tako ne koristijo le posameznikom, pač pa lahko pripomorejo k izboljšanju celotne 

šolske klime. Vloga ciljev, s katerimi čuječnost v svoje delo uvajajo izvajalci DSP, bolj 

spominja na uporabo čuječnosti v terapevtskih kontekstih, kjer čuječnost predstavlja strategijo 

za obravnavanje specifičnih težav. 

4.2.3 Način vključevanja čuječnosti v izvajanje DSP 

Izvajalci DSP (N1 = 32) so odgovorili, da čuječnost vključujejo pri obravnavi učencev ali 

dijakov z: 

 ADHD (16),  

 motnjami avtističnega spektra (7),  

 disleksijo (6), 

 primanjkljaji na posameznih področjih učenja (6),  

 govorno-jezikovnimi motnjami (4),  

 Aspergerjevim sindromom (2),  

 dolgotrajno bolnimi (2),  

 kombinacijami različnih motenj (2),  

 gibalno oviranimi (1). 

Poleg naštetega so na vprašanje, kakšne težave oziroma posebne potrebe imajo učenci ali 

dijaki, pri katerih vključujejo čuječnost, odgovorili tudi:  

 »Stres, nezbranost, nesposobnost koncentracije, opazovanja in sprejemanja.«  

 »Težave z zbranostjo […].« 

 »[…] znižane sposobnosti, so preobremenjeni, od njih se zahteva več kot so 

sposobni.«  

 »[…] celostni razvojni zaostanek zaradi genetske predispozicije, slepota.« 

 »Testna anksioznost.« 

 »[…] zasvojenost z računalnikom, odkrenljiva pozornost, konfliktni odnosi z vrstniki.« 

  »Nesamozavest, nesigurnost vase, nasilje.« 
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 »Težave pri socialnih stikih, impulzivnem neprimernem vedenju (nestrpnost do 

drugače mislečih), anksioznostnih motnjah.« 

 »Brezciljnost, nesamozavest, nesamostojnost […].« 

Težave učencev, pri katerih izvajalci DSP vključujejo čuječnost, smiselno sovpadajo s cilji, s 

katerimi čuječnost vključujejo v svoje delo. To dodatno nakazuje, da čuječnost pri njihovem 

delu predstavlja predvsem strategijo za obravnavo težav (torej je glede na opisane značilnosti 

ciljev in načina vključevanja čuječnosti v DSP vloga čuječnosti v izvajanju DSP bolj podobna 

vlogi čuječnosti v terapevtskih okoljih kot preventivni vlogi čuječnosti, ki je značilna za 

veliko programov uvajanja čuječnosti v šole).  

Način, kako izvajalci DSP (N1 = 32) vključujejo čuječnost, se razlikuje. Enajst jih je opisalo 

pogostost vključevanja čuječnosti. Šest jih čuječnost vključuje zelo pogosto oziroma 

dnevno, pet pa občasno oziroma po potrebi: bodisi, ko imajo dovolj časa (1) bodisi, ko 

začutijo potrebo pri učencih (4). 

Največ jih čuječnost vključuje v obliki posameznih dejavnosti (11) kot so: tehnike 

sproščanja (4), vaje dihanja (3), tehnike usmerjanja in vzdrževanja pozornosti, uporabe vseh 

čutil (slušna, tipna pozornost), zavedanje in občutenje telesne sheme, kratke meditacije in 

vizualizacije, vaje v gozdu, umirjanje ob glasbi in v obliki delovnih listov, kjer so opisane 

različne situacije ter vprašanja o dojemanju sebe in okolice. 

Pet izvajalcev DSP čuječnosti ne vključujejo kot samostojnih dejavnosti, ampak pri učencih 

ali dijakih spodbujajo čuječe zavedanje pri delu v okviru ur DSP. To dosegajo na več 

načinov: spodbujajo ubeseditev čustev, občutkov in počutij, prek pogovorov ter s 

spodbujanjem razmišljanja o lastnih občutkih, idejah, izbirah ter o tem, kaj jim ti prinašajo. 

Izvajanje vsakodnevnih aktivnosti s čuječim zavedanjem predstavlja neformalno prakso 

čuječnosti (Društvo za razvijanje čuječnosti, b. d.). Spodbujanje izvajanja rednih dejavnosti v 

okviru ure DSP s čuječim zavedanjem torej pomeni, da izvajalci DSP učence ali dijake 

spodbujajo, da ti pozornost zavestno usmerijo na dogajanje v sedanjem trenutku (trenutne 

dejavnosti v okviru ure DSP) z odnosom brez presojanja. Zmožnosti usmerjanja pozornosti na 

takšen način je sicer duševna sposobnost vsakega posameznika (Kabat-Zinn, 2003), vendar jo 

mora večina ljudi razvijati, da lahko občuti določene pozitivne učinke povezane s čuječnostjo. 

To lahko običajno dosežejo s formalno vadbo čuječnosti. Iz odgovorov anketirancev ni jasno 

razvidno, ali so pred spodbujanjem izvajanja aktivnosti s čuječim zavedanjem (neformalna 

praksa) učence tudi učili usmerjati in razvijati za čuječnost značilen način usmerjanja 

pozornosti (formalna praksa). 

Štirje izvajalci DSP čuječnost vključujejo v obliki izvajanja programov ali intervencij, trije 

pa v obliki delavnic. 

Samo 4 od 32 izvajalcev DSP so jasno izrazili, da čuječnost vključujejo v obliki izvajanja 

programov ali intervencij, kar lahko pomeni, da večina izvajalcev DSP pri izbiri dejavnosti ne 

sledi programom čuječnosti. Pri tem je pomembno poudariti, da so bili pozitivni učinki vadbe 

čuječnosti (natančneje opisani v poglavju Vpliv vadbe čuječnosti) posledica izvajanja 

programov čuječnosti, ki natančno predvidijo oblike, trajanje in zaporedje posameznih 
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dejavnosti. Kljub temu so anketiranci poročali o pozitivnih učinkih vključevanja čuječnosti v 

izvajanje DSP, natančneje opisanih v naslednjem poglavju. 

4.2.4 Opaženi učinki vključevanja čuječnosti v izvajanje DSP 

»Postali so bolj umirjeni, sproščeni, zbrani, bolj so spoznavali sebe, zaznavali okolico, več si 

zapomnili, bili so bolj samozavestni in sodelovalni. Vsi so si želeli ponovitve.« 

Učinki, ki jih je 32 anketiranih izvajalcev DSP opazilo po vključevanju čuječnosti v 

obravnavno učencev ali dijakov, v veliki meri sovpadajo s cilji, ki so jih z vključevanjem 

čuječnosti želeli doseči in v splošnem sovpadajo z empiričnimi ugotovitvami o vplivu vadbe 

čuječnosti. 

Najpogosteje so opazili, da so bili učenci ali dijaki bolj umirjeni in sproščeni. Opisali so, da 

doživljajo manj stisk in manj stresa ter se bolje znajdejo v stresnih situacijah. Dva anketiranca 

sta to izrazila na naslednji način: 

 »Večja sproščenost, nasploh čutijo manj stresa in več miru.« 

 »[…] bolj pridejo v stik s seboj, so bolj pomirjeni, manj frustracij in imajo manj 

strahov.« 

Veliko izvajalcev DSP je kot učinke čuječnosti na učence ali dijake opisovalo izboljšanja na 

področju zavedanja sebe in prepoznavanja, zavedanja ter uravnavanja čustev. Tovrstne 

učinke so opisali na primer z:  

 »Boljše prepoznavanje čustev in čustvenih stanj, globje samozavedanje.« 

 »Večje zavedanje sebe, svojih misli, čustev in posledic lastnih dejanj.« 

Pogosto so opazili tudi pozitiven vpliv na kognitivne procese povezane s pozornostjo. 

Opisali so izboljšanje pozornosti in koncentracije ter večjo sposobnost vzdrževanja 

pozornosti. Poleg tega so pri učencih ali dijakih opazili tudi izboljšanje delovnega spomina in 

hitrejše pomnjenje. 

 »Bili so uspešnejši pri reševanju kompleksnejših nalog, bolj osredotočeni na delo, 

izboljšanje delovnega spomina, pozornosti in koncentracije …« 

Opazili so tudi izboljšanje samopodobe in samozavesti. Na primer:  

 »Izboljšanje samopodobe, bolj realno oziroma pozitivno mnenje o sebi.« 

 »Večja samozavest, občutek varnosti, občutek zadovoljstva ob lastni samokontroli.« 

Poleg opisanega so anketiranci opazili tudi več učinkov, ki jih niso neposredno omenjali med 

cilji, zaradi katerih vključujejo čuječnost v svoje delo. Ti učinki se nanašajo na povečano 

učinkovitost učenja, večjo motivacijo za učenje oziroma delo pri pouku, izboljšanje 

nekaterih šolskih veščin in medosebnih odnosov. To so izrazili z:  

 »Izboljšanje natančnosti branja. Večja učinkovitost učenja. Izboljšanje tempa dela. 

Manj vedenjskih težav.« 
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 »Pri večini učencev opažam večjo motivacijo za delo (vsaj na začetku) in večjo 

samostojnost.« 

 »Umirjenost, izboljšanje medsebojnih odnosov, razvijanje sočutja do sočloveka, 

povezanost med učiteljem in dijaki.« 

 »Bolj umirjeni in motivirani za nadaljnje delo.« 

 »Dejavnosti so postale rutina, učenec je hitreje pripravljen na delo.« 

Nihče od anketiranih izvajalcev DSP ni neposredno zapisal, da ni opazil nobenih učinkov 

vpeljave čuječnosti v obravnavo učencev ali dijakov (na vprašanje so odgovorili vsi izvajalci 

DSP, ki v svoje delo vključujejo čuječnost, N1 = 32). Eden od anketirancev je zapisal, da 

opažene učinke »težko opiše«, nekdo drug pa, da je pri učencih sicer opazil »zadovoljstvo, 

sodelovanje in boljšo pozornost«, pri tem pa poudaril, da »ne pri vseh«.  

Učinki vključevanja čuječnosti v obravnavno učencev in dijakov, o katerih so poročali 

anketiranci, v splošnem sovpadajo z empiričnimi ugotovitvami o vplivu vadbe čuječnosti. Več 

avtorjev opisuje pozitiven vpliv vadbe čuječnosti na posameznikovo psihično dobrobit: Tang 

in sodelavci (2007) so ugotovili, da vadba čuječnosti vpliva na izboljšanje psihičnega 

blagostanja posameznika: že po enem tednu vadbe čuječnosti so ugotovili pomembno 

zmanjšanje znakov anksioznosti in depresije in znižanje ravni s stresom povezanega hormona 

kortizola. Taren in sodelavci (2013) so ugotovili, da čuječnost omogoča bolj racionalen odziv 

na zaznane grožnje. Osnovna vadba čuječnosti razvija tudi metakognitivni vidik pozornosti 

(Zylowska idr. 2008), o izboljšanju sposobnosti samouravnavanja čustev po vadbi čuječnosti 

pa poročata Brown in Ryan (2003). Več raziskav je prikazalo tudi pozitiven vpliv na 

kognitivne procese povezane s pozornostjo (Chambers idr, 2008; Tang idr., 2007). Učenci 

vključeni v programe čuječnosti v šolah so izboljšali svoje izobraževalne dosežke in socialne 

odnose z vrstniki in odraslimi (Klingbeil idr., 2017). 

Nihče od anketirancev ni poročal o negativnih učinkih na učence ali dijake povezanih z 

vključevanjem čuječnosti v svoje delo. Podobno tudi Weare (2013) poroča, da še ni bil zaznan 

primer, pri katerem bi vadba čuječnosti v okviru šole sodelujočim učencem ali dijakom 

povzročila določeno škodo ali jih na določen način ogrožala. 

Na podlagi opažanj izvajalcev DSP, ki so v svoje delo z učenci ali dijaki vključevali čuječnost 

(N1 = 32) lahko povzamemo, da po njihovem mnenju vključevanje le-te pri učencih ali dijakih 

v splošnem lahko pripomore k večji sproščenosti in mirnosti, večjemu zavedanju sebe ter 

lastnih čustev, izboljšanju pozornosti in koncentracije ter pozitivno vpliva na 

samopodobo, samozavest in motivacijo za učenje. Pri tem je treba upoštevati, da so 

anketiranci o učinkih poročali na podlagi svojega subjektivnega mnenja (učinki niso bili 

merjeni z veljavnimi merskimi inštrumenti) in da so anketiranci čuječnost vključevali na 

način, ki izhaja iz njihovega subjektivnega razumevanja čuječnosti in znanja o čuječnosti. 

4.2.5 Ovire pri vključevanju čuječnosti v izvajanje DSP 

Med 32 anketiranimi izvajalci DSP, ki so v svoje delo vključevali čuječnost, jih je na 

vprašanje: »Ste [pri uvajanju čuječnosti v šolsko okolje] naleteli na določene ovire?« 

odgovorilo 19. Med njimi jih je 15 naletelo na določene težave pri uvajanju čuječnosti v svoje 

delo. Glavni oviri, ki so ju zaznali je pomanjkanje časa v okviru ur DSP (4) in 



58 

 

nepripravljenost sodelovanja ali nezmožnost sodelovanja učencev ali dijakov (5). Slednje 

so izrazili z odgovori:  

 »Če otrok ne želi sodelovati in nima nobenega interesa.« 

 »Da učenec tehnik ne sprejme. Ni dovolj, da jih izvajamo pri DSP, morali bi jih 

izvajati tudi doma.« 

 »Eni učenci tega ne zmorejo ali po potrebujejo več časa, več vaj.« 

 »Nekaterim učencem se je zdelo to otročje.«  

 »Učenci z ADHD težje opisujejo kaj doživljajo, ne vejo kaj doživljajo.« 

Dva anketiranca sta kot ovire zaznala sodelavce oziroma kolektiv, dva pa pomanjkanje 

lastnega znanja.  

Izpostavljen problem pomanjkanja časa v okviru ur je razumljiv, saj je za doseganje 

pozitivnih učinkov vadbe čuječnosti pomembno, da se le-ta redno in kontinuirano izvaja. 

Smiling Mind (2018) priporoča, da se vadba čuječnosti v šoli izvaja vsaj štirikrat na teden po 

vsaj deset minut, pozitivni učinki vadbe čuječnosti pa naraščajo sorazmerno s pogostostjo 

vadbe (Huppert in Johnson, 2010). Očitno je, da je glede na priporočila, učinkovito vadbo 

čuječnosti težko zagotoviti že zaradi Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za 

otroke s posebnimi potrebami (2013), ki določa, da skupni obseg ur DSP, ki jih je deležen 

učenec, ne sme biti večji od pet pri učencih (ena ura mora biti izvedena v obliki svetovalne 

storitve), oziroma večji od dve pri dijakih. 

4.2.6 Priporočila in dobre prakse vključevanja čuječnosti v izvajanje DSP 

Zanimalo nas je, kaj je po mnenju anketirancev, ki so v svoje delo vključevali čuječnost (N1 = 

32) najbolj pomembno pri uvajanju le-te v šolsko okolje. Iz tabele 11 je razvidno, da so kot 

pomembne zaznavali predvsem dejavnike, ki se nanašajo na osebo, ki uvaja čuječnost, 

pristop oziroma način, na katerega se čuječnost uvaja v šole in odnos do učencev oziroma 

dijakov. 

Iz tabele 11 je razvidno, da je po mnenju anketirancev pri uvajanju čuječnosti v šolsko okolje 

pomembnih več dejavnikov, ki se nanašajo na osebo, ki čuječnost poskuša uvajati. Pri tem 

jih je največ poudarilo, da so za proces uvajanja čuječnosti v šolsko okolje pomembni znanje 

in izkušnje ter lastna praksa čuječnosti (na primer »Da tudi sam prakticiraš […]« in 

»Dovolj znanja in izkušenj«). Nadalje jih več izpostavilo, da mora biti tovrsten posameznik 

»čuječ« (na primer »Biti najprej sam dober zgled čuječega pedagoga.« in »Učitelj, kot oseba, 

ki vsebuje lastnosti čuječega posameznika.«). Kabat-Zinn (2003) trdi, da je posameznik 

»čuječ«, ko s čuječim zavedanjem sprejema trenutno izkušnjo, zares »čuječ« pa takrat, ko 

čuječe zavedanje predstavlja njegov način interakcije z okoljem v vsakdanjem življenju. 

Nekateri ljudje so v določeni meri »čuječi« tudi brez vadbe in znanja o čuječnosti, saj je lahko 

ta pri posameznikih izražena kot osebnostna poteza (dispozicijska čuječnost) (Černetič, 2011). 

Kot že omenjeno, čuječnost predstavlja duševno sposobnost vsakega posameznika, ki jo je 

mogoče razvijati prek vadbe čuječnosti (Černetič, 2011; Kabat-Zinn, 1990; 2003). »Čuječ« 

posameznik je torej tisti, ki ima bodisi močno izraženo dispozicijsko čuječnost, bodisi razvija 

spretnost čuječega zavedanja prek vadbe čuječnosti (ima torej lastno prakso čuječnosti). 
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Po mnenju nekaterih anketirancev je pomembna tudi pozitivna osebna naravnanost osebe, 

ki uvaja čuječnost do le-te; pomembno je, da je »Prepričan v to, kar dela […]«, oziroma »Da 

učitelj verjame v uspeh […]« te metode. 

Tabela 11: Opisni odgovori na vprašanje »Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno pri uvajanju 

čuječnosti v šolsko okolje?« 

Oseba, ki uvaja čuječnost Pristop  

- »Biti najprej sam dober zgled čuječega 

pedagoga.« 

- »Da jo kot učitelji živimo in z vsakdanjim 

zgledom širimo med dijaki.« 

- »Da si sam čuječ do sebe, da si zmožen 

vživljanja v druge.« 

- »Da tudi sam prakticiraš in da otroku 

razložiš, za kaj gre in da se pogovarjaš o 

izkušnji.« 

- »Da učitelj verjame v uspeh in predvsem, da 

je sam dovolj strokovno opremljen.« 

- »Izkušnje, poznavanje tehnike.« 

- »Dovolj znanja in izkušenj.« 

- »Znanje, lastno prepričanje v dobro.« 

- »Oseba, ki čuječnost uvaja.« 

- »Osebna naravnanost učiteljev.« 

- »Dobro poznavanje čuječnosti ter 

predstavitev le-tega s prepričanjem oz. 

dajanje vajam enake vrednosti kot drugim 

vajam.« 

- »Učitelj, kot oseba, ki vsebuje lastnosti 

čuječega posameznika.« 

- »Učiteljevo prepričanje v to, kar dela.« 

- »Delovati celostno: seznaniti s čuječnostjo 

starše, učitelje in učence.« 

- »Izobraževanja na to temo, treningi učiteljev za 

šole, predmete.« 

- »Medsebojno sodelovanje.« 

- »Postopno uvajanje s podporo vodstva, da vedo 

kaj počneš.« 

- »Podpora sistema.« 

- »Podpora vodstva, izobraževanje učiteljev, 

timsko delo.« 

- »Postopnost. Poudarjanje praktičnih plati, ne 

povezovanje z budizmom.« 

- »Postopnost. Že od 1. razreda dalje. Šola, ki živi 

čuječnost. Zavedati se je potrebno, da vsak 

učitelj ni čuječ.« 

- »Primerni pogoji in da otroci in odrasli vedo, kaj 

je namen, kaj dobrega prinaša.« 

- »Tako kot vsako novo stvar – več učiteljev mora 

na to pri svojem delu učenca spomniti; prej si 

postopke za dosego čuječnosti zapomni in se tudi 

spomni, da jih kdaj samoiniciativno uporabi.« 

- »Dobra izobraževanja in jasen, dostopen nabor 

metod, tehnik in vaj za izvedbo.« 

- »Širjenje pozitivnih izkušenj, znanja, 

izobraževanje, promocija.« 

Odnos, do učencev ali dijakov  

- »Dober in zaupen odnos z učencem.« 

- »Najprej je potrebno z otrokom imeti dober 

odnos ter mu zagotoviti občutke varnosti.« 

- »Odnos z učenci s katerimi bi radi izvajali 

čuječnost.« 

- »Razumevanje, umiritev, vzeti si čas, vse 

temelji na dobrih odnosih.« 

- »Interes pedagoga.« 

- »Motivacija.« 

 

 

Med odgovori anketirancev, ki se nanašajo na pristop uvajanja čuječnosti v šolo (glej tabelo 

11), so anketiranci izpostavili predvsem, da je pomembno, da se čuječnost uvaja postopno (na 

primer: »Postopno uvajanje s podporo vodstva, da vedo, kaj počneš.«), celostno (na primer: 
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»Delovati celostno: seznaniti s čuječnostjo starše, učitelje in učence.«), ob podpori vodstva 

(na primer: »Podpora vodstva, izobraževanje učiteljev, timsko delo.«) in medsebojnem 

sodelovanju učiteljev (na primer: »Medsebojno sodelovanje.«). Iz odgovorov anketirancev ni 

mogoče jasno razbrati, kaj natančno so želeli opisati s postopnim in celostnim uvajanjem. 

Razberemo lahko, da menijo, da ne sme iti za prehitre spremembe in da se nekaterim zdi 

pomembno, da so o tovrstni aktivnosti obveščeni vodstvo, učitelji in starši). Kljub temu, da ni 

mogoče z gotovostjo trditi, kaj natančno so želeli anketiranci sporočiti, pa nekateri večkrat 

izpostavljeni termini sovpadajo s priporočili organizacije Smiling Mind (2018), ki med 

ključnimi dejavniki uspešnega uvajanja čuječnosti v šolsko okolje navaja: vodstvo šole, 

celostni pristop, stopnjo angažiranosti učiteljev in vlogo »prvaka čuječnosti« (podrobneje 

predstavljeni v poglavju Značilnosti dobrih praks vključevanja čuječnosti v šole). Podpora 

vodstva pomembno vpliva na učinkovitost uvajanja programa čuječnosti, celostni pristop pa 

pomeni, da je v program aktivno vključena celotna šolska skupnost (prav tam). Tovrstnih 

programov v Sloveniji še ni, zato predpostavljamo, da celostno v tem kontekstu pomeni, da je 

z uvajanjem čuječnosti seznanjeno vodstvo, učitelji in njihovi starši. Na podlagi lastnih 

izkušenj uvajanja programa čuječnosti v eno od slovenskih srednjih šol podobno menita M. 

Globevnik in M. Jus Asič (2016), ki sta izpostavili veliko pomembnost podpore vodstva, 

zaposlenih in staršev ter sodelujočih dijakov na uspeh uvajanja programa čuječnosti. 

Enemu anketirancu se je zdelo pomembno »Poudarjanje praktičnih plati [čuječnosti], ne 

povezovanje z budizmom.« Tudi organizacija Smiling Mind (2018) opozarja, da je pri 

uvajanju čuječnosti v šole pomembno le-to dosledno predstaviti, pri čemer je zaradi 

povezovanja z njenim zgodovinskim izvorom pomembno poudariti, da gre za sekularno rabo 

meditativnih tehnik, ki niso povezane z spiritualnimi ali religioznimi praksami. 

Ker je razvoj programov celostnega uvajanja čuječnosti v šole v Sloveniji šele v začetni fazi 

(Društvo za razvijanje čuječnosti, b. d.), bi lahko postopno uvajanje razumeli tudi v kontekstu 

programov uvajanja čuječnosti, ki ne temeljijo na celostnem pristopu (na primer programi 

organizacije Mindfulness in Schools Project). Ti temeljijo na izobraževanju učiteljev, ki lahko 

po izobraževanju (običajno so spodbujeni, da pred uvajanjem vzdržujejo lastno prakso 

čuječnosti) samostojno ali ob podpori postopoma uvajajo čuječnost v svoje šolsko okolje. Na 

podoben način lahko v Sloveniji zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki že imajo znanje o 

čuječnosti (pod pogojem, da imajo dovolj ustreznega znanja) postopoma širijo znanje in na 

različne načine spodbujajo vključevanje čuječnosti v šolsko okolje.  

Med odgovori anketirancev, ki se nanašajo na odnos posameznika, ki želi čuječnost uvajati 

v šolsko okolje (glej tabelo 11), so anketiranci izpostavili predvsem pomembnost dobrega 

odnosa z učenci ali dijaki. 

Izvajalci DSP, ki v svoje delo vključujejo čuječnost (N1 = 32), so kot aktivnosti ali programe, 

ki so se izkazali kot koristni ali uporabni, predlagali predvsem aktivnosti, ki izhajajo iz 

programov formalne vadbe čuječnosti. Predlagali so: vaje dihanja (4), »skeniranje« telesa 

oziroma vaje postopnega pregledovanja celega telesa (3), kratke meditacije (2), čuječe 

opazovanje (2), čuječe okušanje (na primer »vaja z rozino«) (2), čuječe poslušanje (2) in 

čuječe tipanje. 
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Te vaje so natančneje opisane v literaturi, ki se na nanaša programe čuječnosti kot sta MBSR 

in MBCT. Podobne aktivnosti je mogoče najti na primer v Kabat-Zinn (1990) in Stahl in 

Goldstein (2010), aktivnosti prilagojene za otroke pa na primer v Snel (2019).  

Poleg tega so predlagali tudi bolj konkretne aktivnosti: 

 »Vaje sproščanja in zavedanja v gozdu z vsemi čutili […].« 

 »Umirjene gibalne vaje z majhno blazinico.« 

 »Dihalne vaje pred testi. Analiza literarnih del: uvajanje terminologije 

avtopilot/avtentično – aplikacija teh terminov v življenju s pogovorom.« 

 »Kratka meditacija, ki ji sledi kratek pogovor o čemer koli, kar dijake bremeni, o 

življenjskih vrednotah, branje, pripovedovanje in pogovor o življenjskih zgodbah, ki 

služijo kot inspiracija in spodbuda ter opomin za hvaležnost.« 

 »Vodene meditacije ob glasbeni spremljavi s pravljično vsebino.« 

 »Vaja v obliki zgodbice Sedim pri miru kot žabica.« 

 »Samoevalvacija in spremljanje doživljanja otrok pri DSP, z namenom zdravega 

pristopa k problemom in zmožnostjo fleksibilnega mišljenja.« 

 »Joga za otroke […]« 

Na ravni šole so predlagali delavnice o čuječnosti (2) in skupinsko prostovoljno vadbo 

čuječnosti. 

Kot konkretni predlogi aktivnosti in programov so bili navedeni tudi: aplikacija za pametne 

telefone Stop, Breathe & Think, knjiga z naslovom Sproščanje avtoric Tine Jeromen in Tanje 

Kajtna, »Piksijev plakat za prepoznavanje lastnih občutkov in čustev«, »izobraževanje o 

čustvenem opismenjevanju na ZGNL-ju«, karte Tvoj čudoviti svet, Razpoloženjske karte, 

program razvijanja pozitivnega samovrednotenja BASE in spletna stran Inštituta za razvijanje 

osebne kakovosti ter obisk seminarja Ksenje Kos. 

4.3 Vpliv lastne prakse čuječnosti na odločitev o vključevanju čuječnosti v delo 

izvajalcev DSP.  

Vadba čuječnosti je povezana s številnimi pozitivnimi vplivi na življenje in delovanje 

posameznika (na primer dvig splošne kvalitete življenja in zmanjšanje ravni stresa, ki ga 

posameznik doživlja). Želeli smo izvedeti, v kolikšni meri so nekatere pozitivne učinke 

čuječnosti (izbrali smo učinke, za katere smo na podlagi lastnih izkušenj z DSP, domnevali, 

da bi lahko koristili učencem ali dijakom, ki so vključeni v programe s prilagojenim 

izvajanjem in DSP) občutili izvajalci DSP, ki v svojem življenju prakticirajo čuječnost in ali 

so bili ti pomemben dejavnik pri odločitvi za uvajanje čuječnosti v njihovo delo. 

Pri predstavitvi rezultatov, ki se nanašajo na vpliv lastne prakse čuječnosti na odločitev o 

vključevanju čuječnosti v delo izvajalcev DSP so prikazani odgovori dveh podvzorcev 

anketirancev. V prvem delu (tabela 12, graf 7 in tabela 13) so prikazani odgovori 

anketirancev, ki v svojem življenju na določen način prakticirajo čuječnost (N3 = 61), v 

drugem delu (graf 8) pa odgovori anketirancev, ki čuječnost vključujejo v svoje delo z učenci 

ali dijaki (N1 = 32). 
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Tabela 12: Občutenje pozitivnih učinkov prakticiranja čuječnosti – osnovna deskriptivna statistika. 

Ali ste s prakticiranjem čuječnosti 

občutili katere od naštetih pozitivnih 

učinkov v svojem življenju? 

Frek

venca 
x̄ M Mo σ Min Max 

Raven stresa, ki ga doživljam, se je 

zmanjšala. 
61 3,98 4,00 4 0,741 2 5 

Sem bolj potrpežljiv/-a. 61 4,07 4,00 4 0,704 2 5 

Lažje vzdržujem pozornost. 61 3,95 4,00 4 0,693 2 5 

Počutim se bolj sproščenega/-o in 

mirnega/-o. 
61 4,08 4,00 4 0,666 2 5 

Bolj se zavedam svojih misli, če mi te 

uidejo drugam, to hitreje opazim. 
61 4,23 4,00 4 0,643 3 5 

Čuječnost ima pozitiven vpliv na 

kvaliteto mojega življenja. 
61 4,16 4,00 4 0,711 3 5 

Legenda: x̄ – povprečje, M – mediana, Mo – modus, σ – standardni odklon, Min – minimum, Max – maksimum 

 

 

Graf 7: Občutenje pozitivnih učinkov prakticiranja čuječnosti – povprečne stopnje strinjanja s 

trditvami. 

Iz tabele 12 in grafa 7 je razvidno, da so se anketiranci v splošnem občutili vse navedene 

pozitivne učinke čuječnosti. Anketirani so v povprečju gledano občutili največ pozitivnih 

učinkov prakticiranja čuječnosti v tem, da se bolje zavedajo svojih misli in hitreje opazijo, če 

jim te uidejo drugam, (x̄ = 4,23, σ = 0,643). Strinjajo se, da ima čuječnost pozitiven vpliv na 

njihovo kvaliteto življenja (x̄ = 4,16, σ = 0,711), poleg tega pa se počutijo bolj sproščene in 

mirne (x̄ = 4,08, σ = 0,666), so bolj potrpežljivi (x̄ = 4,07, σ = 0,704), zmanjšala se je raven 

stresa, ki ga doživljajo (x̄ = 3,98, σ = 0,741) lažje tudi vzdržujejo pozornost (x̄ = 3,95, σ = 

0,693) (glej tudi prilogo 2). 
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Lažje vzdržujem pozornost.

Raven stresa, ki ga doživljam se je zmanjšala.

Sem bolj potrpežljiv/-a.

Počutim se bolj sproščenega/-o in mirnega/-o.

Čuječnost ima pozitiven vpliv na kvaliteto mojega

življenja.

Bolj se zavedam svojih misli, če mi te uidejo drugam, to

hitreje opazim.

Ali ste s prakticiranjem čuječnosti občutili katere od naštetih pozitivnih 

učinkov v svojem življenju? 
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Tabela 13: Število in strukturni odstotki anketirancev glede na strinjanje s trditvama o vplivu 

občutenih učinkov čuječnosti na odločitev za vključevanje te v njihovo delo. 

Zaradi učinkov, ki sem jih občutil/-a na sebi sem večkrat 

pomislil/-a, da bi tudi moji učenci/dijaki lahko imeli korist 

od čuječnosti. 

Frekvenca 
Odstotki Veljavni odstotki 

Da 58 50,9 95,1 

Ne 3 2,6 4,9 

Skupaj 61 53,5 100,0 

Manjkajoči (v osebnem življenju ne prakticirajo čuječnosti) 53 46,5  

Skupaj 114 100,0  

Zaradi učinkov, ki sem jih občutil/-a na sebi sem večkrat 

pomislil/-a, da bi lahko čuječnost uporabil/a pri svojem delu 

v šoli.  

 

Da 54 47,4 88,5 

Ne 7 6,1 11,5 

Skupaj 61 53,5 100,0 

Manjkajoči (v osebnem življenju ne prakticirajo čuječnosti) 53 46,5  

Skupaj 114 100,0  

 

Podatki prikazani v tabeli 13 kažejo, da jih je med 61 anketiranci, ki v svojem življenju na 

določen način prakticirajo čuječnost, velika večina (58 oziroma 95,1 %) zaradi učinkov 

čuječnosti, ki so jih občutili na sebi, večkrat pomislilo, da bi tudi njihovi učenci ali dijaki 

lahko imeli korist od čuječnosti. Podobno jih je velika večina (54 oziroma 88,5 %) zaradi 

učinkov, ki so jih občutili na sebi večkrat pomislilo, da bi čuječnost lahko uporabili pri 

svojem delu v šoli. 

Na podlagi predstavljenih dejstev lahko sklepamo, da so anketirani izvajalci DSP zaradi 

prakticiranja čuječnosti v povprečju občutili opisane pozitivne učinke in da so jih občuteni 

pozitivni učinki večkrat navajali k ideji, da bi čuječnost lahko uporabili pri svojem delu z 

učenci ali dijaki. Ker jih je med anketiranimi izvajalci DSP čuječnost v svoje delo vključevalo 

32, lahko domnevamo, da so o morebitnem vključevanju čuječnosti v svoje delo razmišljali 

tudi tisti izvajalci DSP, ki tega še niso prakticirali. 

Nadalje smo želeli oceniti pomembnost prakticiranja čuječnosti za uvajanje čuječnosti v 

šolsko okolje. 

 

Graf 8: Pomembnost lastne prakse čuječnosti pri vpeljavi le-te v šolsko okolje – povprečni stopnji 

strinjanja s trditvama. 
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Lastna praksa čuječnosti je bila pomemben dejavnik pri

odločitvi za uvajanje čuječnosti v moje delo.

Tisti, ki želi v šolsko okolje uvajati čuječnost, mora imeti

lastno izkušnjo čuječnosti (praksa čuječnosti) saj je drugače

ne more kvalitetno posredovati učencem/dijakom.

V kolikšni meri se strinjate z naslednjima trditvama?
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Iz grafa 8 je razvidno, da so se anketiranci (N1 = 32) v povprečju visoko strinjali s trditvijo, 

da je bila lastna praksa čuječnosti pomemben dejavnik pri odločitvi za uvajanje čuječnosti v 

svoje delo (x̄ = 4,28, σ = 0,729). Pri tem se jih je s trditvijo popolnoma strinjalo 13 (41 %), 

strinjalo 16 (50 %), 2 sta bila neopredeljena (6 %), samo 1 pa se ni strinjal (3%) (glej prilogo 

3).  

Prav tako so se anketiranci v povprečju strinjali, da mora tisti, ki želi v šolsko okolje uvajati 

čuječnost, imeti lastno izkušnjo (prakso čuječnosti), saj je drugače ne more kvalitetno 

posredovati učencem ali dijakom (x̄ = 4,35, σ = 0,755). 15 anketirancev (48 %) se je s 

trditvijo popolnoma strinjalo, 13 (42 %) se jih je strinjalo, 2 (6 %) sta bila neopredeljena, 1 (3 

%) pa se s trditvijo ni strinjal (glej prilogo 3). 

Na podlagi ugotovitev:  

 91 % anketirancev, ki so v svoje delo vključujejo čuječnost (N1 = 32) je menilo, da je 

bila lastna praksa čuječnosti pomemben dejavnik pri njihovi odločitvi za uvajanje te v 

svoje delo, 

 88,5 % anketirancev, ki so v času anketiranja vzdrževali lastno prakso čuječnosti (N3 = 

61) je zaradi pozitivnih učinkov, ki so jih občutili, večkrat pomislilo, da bi čuječnost 

lahko uporabili pri svojem delu, 

lahko sklepamo, da je lastna praksa čuječnosti pri veliki večini anketiranih izvajalcih DSP 

vplivala na odločitev za vključevanje čuječnosti v njihovo delo. Poleg tega pa lahko na 

podlagi ugotovitve, da je: 

 90 % anketirancev, ki v svoje delo vključujejo čuječnost (N1 = 32) menilo, da mora 

imeti učitelj za kvalitetno uvajanje čuječnosti v delo z učenci ali dijaki lastno prakso 

čuječnosti, 

sklepamo, da po mnenju velike večine anketiranih izvajalcev DSP, ki čuječnost vključujejo v 

svoje delo lastna praksa čuječnosti predstavlja pomemben dejavnik dobre prakse pri 

uvajanju čuječnosti v šolsko okolje. Pomembnost lastne prakse čuječnosti pri vpeljavi 

čuječnosti v šolsko okolje ima tudi empirično podporo. Več avtorjev (Bajt, 2016; Mindful 

Schools, b. d.; Mieklejohn idr., 2013) kot ključen element uspešnosti uvajanja čuječnosti v 

šolsko okolje navaja lastno prakso čuječnosti osebe, ki želi le-to učiti drugih. Poudarjajo, da je 

poleg teoretičnega znanja pomembno tudi izkustveno znanje, ki ga posameznik pridobi z 

redno prakso čuječnosti. Ta učitelju omogoča tudi, da ključne elemente čuječnosti 

(sprejemanje, prisotnost, radovednost in odprtost) v šolsko okolje prenaša že s svojo 

prisotnostjo, prek odnosov z učenci in načinom poučevanja (tako imenovano čuječe 

poučevanje) (Mieklejohn idr., 2013). Na tem principu temeljijo tudi nekateri najbolj uspešni 

programi uvajanja čuječnosti v šole (na primer Mindful Schools). 

Visoka stopnja zavedanja pomembnosti lastne prakse med veljavno anketiranimi izvajalci 

DSP nakazuje na kvaliteto procesa uvajanja čuječnosti v šolsko okolje. Več avtorjev (na 

primer Bajt, 2016; Mieklejohn idr. 2013) namreč lastno prakso čuječnosti tistega, ki te želi 

učiti drugih, omenjajo kot ključni dejavnik uspešnosti tega procesa. 
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4.4 Vpliv znanja in lastne prakse čuječnosti izvajalcev DSP na stališča do vpeljave 

čuječnosti v osnovne in srednje šole 

Ugotovili smo, da so bili izvajalci DSP v povprečju naklonjeni uvajanju čuječnosti v šole (glej 

graf 5). Zanimalo nas je, ali obstaja statistično pomembna razlika v odnosu izvajalcev DSP do 

vpeljave čuječnosti v osnovne in srednje šole glede na njihovo znanje o čuječnosti.  

S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili statistično pomembnost razlik v povprečjih 

strinjanja s šestimi postavkami, ki se nanašajo na odnos do uvajanja čuječnosti v šole med 

skupinami anketirancev, ki se razlikujejo glede na teoretično ali izkustveno znanje o 

čuječnosti.  

Skupini glede na teoretično znanje smo oblikovali glede na odgovore na vprašanje »Kako bi 

ocenili vaše poznavanje čuječnosti (ang.: Mindfulness)?«. Pri tem smo v prvo skupino 

uvrstili anketirance, ki so odgovorili bodisi z »Ne poznam (nisem še slišal/-a za ta izraz)« 

bodisi z »Bežno poznam (poznam izraz, vendar ga bi težko opredelil/-a)«, v drugo skupino 

pa anketirance, ki so odgovorili bodisi s »Poznam (poznam izraz in vem, za kaj gre)« bodisi z 

»Dobro poznam (imam veliko znanja o čuječnosti)«. 

Skupini glede na izkustveno znanje o čuječnosti smo oblikovali glede na odgovor na 

vprašanje »Ali v osebnem življenju prakticirate čuječnost (na kakršen koli način razumete ta 

izraz)?«, pri čemer smo v eno skupino uvrstili anketirance, ki so odgovorili z »Da«, v drugo 

pa tiste, ki so odgovorili z »Ne«. 

Pozitiven odnos oziroma večja naklonjenost uvajanju čuječnosti v šole je povezana z višjo 

stopnjo strinjanja s trditvami »Če se v praksi izkaže, da čuječnost pozitivno vpliva na 

zmanjšanje znakov ADHD pri otrocih in mladostnikih, bi želel/-a tudi sam/-a pridobiti več 

znanja o čuječnosti in tovrstni obravnavi učencev/dijakov«, »Vsebine o čuječnosti, bi morale 

biti vključene v formalno izobraževanje učiteljev«, »Če bi bila čuječnost bolj prisotna v šolah, 

bi se večina učencev/dijakov in zaposlenih tam bolje počutila« in »Čuječnost bi morali 

sistematično uvajati v osnovne/srednje šole po zgledu držav, ki to že počnejo« ter nižjo 

stopnjo strinjanja z trditvama »Čuječnost izhaja iz tujega kulturnega okolja, zato moramo 

biti previdni pri morebitnem uvajanju le-te v slovenske šole« in »Čuječnost ne sodi v šole«. 

Odnos izvajalcev DSP do čuječnosti glede na teoretično znanje je prikazan v tabeli 14 in grafu 

9. 

Tabela 14: T-test za neodvisne vzorce (2 skupini) – odnos do uvajanja čuječnosti v šole glede na 

teoretično znanje o čuječnosti. 

Kako bi ocenili svoje poznavanje čuječnosti (ang. 

Mindfulness)? 
Frek

venca 
x̄ σ t p 

Vsebine o čuječnosti bi morale biti 

vključene v formalno 

izobraževanje učiteljev.  

Ne poznam/bežno 

poznam 

38 3,58 0,976 -2,935 0,004 < 0,01 

Poznam/zelo dobro 

poznam 

48 4,19 0,938 

Če bi bila čuječnost bolj prisotna v 

šolah, bi se večina učencev/dijakov 

in zaposlenih tam bolje počutilo.  

Ne poznam/bežno 

poznam 

38 3,74 0,760 -0,820 0,415 > 0,05 

Poznam/zelo dobro 

poznam 

48 3,88 0,789 
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Kako bi ocenili svoje poznavanje čuječnosti (ang. 

Mindfulness)? 
Frek

venca 
x̄ σ t p 

Čuječnost bi morali sistematično 

uvajati v osnovne/srednje šole, po 

zgledu dobrih praks iz držav, kjer 

to že počnejo. 

Ne poznam/bežno 

poznam 

38 3,58 0,889 -2,176 0,032 < 0,05 

Poznam/zelo dobro 

poznam 

48 3,98 0,812 

Čuječnost izhaja iz tujega 

kulturnega okolja, zato morami biti 

previdni pri morebitnem uvajanju 

le-te v slovenske šole. 

Ne poznam/bežno 

poznam 

38 2,84 1,001 0,820 0,414 > 0,05 

Poznam/zelo dobro 

poznam 

48 2,65 1,176 

Čuječnost ne sodi v šole. Ne poznam/bežno 

poznam 

38 2,18 0,896 1,916 0,059 > 0,05 

Poznam/zelo dobro 

poznam 

48 1,81 0,891 

Če se v praksi izkaže, da čuječnost 

pozitivno vpliva na zmanjšanje 

znakov ADHD pri otrocih in 

mladostnikih, bi želel/-a tudi sam/-

a pridobiti več znanja o čuječnosti 

in tovrstni obravnavi 

učencev/dijakov.  

Ne poznam/bežno 

poznam 

38 4,29 0,732 0,112 0,911 > 0,05 

Poznam/zelo dobro 

poznam 

48 4,27 0,792 

Legenda: t – vrednost t-testa, p – statistična značilnost, σ – standardni odklon 

Iz tabele 14 je razvidno, da pri dveh trditvah prihaja do statistično pomembnih razlik med 

strinjanjem skupin s posameznimi trditvami: 

 Pri trditvi »Vsebine o čuječnosti bi morale biti vključene v formalno izobraževanje 

učiteljev« prihaja do statistično značilnih razlik v strinjanju (p < 0,01) glede na 

teoretično znanje anketirancev. Z manj kot 1 % tveganjem lahko trdimo, da se tisti, ki 

imajo več teoretičnega znanja o čuječnosti v večji meri strinjajo (x̄ = 4,19 σ = 0,938), 

da bi vsebine o čuječnosti morale biti vključene v formalno izobraževanje učiteljev kot 

tisti, ki tega pojma ne poznajo oz. ga poznajo le bežno (x̄ = 3,58, σ = 0,976).  

 Pri trditvi »Čuječnost bi morali sistematično uvajati v osnovne/srednje šole, po zgledu 

dobrih praks iz držav, kjer to že počnejo.« prihaja do statistično značilnih razlik v 

strinjanju z omenjeno trditvijo (p < 0,05) glede na teoretično znanje anketirancev. Z 

manj kot 5 % tveganjem lahko trdimo, da se tisti, ki imajo več teoretičnega znanja o 

čuječnosti v večji meri strinjajo (x̄ = 3,98, σ = 0,812), da bi čuječnost morali 

sistematično uvajati v osnovne/srednje šole, po zgledu dobrih praks iz držav, kjer to že 

počnejo, kot tisti, ki tega pojma ne poznajo oz. ga poznajo le bežno (x̄ = 3,58, σ = 

0,889).  

Blizu statistično značilnim razlikam je tudi trditev »Čuječnost ne sodi v šole«, vendar je 

statistična pomembnost v tem primeru malenkost višja od 0,05. Pri ostalih trditvah odnosa do 

uvajanja čuječnosti v šole, ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 0,05) glede na 

poznavanje teoretičnega znanja o čuječnosti. 
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Graf 9: Odnos do uvajanja čuječnosti v šole glede na teoretično znanje o čuječnosti – povprečne 

stopnje strinjanja s trditvami. 

Iz grafa 9 je razvidno, da sta bili v povprečju obe skupini naklonjeni uvajanju čuječnosti v 

šole. Skupina, ki je imela več teoretičnega znanja o čuječnosti, je pri tem izrazila višjo stopnjo 

strinjanja oz. nestrinjanja z večino trditvami, ki so povezane s pozitivnim odnosom do 

uvajanja čuječnosti v šole, pri čemer pa je bila razlika statistično značilna le pri dveh trditvah. 

Anketiranci z manj teoretičnega znanja so se bolj strinjali le s trditvijo »Če se v praksi izkaže, 

da čuječnost pozitivno vpliva na zmanjšanje znakov ADHD pri otrocih in mladostnikih, bi 
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želel/-a tudi sam/-a pridobiti več znanja o čuječnosti in tovrstni obravnavi učencev/dijakov«. 

S to trditvijo sta se v povprečju močno strinjali obe skupini. Na podlagi teh ugotovitev lahko 

sklepamo, da so bili anketiranci, ki imajo več teoretičnega znanja o čuječnosti, v povprečju 

nekoliko bolj naklonjeni uvajanju čuječnosti v šole kot anketiranci, ki tega znanja nimajo.  

Obe trditvi, pri katerih je bila razlika v strinjanju glede na teoretično znanje statistično 

značilna, se nanašata na konkretne ukrepe, ki bi ob implementaciji vplivali na značilnosti 

slovenske vzgoje in izobraževanja. Obe spremembi bi pomenili, da bi bila čuječnost v 

prihodnosti verjetno v veliko večji meri prisotna v šolah. Medtem ko sta se obe skupini sicer z 

omenjanima trditvama strinjali (glej graf 9), pa so anketiranci svoje strinjanje izrazili bolj 

previdno (oziroma z nižjo stopnjo strinjanja). Ena od razlag, s katerimi bi lahko pojasnili 

opisane razlike v strinjanju je, da so bili anketiranci z več teoretičnega znanja bolje seznanjeni 

z dobrimi praksami vpeljevanja čuječnosti v tujini; evalvacija programov čuječnosti so 

namreč pokazale, da uspešno izvedeni programi vpeljevanja čuječnosti v šole koristijo celotni 

šolski skupnosti. Med drugim imajo pozitiven vpliv na odnose med učenci, učitelji in med 

učenci ter učitelji, šolsko klimo in raven stresa, ki ga doživljajo učitelji ter učenci (Klingbeil 

idr., 2017; Smiling Mind 2018). Podobno velja za višjo naklonjenost vključevanju čuječnosti 

v formalno izobraževanje učiteljev, saj bi tovrstni sistemski ukrep pomenil načrtno 

prizadevanje za vpeljevanje čuječnosti v vzgojno-izobraževalni sistem.  

Odnos izvajalcev DSP do čuječnosti glede na izkustveno znanje o čuječnosti je prikazan v 

tabeli 15 in grafu 10. 

Tabela 15: T-test za neodvisne vzorce (2 skupini) – odnos do uvajanja čuječnosti v šole glede na 

izkustveno znanje čuječnosti. 

Ali v osebnem življenju prakticirate čuječnost 

(na kakršen koli način razumete ta izraz)? 

Frekvenca Povprečje σ t p  

Vsebine o čuječnosti bi morale biti 

vključene v formalno izobraževanje 

učiteljev.  

Da 40 4,25 0,899 3,009 0,003 < 0,01 

Ne 46 3,63 0,997 

Če bi bila čuječnost bolj prisotna v 

šolah, bi se večina učencev/dijakov in 

zaposlenih tam bolje počutilo.  

Da 40 3,90 0,709 0,960 0,340 > 0,05 

Ne 46 3,74 0,828 

Čuječnost bi morali sistematično 

uvajati v osnovne/srednje šole po 

zgledu dobrih praks iz držav, kjer to že 

počnejo. 

Da 40 4,00 0,716 2,050 0,044 > 0,05 

Ne 46 3,63 0,951 

Čuječnost izhaja iz tujega kulturnega 

okolja, zato morami biti previdni pri 

morebitnem uvajanju le-te v slovenske 

šole. 

Da 40 2,58 1,083 -

1,243 

0,217 > 0,05 

Ne 46 2,87 1,108 

Čuječnost ne sodi v šole. Da 40 1,73 0,816 -

2,471 

0,016 < 0,05 

Ne 46 2,20 0,934 

Če se v praksi izkaže, da čuječnost 

pozitivno vpliva na zmanjšanje znakov 

ADHD pri otrocih in mladostnikih, bi 

želel/-a tudi sam/-a pridobiti več 

znanja o čuječnosti in tovrstni 

obravnavi učencev/dijakov.  

Da 40 4,38 0,705 1,090 0,279 > 0,05 

Ne 46 4,20 0,806 

Legenda: t – vrednost t-testa, p – statistična značilnost, σ – standardni odklon 



69 

 

Iz tabele 15 je razvidno, da pri treh trditvah prihaja do statistično pomembnih razlik med 

strinjanjem skupin s posameznimi trditvami: 

 Pri trditvi »Vsebine o čuječnosti bi morale biti vključene v formalno izobraževanje 

učiteljev.« prihaja do statistično značilnih razlik v strinjanju (p < 0,01) glede na 

izkustveno znanje. Z manj kot 1 % tveganjem lahko trdimo, da se tisti, ki prakticirajo 

čuječnost v osebnem življenju v večji meri strinjajo (x̄ = 4,25, σ = 0,899), da bi 

vsebine o čuječnosti morale biti vključene v formalno izobraževanje učiteljev kot tisti, 

ki čuječnosti ne prakticirajo v osebnem življenju (x̄ = 3,63, σ = 0,997).  

 Pri trditvi »Čuječnost bi morali sistematično uvajati v osnovne/srednje šole, po zgledu 

dobrih praks iz držav, kjer to že počnejo.« prav tako prihaja do statistično značilnih 

razlik v strinjanju (p < 0,05) glede na izkustveno znanje. Z manj kot 5 % tveganjem 

lahko trdimo, da se tisti, ki prakticirajo čuječnost v osebnem življenju v večji meri 

strinjajo (x̄ = 4,00, σ = 0,716), da bi čuječnost morali sistematično uvajati v 

osnovne/srednje šole po zgledu dobrih praks iz držav, kjer to že počnejo kot tisti, ki 

čuječnosti ne prakticirajo v osebnem življenju (x̄ = 3,63, σ = 0,951).  

 Pri trditvi »Čuječnost ne sodi v šole.« prihaja do statistično značilnih razlik v 

strinjanju (p < 0,05) glede na izkustveno znanje. Z manj kot 5 % tveganjem lahko 

trdimo, da se tisti, ki prakticirajo čuječnost v osebnem življenju v večji meri ne 

strinjajo (x̄ = 1,73, σ = 0,816), da čuječnost ne sodi v šole, kot tisti, ki čuječnosti ne 

prakticirajo v osebnem življenju (x̄ = 2,20, σ = 0,934). Pri ostalih trditvah 

spremenljivke odnosa do uvajanja čuječnosti v šole, ne prihaja do statistično značilnih 

razlik glede na izkustveno znanje o čuječnosti. 
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Graf 10: Odnos do uvajanja čuječnosti v šole glede na izkustveno znanje čuječnosti – povprečne 

stopnje strinjanja s trditvami. 

Iz grafa 10 je razvidno, da so anketiranci, ki imajo izkustveno znanje čuječnosti v povprečju 

izrazili višjo stopnjo strinjanja (prve štiri trditve v grafu 10) oziroma nestrinjanja (zadnji dve 

trditvi v grafu 10) z vsemi trditvami, ki so povezane s pozitivnim odnosom do uvajanja 

čuječnosti v šole, pri čemer pa je bila razlika statistično pomembna pri treh od šestih trditev. 

Na podlagi tega lahko sklepamo, da so anketiranci, ki imajo izkustveno znanje čuječnosti v 

povprečju nekoliko bolj naklonjeni uvajanju čuječnosti v šole kot anketiranci, ki nimajo 

izkustvenega znanja čuječnosti. 

Pri primerjavi skupin glede na izkustveno znanje je prišlo do razlik v strinjanju pri istih dveh 

trditvah kot pri primerjavi skupin glede na teoretično znanje (glej tabelo 15). Kot opisano, se 
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trditvi nanašata na konkretne ukrepe, ki bi ob implementaciji verjetno vplivali na povečanje 

prisotnosti čuječnosti v vzgoji in izobraževanju. Dodatno je bila pri primerjavi skupin glede 

na izkustveno znanje razlika statistično pomembna pri trditvi »Čuječnost ne sodi v šole«, ki se 

manj konkretno nanaša na zelo podoben pojav kot drugi dve trditvi: nižja stopnja strinjanja 

pomeni, da bi si anketiranci želeli višjo prisotnost čuječnosti v šolah. Ena od razlag, s katerimi 

bi lahko pojasnili opisane statistično pomembne razlike v strinjanju je, da so anketiranci, ki 

imajo izkustveno znanje čuječnosti višjo stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja izrazili zaradi 

pozitivnih učinkov čuječnosti, ki so jih občutili na sebi. Ugotovili smo, da so anketiranci, ki 

so v svojem življenju na določen način prakticirali čuječnost (N3 = 61) v splošnem občutili 

pozitivne učinke čuječnosti (glej tabelo 12 in graf 7). Med drugim so se v povprečju visoko 

strinjali, da ima čuječnost pozitiven vpliv na kvaliteto njihovega življenja (x̄ = 4,16) in da se 

je zaradi čuječnosti raven stresa, ki ga doživljajo zmanjšala (x̄ = 3,98). Raziskava med 

slovenskimi učitelji je pokazala, da je učiteljski poklic povezan z visoko ravnjo doživljanja 

stresa in občutkov izgorelosti (Slivar, 2009), podobno pa tudi učenci in mladostniki doživljajo 

veliko stresa povezanega s šolo (Jeriček Klanšek idr., 2018). Statistično pomembne razlike v 

stopnjah strinjanja bi lahko bile torej posledica lastnih pozitivnih izkušenj s čuječnostjo, ki bi 

izvajalcem DSP lahko predstavlja način za učinkovito soočanje s stresom povezanim z 

delovnim mestom, kar pa lahko posledično dodatno osmišlja tudi vpeljavo čuječnosti v svoje 

delo. 

4.5 Cilji, način vključevanja, opažen vpliv na znake in pomembni dejavniki (ovire, 

priporočila in značilnosti dobre prakse) vključevanja čuječnosti v obravnavo 

učencev in dijakov z ADHD med urami DSP 

Med 32 anketiranci, ki v svoje delo z učenci ali dijaki vključujejo čuječnost, jih 16 (50 %) le-

to vključuje tudi v obravnavo učencev ali dijakov z ADHD, kar predstavlja 15,1 % vseh 

anketiranih izvajalcev DSP. Pri predstavitvi rezultatov, ki se nanašajo na cilje, opažene vplive 

in pomembne dejavnike vključevanja čuječnosti v obravnavno učencev in dijakov med urami 

DSP so prikazani le odgovori podvzorca anketirancev, ki čuječnost v svoje delo vključujejo 

tudi pri obravnavi učencev ali dijakov z ADHD (N2 = 16). 

4.5.1 Cilji vključevanja čuječnosti v obravnavo učencev in dijakov z ADHD med urami 

DSP 

Zanimalo nas je, kakšne cilje želijo izvajalci DSP doseči z vključevanjem čuječnosti v 

obravnavo učencev in dijakov z ADHD. Pri tem smo želeli ugotoviti, ali so ti cilji enaki 

oziroma podobni kot pri vključevanju čuječnosti v obravnavo ostalih učencev ali so usmerjeni 

specifično na ADHD. 

Med 16 anketiranci jih je 9 vključevalo čuječnost v obravnavo učencev ali dijakov z ADHD z 

enakimi oziroma podobnimi cilji kot pri ostalih učencih ali dijakih. Ti cilji so na primer: 

boljše počutje, umiritev, začutenje lastnega telesa, izboljšanje samozavedanja, izboljšanje 

pozornosti, večje sprejemanje drugih in zmanjšanje doživljanje stresa. 

7 jih je poročalo, da za učence ali dijake z ADHD poleg ciljev, ki so jih navajali že za ostale 

učence, posebej specifično izpostavljajo individualizirano usmerjenost na učenca ali dijaka in 



72 

 

situacijo. Pri tem pri usmeritvi na učenca ali dijaka izpostavljajo predvsem razvijanje 

specifičnih vidikov pozornosti (usmerjanje, vzdrževanje) in samokontrole (zmanjšanje znakov 

impulzivnosti). 

Večini konkretneje opisanih ciljev, ki so usmerjeni na ADHD je skupno, da so se nanašali na 

razvijanje določenih vidikov pozornosti: 

 »Izboljšanje vzdrževanja pozornosti in zavedanje sebe v tem trenutku, simptomov 

ADHD«; 

 »Vaje izvajam za izboljšanje pozornosti in zaradi občutka sprejetosti, vsakemu se 

zgodi, da misli uidejo in nič ni narobe s tem.«; 

 »Pri teh učencih predvsem na pozornost, podaljševanje le-te«. 

Zanimalo nas je, ali so anketiranci pred uvajanjem čuječnosti v delo z učenci ali dijaki z 

ADHD poznali raziskave, ki kažejo, da prakticiranje čuječnost pozitivno vpliva na izražanje 

znakov ADHD.  

Tabela 16: Število in strukturni odstotki anketirancev glede na poznavanje raziskav, ki kažejo, da na 

čuječnosti osnovane intervencije pozitivno vplivajo na izražanje znakov ADHD. 

Ali ste pred uvajanjem čuječnosti v delo z učenci/dijaki z ADHD 

poznali raziskave, ki kažejo, da na čuječnosti osnovane intervencije 

pozitivno vplivajo na izražanje znakov (simptomov) ADHD? 

Frekvenca Odstotki Veljavni 

odstotki 

Da 6 5,3 37,5 

Ne 10 8,8 62,5 

Skupaj 16 14,0 100,0 

Manjkajoči (ne uvajajo čuječnosti v delo z učenci ali dijaki z 

ADHD) 

98 86,0  

Skupaj 114 100,0  

 

Iz rezultatov prikazanih v tabeli 16 je razvidno, da je omenjene raziskave poznalo 6 (od 16) 

anketirancev, kar približno ustreza tudi ciljem, s katerimi čuječnost vključujejo: vseh 6 

anketirancev, ki so poznali raziskave o vplivu čuječnosti na ADHD čuječnost v svoje delo z 

učenci ali dijaki z ADHD vključujejo s cilji, ki so specifično usmerjeni na težave, ki izhajajo 

iz ADHD učenca ali dijaka. 

4.5.2 Način vključevanja čuječnosti v obravnavo učencev in dijakov z ADHD med 

urami DSP 

Odgovori anketirancev kažejo, da 2 od 16 anketirancev čuječnost vključujeta bolj 

sistematično, medtem ko jih večina le-to vključuje priložnostno. 

Anketiranci so čuječnost najpogosteje vključevali v obliki posameznih aktivnosti (11) v 

uvodnem delu ure (5) ali kot vmesni odmor (2). Za te aktivnosti so namenili od dve do deset 

minut. Čuječnost vključujejo, kadar pri učencih začutijo potrebo (2) ali kadar jim njihove 

težave preprečujejo, da so uspešni pri svojem delu. Dva anketiranca te aktivnosti v ure DSP 

vključujeta enkrat tedensko, eden pa vsako uro, kadar je to mogoče. Eden čuječnost vključuje 

v obliki tedenskih delavnic, eden pa v obliki izvajanja programa MBSR. 
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Kljub temu, da je 6 anketirancev izrazilo, da so poznali raziskave, ki kažejo, da nekateri 

programi osnovani na čuječnosti ali MBI pozitivno vplivajo na izražanje znakov ADHD, 

nihče ni odgovoril, da bi katero od teh intervencij ali programov (na primer MYmind ali 

MAPs for ADHD) uporabljal pri svojem delu ali iz njega pri svojem delu izhajal (na primer 

pri načrtovanju dejavnosti osnovanih na čuječnosti). Samo eden od šestnajstih anketirancev je 

jasno izrazil, da čuječnost vključuje z izvajanjem programa osnovanega na čuječnosti:  

 »Sledim programu MBSR, ki ga prilagodim zmožnostim učencev, žal pa tudi časovnim 

zmožnostim. To izvajam na začetku ure, kar traja približno deset minut.«  

Pozitivni učinki vadbe čuječnosti na znake ADHD prikazani v raziskavah, podrobneje 

opisanih v poglavju Čuječnost in ADHD, so bili ugotovljeni kot posledica sistematičnega 

izvajanja programov osnovanih na čuječnosti ali MBI. Kljub temu, da večina anketirancev 

(15) čuječnosti ne vključuje v obliki sistematičnih programov, pa so, kot je podrobneje 

prikazano v naslednjem poglavju, vsi poročali o določenih pozitivnih vplivih, ki jih ima po 

njihovem mnenju, vključevanje čuječnosti na znake ADHD. Ta ugotovitev je zanimiva z 

vidika DSP, saj nakazuje, da je mogoče določene pozitivne učinke doseči tudi brez 

sistematičnega sledenja programov čuječnosti, ki bi jih bilo sicer v okviru ur DSP zaradi 

časovnih in organizacijskih omejitev težko dosledno izvajati. 

4.5.3 Vpliv čuječnosti na izražanje znakov ADHD  

Anketirani izvajalci DSP so opisali vpliv vključevanja čuječnosti v svoje delo na učence ali 

dijake z ADHD, ki so ga opazili takoj po izvedbi vaje čuječnosti (kratkoročni učinki) in 

vpliv, ki je bil po njihovem mnenju posledica izvajanja vaj čuječnosti v daljšem časovnem 

obdobju (splošni oziroma dolgoročni učinki).  

Med kratkoročnimi učinki so navedli predvsem, da so učenci ali dijaki bolj umirjeni in 

sproščeni (6) ter da se njihov motorični nemir zmanjša. Učenci so neposredno po vaji 

čuječnosti bolj motivirani za delo (2), na trenutne naloge se lažje oziroma bolje osredotočijo 

(2), njihova pozornost se izboljša in podaljša, dalj časa so zmožni brati ali pisati ter si hitreje 

zapomnijo informacije. Anketiranci so opazili tudi, da vaja čuječnosti pozitivno vpliva na 

dinamiko celotne učne ure, kar je eden od anketirancev izrazil z: »Boljše sodelovanje učenca, 

uspešna ura, lažja vodljivost v nadaljevanju pouka v skupini«. 

Splošni, dolgoročni učinki, ki so jih navedli anketiranci, so se nanašali predvsem na dve 

področji, zato smo jih razdelili v dve skupini: učinki na znake ADHD in učinke povezane s 

psihično dobrobitjo učencev ali dijakov. 

Anketiranci so opazili pozitiven vpliv na psihično dobrobit učencev: večjo sproščenost in 

umirjenost, boljšo samopodobo, zmanjšanje stresa, boljše soočanje z nepredvidljivimi 

situacijami, izboljšan odnos do izvajalca DSP in sebe, manj zaskrbljenosti ter večji interes za 

delo. O pozitivnem vplivu na psihično dobrobit otrok in mladostnikov kot posledici vadbe 

čuječnosti je na podlagi raziskav poročalo več avtorjev: po izvedbi programa MYmind se je 

pri mladostnikih pomembno znižala raven stresa, ki so ga doživljali, hkrati pa se je dvignila 

raven zadovoljstva z lastnim življenjem (Haydicky idr., 2013), po intervenciji osnovani na 
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čuječnosti namenjeni družinam pa se je povečalo psihično blagostanje otrok in njihovih 

staršev, hkrati pa so se izboljšali tudi družinski odnosi (Lo idr., 2017).  

Med učniki povezanimi z znaki ADHD so navedli: boljšo koncentracijo, večjo vztrajnost pri 

delu, daljšo pozornost (2), izboljšan nadzor lastne impulzivnosti, manjša raztresenost in bolj 

urejene misli učencev.  

Ena anketiranka ni opazila nobenih dolgoročnih vplivov vadbe čuječnosti. Nihče ni poročal o 

negativnih učinkih.  

Podrobneje nas je zanimal dolgoročni vpliv vključevanja čuječnosti na znake ADHD. 

Anketirance, ki v obravnavo učencev ali dijakov z ADHD vključujejo čuječnost (N = 16), 

smo prosili, da so se osredotočili na enega učenca ali dijaka z ADHD, pri katerem so 

čuječnost v obravnavo vključevali kontinuirano v daljšem časovnem obdobju in opredelili, 

v kolikšni meri se strinjajo, da so pri njem opazili spremembe v izražanju posameznih znakov 

ADHD. Povprečne stopnje strinjanja so prikazane v grafu 11 (vpliv na znake pomanjkljive 

pozornosti) in grafu 12 (vpliv na znake hiperaktivnosti in impulzivnosti). Trditve, s katerimi 

smo preverjali vpliv čuječnosti na izražanje nekaterih v nadaljevanju predstavljenih znakov 

ADHD, smo pripravili na podlagi znakov ADHD opisanih v Mednarodni klasifikaciji za 

diagnosticiranje duševnih motenj DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). 

Pri tem velja opozoriti, da opisane spremembe niso bile merjene z veljavnimi merskimi 

inštrumenti, poleg tega pa ni znano, na kakšen način natančno so posamezni izvajalci DSP 

vključevali čuječnost v delo z učenci ali dijaki pri katerih so spremembe opazili. Dodatno ni 

natančno znano, kako dolgo in kako pogosto so čuječnost vključevali, kar sta dejavnika, ki pri 

udeležbi v programu osnovanem na čuječnosti vplivata na učinek le-tega (Huppert in Johnson, 

2010). Vprašanje ni natančno definiralo najkrajšega obdobja vadbe čuječnosti, vendar 

nekatere raziskave kažejo, da so učinki vadbe čuječnosti opazni relativno hitro: Tang in 

sodelavci (2007) so ugotovili merljive učinke že po petih dneh vadbe čuječnosti (20 minut 

dnevno). Zaradi opisanih omejitev na podlagi mnenj anketirancev ni mogoče oblikovati 

natančnejših sklepov o vplivu čuječnosti na ADHD. 
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Graf 11: Vpliv čuječnosti na znake pomanjkljive pozornosti – povprečne stopnje strinjanja s trditvami. 

Iz grafa 11 je razvidno, da so anketiranci v splošnem menili, da je imela čuječnost pozitiven 

vpliv na izražanje osmih od devetih znakov pomanjkljive pozornosti pri 16 učencih ali dijakih 

z ADHD. Najbolj so se strinjali, da je po kontinuiranem vključevanju čuječnosti v daljšem 

časovnem obdobju učenec ali dijak z ADHD lažje vzdrževal pozornost na nalogo ali aktivnost 

(x̄ = 4,07, σ = 0,829), da je bolje sledil navodilom in več nalog uspešno zaključil (x̄ = 3,92, σ 

= 0,996) in da se manj pogosto zdi, kot da ne sliši, kaj mu govorimo (x̄ = 3,79, σ = 0,975). V 

povprečju niso opazili, da bi učenec ali dijak manj pogosto izgubljal stvari in šolske 

potrebščine (x̄ = 3,00, σ = 1,000). 

 

Graf 12: Vpliv čuječnosti na znake hiperaktivnosti in impulzivnosti – povprečne stopnje strinjanja s 

trditvami. 
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Iz grafa 12 je razvidno, da anketiranci v splošnem menijo, da je imela čuječnost pozitiven 

vpliv na izražanje vseh navedenih znakov hiperaktivnosti in impulzivnosti pri 15 učencih ali 

dijakih z ADHD. Pri tem so se najbolj strinjali, da učenec ali dijak z ADHD po kontinuiranem 

vključevanju čuječnosti v daljšem časovnem obdobju manj pogosto zapušča svoje mesto, ko 

bi moral na njem sedeti (x̄ = 3,92 σ = 0,996), da je motorični nemir rok in nog manj izrazit (x̄ 

= 3,86, σ = 0,949) in da manj pogosto prekinja ali zmoti druge (x̄ = 3,85, σ = 0,996). 

Podoben vpliv vadbe čuječnosti na znake ADHD, kot so ga na podlagi lastnih mnenj izrazili 

anketiranci, je bil ugotovljen v več raziskavah, ki so bile izvedene na vzorcih otrok in 

mladostnikov z ADHD v različnih kulturnih okoljih. V večini raziskav so se otroci in 

mladostniki udeležili osemtedenskega programa čuječnosti ali MBI, spremembe pa so 

raziskovalci spremljali po zaključku programa čuječnosti ali MBI, pogosto pa tudi v obdobju, 

ki je sledilo. O zmanjšanju izražanja znakov ADHD pri otrocih z ADHD so poročali S. Van 

der Oord in sodelavki (2012), Lo in sodelavci (2017) ter Anantavorawong in Narkpongphun 

(2018), pri mladostnikih pa L. Zylowska in sodelavci (2008), E. van der Weijer-Bergsma in 

sodelavci (2012) ter J. Haydicky in sodelavci (2013). Rezultate teh raziskav je sicer zaradi 

številnih metodoloških razlik v izvedbi težko primerjati, vendar pa podobne ugotovitve vseh 

raziskav nakazujejo, da ima vadba čuječnosti pozitiven vpliv na znake ADHD pri otrocih in 

mladostnikih. Kot je razvidno iz grafov 11 in 12, so anketiranci (N = 15) v splošnem menili, 

da je imelo vključevanje čuječnosti v njihovo obravnavo učenca ali dijaka z ADHD pozitiven 

vpliv na izražanje obeh skupin znakov ADHD, kar v splošnem sovpada tudi z ugotovitvami 

omenjenih raziskav.  

Cairncross in Miller (2016) sta na podlagi pregleda podatkov, zbranih v več raziskavah, 

ugotovila, da je bil vpliv vadbe čuječnosti na znake pomanjkljive pozornosti v povprečju večji 

kot na znake hiperaktivnosti in impulzivnosti. Na podlagi mnenj anketirancev (N = 15) je bil 

povprečni vpliv čuječnosti na izražanje navedenih znakov hiperaktivnosti in impulzivnosti pri 

učencih ali dijakih nekoliko višji (x̄ = 3,76) kot na izražanje znakov pomanjkljive pozornosti 

(x̄ = 3,57). 

Ker pred analizo podatkov nismo mogli vedeti, ali bo iz stopenj strinjanja s trditvami mogoče 

jasno sklepati na mnenje anketirancev o vplivu čuječnosti na znake ADHD, smo jim postavili 

še vprašanje »Ali v splošnem menite, da je imela čuječnost pozitiven vpliv na izražanje znakov 

ADHD pri učencu/dijaku iz prejšnjega vprašanja?« Kot je razvidno iz tabele 17, so vsi 

anketiranci (N = 15, 100 %), ki so odgovorili na vprašanje, odgovorili pritrdilno.  

Tabela 17: Število in strukturni odstotki anketirancev glede na splošno mnenje o pozitivnem vplivu 

čuječnosti na izražanje znakov ADHD pri učencu ali dijaku. 

Ali v splošnem menite, da je imela čuječnost pozitiven vpliv na 

izražanje znakov ADHD pri učencu/dijaku iz prejšnjega 

vprašanja?  

Frekvenca Odstotki Veljavni odstotki 

Da 15 14 100,0 

Manjkajoči 99 86  

Skupaj 114 100,0  
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Na podlagi predstavljenih ugotovitev lahko sklepamo, da so anketiranci, ki v svoje delo z 

učenci ali dijaki z ADHD vključujejo čuječnost menili, da je le-ta imela pozitiven vpliv na 

znake ADHD pri učencu ali dijaku, pri katerem so čuječnost kontinuirano vključevali v 

daljšem časovnem obdobju. Poleg vpliva na znake ADHD pa so opisali tudi druge učinke 

čuječnosti na učence ali dijake z ADHD. Med njimi je največ takih, ki se nanašajo na 

povečanje njihovega psihičnega blagostanja (na primer doživljajo manj stresa, izboljšana 

samopodoba, večja sproščenost). 

4.5.4 Pomembni dejavniki vključevanja čuječnosti v obravnavo učencev in dijakov z 

ADHD med urami DSP 

Izvajalci DSP, ki v svoje delo z učenci ali dijaki z ADHD vključujejo čuječnost (N2 = 16), so 

kot dejavnike dobre prakse najpogosteje navedli: (1) redno in dosledno izvajanje vaj 

čuječnosti (aktivnosti, programov) ob upoštevanju značilnosti posameznika, (2) zagotavljanje 

časa za izvedbo vaj čuječnosti in (3) lastno prakso čuječnosti izvajalca DSP. 

Anketirani izvajalci DSP so potrdili, da je treba aktivnosti povezane s čuječnostjo izvajati 

redno, dosledno in postopno, od lažjih k bolj zahtevnim. Pri tem je treba upoštevati 

značilnosti posameznika: zmožnosti prepoznavanja lastnih čustev, sposobnosti, močna 

področja, interese, in stopnjo ter značilnosti njegovih težav. To so izrazili na primer z: 

 »Otroka je treba dobro poznati in pripraviti aktivnosti, ki so zanj primerne.« 

 »Vsak otrok je drugačen. Izhajati je treba iz otroka in stopnje težav. Opazovati 

njegovo odzivanje, sprejemanje«. 

Izvajalcem DSP se zdi pomembno, da izvajalec DSP, ki v svoje delo vključuje čuječnost, tudi 

sam izvaja prakso čuječnosti: 

 »[…] najbolj pomembno je, da ima učitelj lastno prakso čuječnosti, da res ve, kaj 

dela.« 

 »Pustiti času čas, izhajati iz lastnega procesa spoznavanja čuječnosti.« 

Več anketirancev je kot oviro pri vključevanju čuječnosti zaznalo pomanjkanje časa za 

tovrstne aktivnosti med urami DSP. Menijo, da je redno vadbo čuječnosti v okviru ur DSP 

nemogoče zagotoviti oziroma, da si je težko vzeti dovolj časa: 

 »Vzeti si dovolj časa. To je težko, ker tega ne dopuščata kurikulum in IP. Zato je to 

potrebno načrtovati na začetku šolskega leta, kot nek program, predvideti čas za to v 

naprej.« 

 »Pomembno je vsakodnevno izvajanje, trening, tudi doma, sicer učinek ni enak. V šoli 

ni dovolj časa. Zato je pomembno, da jih naučimo, kako lahko čuječnost sami 

uporabljajo.« 

Po izkušnjah anketirancev je za učence ali dijake z ADHD čuječnost zelo zahtevna, pri učenju 

le-te imajo več težav oziroma potrebujejo več časa, da se je naučijo:  
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 »Postopnost, od lažjega k zahtevnemu, vztrajanje pri rutinskih vajah čuječnosti, sploh 

pri otrocih z ADHD, ki imajo pri tem več težav.« 

 »Otroci z ADHD potrebujejo več časa, da se naučijo čuječnosti. Potrebno jo je uvajati 

postopoma, učencem dati dovolj časa, biti potrpežljiv.« 

 »Za učence z ADHD je čuječnost zelo zahtevna, zato jim je treba še bolj kot ostalim te 

aktivnosti osmisliti, jim nameniti več časa.« 

Da imajo učenci z ADHD težave pri učenju in izvajanju enostavnih vaj čuječnosti, je na 

podlagi lastne izkušnje z uvajanjem čuječnosti v DSP izpostavila tudi M. Kralj (2017). 

Izvajalci DSP so izpostavili, da mora izvajalec DSP učencu ali dijaku z ADHD čuječnost 

osmisliti, da razume, na kakšen način mu ta lahko koristi. Smiling Mind (2018) med 

priporočili za uvajanje čuječnosti v šole predlaga, da le-to lahko osmislimo v primerjavi s 

fizično vadbo: tako kot s fizično vadbo postopoma krepimo mišice in skrbimo za svoje 

telesno zdravje, lahko z vadbo čuječnosti postopoma krepimo svoje »možgane« (možganske 

funkcije, ki omogočajo boljšo koncentracijo, pozornost) in tako poskrbimo za svoje dobro 

počutje (psihično zdravje, manj doživljanja stresa). Bolj kot »treniramo«, »močnejši« 

postajamo: čuječnost je torej kot telovadnica za naše možgane.  

Pomanjkanje časa so anketiranci kot oviro za vključevanje čuječnosti navedli tudi pri 

obravnavi ostalih učencev v okviru ur DSP. Ob upoštevanju, da po izkušnjah anketirancev 

učenci ali dijaki z ADHD potrebujejo več časa oziroma imajo več težav pri aktivnostih 

povezanih s čuječnostjo obstaja možnost, da je ta ovira pri njih bolj izrazita. Eden od 

anketirancev je predlagal, da lahko izvajalec DSP čas za izvajanje vaj čuječnosti zagotovi 

tako, da jih načrtuje že na začetku šolskega leta. 

Kot aktivnosti ali programe, ki so se v praksi izkazali kot koristni ali uporabni za učence 

ali dijake z ADHD, so anketiranci predlagali naslednje: 

1. Posamezne aktivnosti: dihalne vaje, vaje postopnega pregledovanja telesa, opazovanje 

sveče, poslušanje zvonca/posode, kratke meditacije, vaja z rozino, čuječa hoja ali 

raztezanje in vodena pravljična meditacija ob glasbi. 

2. Programa: MBSR (obrazložitev: program Mindfulnness based stress reduction (Kabat-

Zinn, 1990)) in Bal-A-Vis-X (obrazložitev: program sestavljen iz več stopenj vaj za 

razvijanje ravnotežja, sluha in vida (Bal-A-Vis-X, b. d.)) 

3. Poleg tega so predlagali tudi:  

 »Sedenje ob mirni glasbi, dihanje in govorjenje sem-zdaj-tu-diham.« 

 »Opazovanje narave, sprehod v naravi, jasna navodila za delo (učenje zunaj), učenec 

vnaprej ve, da bo osredotočen le na eno dejavnost.« 

 »Pri mlajših učencih pihanje v vetrnico ob napadih stiske. Pred tem (ko uspejo slediti 

zgodbi) poslušajo zgodbo o čarobni vetrnici, ki odžene slabe misli, če vanjo zelo 

močno pihajo. Občasno igram igro s karticami, kjer so zapisana vprašanja o željah, 

občutkih, interesih posameznika, potem presojajo tudi določene situacije. Vodim jih, 

da razmišljajo o svojih odgovorih in spoznavajo sami sebe.« 
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4.6 Zaznavanje potrebe po dodatnih, novih ali drugačnih strategijah in načinih 

obravnave učencev in dijakov z ADHD. 

Zaznavanje potrebe po dodatnih, novih ali drugačnih strategijah in načinih obravnave učencev 

in dijakov z ADHD smo preverjali s pomočjo merjenja stališč oziroma stopnje strinjanja s 

trditvami. Pri tem velja, da je višja stopnja zaznavanja opisane potrebe izražena z višjim 

strinjanjem s trditvama »Pri delu z učenci/dijaki z ADHD imam občasno težave, saj 

preprosto ne vem več, kaj bi še lahko preizkusil.« in »Splošen nabor razpoložljivih strategij 

dela, gradiv in praktičnih smernic za delo z učenci/dijaki z ADHD je premajhen, da bi 

zadostoval realnim potrebam.« ter nižjo stopnjo strinjanja s trditvijo »Za učinkovito 

psihosocialno obravnavo učencev/dijakov z ADHD obstaja zadosten nabor pristopov in 

strategij, ki jih lahko uporabim pri svojem delu«. 

Tabela 18: Zaznavanje potrebe po dodatnih, novih ali drugačnih strategijah in načinih obravnave 

ADHD – osnovna deskriptivna statistika. 

V kolikšni meri se 

strinjate z navedenimi 

trditvami?  

Frekvenca x̄ M Mo σ Min Max 

Veljavni Manjkajoči 

Pri delu z učenci/dijaki z 

ADHD imam občasno težave, 

saj preprosto ne vem več, kaj 

bi še lahko preizkusil. 

84 30 3,58 4,00 4 0,972 1 5 

Splošen nabor razpoložljivih 

strategij dela, gradiv in 

praktičnih smernic za delo z 

učenci/dijaki z ADHD je 

premajhen, da bi zadostoval 

realnim potrebam: od 

izvajalca DSP zahteva 

iznajdljivost, učenje prek 

lastnih izkušenj. 

85 29 4,12 4,00 4 0,851 2 5 

Učenci/dijaki z ADHD, ki 

imajo za ta namen predpisana 

zdravila (medikamentozna 

obravnava) potrebujejo tudi 

komplementarno 

psihosocialno obravnavo, kjer 

lahko pridobijo spretnosti za 

aktivno soočanje s težavami. 

86 28 4,35 4,00 5 0,748 2 5 

Za učinkovito psihosocialno 

obravnavo učencev/dijakov z 

ADHD obstaja zadosten 

nabor pristopov in strategij, ki 

jih lahko uporabim pri svojem 

delu. 

85 29 2,68 3,00 2 0,978 1 5 

Legenda: x̄ – povprečje, M – mediana, Mo – modus, σ – standardni odklon, Min – minimum, Max – maksimum 

Iz tabele 18 je razvidno, da so se anketiranci v povprečju strinjali, da je splošen nabor 

razpoložljivih strategij dela, gradiv in praktičnih smernic za delo z učenci/dijaki z ADHD 

premajhen, da bi zadostoval realnim potrebam: od izvajalca DSP zahteva iznajdljivost, učenje 

prek lastnih izkušenj in izkušenj kolegov (x̄ = 4,12, σ = 0,851). Tako je menila večina (81 %), 

med katerimi se jih je s trditvijo strinjalo 45% in popolnoma strinjalo 31 %. Samo 6 % jih je 

menilo, da je ta nabor zadosten (nihče se s trditvijo sploh ni strinjal, 6 % pa se jih ni strinjalo) 

(glej prilogo 1). Prav tako so se v povprečju strinjali, da imajo pri delu z učenci ali dijaki z 



80 

 

ADHD občasno težave, saj ne vejo, kaj bi še lahko preizkusili (x̄ =3,58, σ = 0,972). Le 10 % 

anketirancev teh težav nima (2 % se jih sploh ni strinjalo, 8 % pa se jih ni strinjalo), medtem 

ko jih te težave zaznava 74 % (44 % se s trditvijo strinja, 30 % pa popolnoma strinja) (glej 

prilogo 1).  

Anketiranci so se v povprečju manj strinjali (glej tabelo 3), da za učinkovito psihosocialno 

obravnavno učencev ali dijakov z ADHD obstaja zadosten nabor pristopov in strategij, ki jih 

lahko pri svojem delu uporabijo (x̄ = 2,68, σ = 0,978). Malo manj kot polovica (49 %) jih je 

menilo, da obstoječ nabor pristopov in strategij ni zadosten (7 % se jih s trditvijo sploh ni 

strinjalo, 42 % pa se jih ni strinjalo), medtem, ko se jih je 20 % strinjalo, da je obstoječi nabor 

zadosten (15 % se jih je s trditvijo strinjalo in 5 % popolnoma strinjalo) (glej prilogo 1).  

Na podlagi strinjanja oziroma nestrinjanja z opisanimi trditvami lahko sklepamo, da so 

anketiranci pri svojem delu v povprečju zaznavali potrebo po dodatnih, novih ali drugačnih 

strategijah in načinih obravnave učencev in dijakov z ADHD. 

V kontekstu psihosocialne obravnave ADHD nas je zanimalo tudi, v kolikšni meri so se 

anketiranci strinjali, da je le-ta potrebna ne glede na to, ali je posameznik deležen tudi 

mediakamentozne obravnave. S trditvijo »Učenci/dijaki z ADHD, ki imajo za ta namen 

predpisana zdravila potrebujejo tudi komplementarno psihosocialno obravnavo, kjer lahko 

pridobijo spretnosti za aktivno soočanje s težavami,« se je strinjala velika večina anketirancev 

(91 %, od tega se jih je 48 % popolnoma strinjalo). Samo 3 % veljavnih anketirancev se s 

trditvijo ni strinjalo (glej prilogo 1). Na podlagi te ugotovitve lahko sklepamo, da se 

anketiranci zavedajo, da medikamentozna obravnava ne sme biti edini način obravnave 

učenca z ADHD ter da je za učinkovito obravnavno potrebna kombinacija različnih pristopov 

(Rotvejn-Pejič, 2009). 

Nadalje nas je zanimalo, ali obstaja razlika med zaznavanjem potrebe po dodatnih, novih ali 

drugačnih strategijah in načinih obravnave učencev in dijakov z ADHD med anketiranimi 

izvajalci DSP, ki DSP izvajajo na osnovnih šolah in tistimi, ki jo izvajajo na srednjih šolah. 

To smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce, kar je prikazano v tabeli 19.  

Tabela 19: T-test za neodvisne vzorce (2 skupini) – zaznavanje potreb po dodatnih, novih ali 

drugačnih strategijah in načinih obravnave učencev in dijakov z ADHD glede na zaposlitev 

anketiranega. 

Trditve Zaposlitev Frekvenca x̄ σ t p  

Pri delu z učenci/dijaki z ADHD 

imam občasno težave, saj 

preprosto ne vem več, kaj bi še 

lahko preizkusil. 

 

Osnovna šola 71 3,56 1,010 –0.337 0,737 > 0,05 

Srednja šola 12 3,67 0,778 

Splošen nabor razpoložljivih 

strategij dela, gradiv in praktičnih 

smernic za delo z učenci/dijaki z 

ADHD je premajhen, da bi 

zadostoval realnim potrebam. 

 

Osnovna šola 72 4,15 0,850 0,884 0,380 > 0,05 

Srednja šola 12 3,92 0,900 
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Trditve Zaposlitev Frekvenca x̄ σ t p  

Učenci/dijaki z ADHD, ki imajo 

za ta namen predpisana zdravila 

potrebujejo tudi komplementarno 

psihosocialno obravnavo, kjer 

lahko pridobijo spretnosti za 

aktivno soočanje s težavami. 

 

Osnovna šola 73 4,37 0,717 0,870 0,387 > 0,05 

Srednja šola 12 4,17 0,937 

Za učinkovito psihosocialno 

obravnavo učencev/dijakov z 

ADHD obstaja zadosten nabor 

pristopov in strategij, ki jih lahko 

uporabim pri svojem delu. 

Osnovna šola 72 2,68 1,019 –0,226 0,822 > 0,05 

Srednja šola 12 2,75 0,754 

Legenda: x̄ – povprečje, σ – standardni odklon, t – vrednost t-testa, p - statistična značilnost 

Iz tabele 19 je razvidno, da so razlike v povprečjih strinjanja pri posameznih trditvah glede na 

vrsto šole, kjer izvajajo DSP, majhne in niso statistično pomembne. Na podlagi te ugotovitve 

lahko trdimo, da so izvajalci DSP na osnovnih in srednjih šolah zaznavali potrebo po 

dodatnih, novih ali drugačnih strategijah in načinih obravnave učencev in dijakov z ADHD v 

približno enaki meri. 

Na podlagi raziskav, ki so pokazale pozitiven vpliv čuječnosti na znake in splošno delovanje 

oseb z ADHD (podrobneje opisanih v poglavju Čuječnost in ADHD), se več avtorjev 

sprašuje, kakšna bo vloga čuječnosti pri obravnavi oseb z ADHD v prihodnosti. Večina 

avtorjev priložnost programov in intervencij osnovanih na čuječnosti vidi v vključevanju le-

teh med obstoječe psihosocialne obravnave (Meppelink idr, 2016b). Kljub temu, da čuječnosti 

v obliki sistematičnega izvajanja programov čuječnosti z namenom obravnave ADHD (v 

oblikah kot so bile uporabljene v omenjenih raziskavah) zaradi več ovir (na primer premajhno 

število ur, pomanjkanje časa, ustrezna usposobljenost za izvajanje posameznega programa, 

prostorske omejitve) verjetno ne bi bilo mogoče učinkovito izvajati v okviru DSP, pa izkušnje 

izvajalcev DSP sodelujočih v tej raziskavi nakazujejo, da je čuječnost mogoče uvajati v ure 

DSP na način, ki koristi učencem in dijakom z ADHD. V tem kontekstu torej čuječnost lahko 

predstavlja enega od potencialnih odgovorov na zaznano potrebo po dodatnih, novih ali 

drugačnih pristopih obravnave učencev in dijakov z ADHD v okviru ur DSP. 
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5 SKLEP 

Temeljni cilj magistrskega dela je bil ugotoviti trenutno stanje prisotnosti, poznavanja in 

značilnosti vključevanja čuječnosti v izvajanje DSP v osnovnih in srednjih šolah. Cilj je bil (z 

upoštevanjem omejitev raziskave) dosežen, saj smo na vzorcu izvajalcev DSP ugotovili 

značilnosti odnosa in znanja izvajalcev DSP glede čuječnosti ter značilnosti pojavljanja in 

vključevanja čuječnosti v prakso DSP v osnovnih ter srednjih šolah. 

Ugotovili smo, da je bilo med anketiranimi izvajalci DSP (N = 114), ki so bili v vzorec 

vključeni prek samoizbire, zelo malo (7 oziroma 6,1 %) takih, ki še niso slišali za čuječnost. 

Večina (107 oziroma 93,9 %) jih je čuječnost poznala vsaj bežno, dobra desetina pa zelo 

dobro. Pri večini anketirancev, ki so imeli teoretično znanje o čuječnosti, to ni bilo 

poglobljeno, saj jih je med 91 izvajalci DSP, ki so že imeli določeno teoretično znanje, 55 

(60,5 %) izobraževanju o čuječnosti namenilo manj kot osem ur. Svoje znanje so pridobili 

predvsem iz strokovnih knjig, revij in člankov ter delavnic ali predavanj namenjenim 

pedagoškim delavcem. Več kot polovica od 114 anketirancev (61 oziroma 54%) je imela tudi 

izkustveno znanje čuječnosti, saj so se opredelili, da so to v času anketiranja na določen način 

prakticirali v osebnem življenju. Do čuječnosti so imeli v povprečju pozitiven odnos. Menili 

so, da bi ta koristila večini ljudi in da ni samo »trend«. Poleg pozitivnega odnosa so 

anketiranci izrazili tudi zanimanje za čuječnost: velika večina (88 % oziroma 76 od 86 

veljavnih anketirancev) bi želela pridobiti več znanja o čuječnosti. Anketiranci so v splošnem 

izrazili pozitiven odnos tudi do vključevanja čuječnosti v šole: le 7 % (6 od 86 veljavnih 

anketirancev) jih je menilo, da čuječnost ne sodi v šole, medtem ko so v povprečju menili, da 

bi morala biti čuječnost v vzgoji in izobraževanju prisotna v večji meri. Anketiranci čuječnost 

najpogosteje povezujejo z zavedanjem oziroma doživljanjem sedanjega trenutka (to so izrazili 

na primer z »biti tukaj in zdaj«, »ta trenutek«), miselnimi procesi povezanimi s pozornostjo 

(na primer osredotočenost, koncentracija, pozornost) in tehnikami za sproščanje, osebno rast 

ali doseganje določenih mentalnih stanj (na primer meditacija, umirjanje, sproščanje, osebna 

rast). Poleg tega čuječnost povezujejo tudi z zavedanjem sebe, sprejemanjem, odprtostjo, 

čutenjem, doživljanjem in empatijo. Ključne besede, s katerimi so najpogosteje opisali 

čuječnost, ustrezno opišejo bistvo le-te glede na trenutno najširše uveljavljeno definicijo 

(»Čuječnost je poseben način usmerjanja pozornosti: zavestno, v danem trenutku in brez 

presojanja.«, Kabat-Zinn, 1990, str. 12), pri čemer ni bil poudarjen odnos brez presojanja, 

močno pa je bila izražena povezava s sproščanjem in umirjanjem. Slednje nakazuje na preveč 

splošno razumevanje čuječnosti dela anketirancev (povezovanje čuječnosti s tehnikami 

sproščanja in umirjanja). 

Kljub temu, da rezultatov zaradi omejitev nereprezentativnega vzorca ugotovitev o deležu 

prisotnosti, odnosih in znanju nikakor ne moremo posplošiti na celotno populacijo vseh 

izvajalcev DSP v osnovnih in srednjih šolah, pa lahko potrdimo, da je čuječnost v slovenski 

praksi izvajanja DSP prisotna. Zaradi značilnosti vzorca (predvsem omejitev podrobneje 

opisnih v nadaljevanju) predpostavljamo, da je ta odstotek v celotni populaciji nižji kot v 

vzorčni populaciji v tej raziskavi. 
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V vzorčni populaciji 114 izvajalcev DSP, zaposlenih na osnovnih in srednjih šolah, jih je 

čuječnost v svoje delo vključevalo 30 % (N2 = 32). Čuječnost zaposleni v osnovni ali v srednji 

šoli v svoje delo vključujejo v približno enaki meri (razlika ni bila statistično pomembna, p = 

0,894). Ti izvajalci DSP so čuječnost najpogosteje vključevali v obliki krajših posameznih 

aktivnosti v uvodnem delu ure, s čimer so najpogosteje želeli doseči cilje, ki so se nanašali na 

sproščanje in umiritev, povečanje zavedanja sebe, svojih čustev ter izboljšanje 

samouravnavanja le-teh, zboljšanje kognitivnih procesov povezanih s pozornostjo in 

izboljšanje samopodobe. Učinki, ki so jih pri učencih ali dijakih anketiranci opazili po 

vključevanju čuječnosti v svoje delo večinoma sovpadajo s cilji, ki so jih želeli doseči: opazili 

so, da je vključevanje čuječnosti v splošnem pripomoglo k večji sproščenosti in mirnosti, 

večjemu zavedanju sebe ter lastnih čustev, izboljšanju pozornosti in koncentracije ter 

pozitivno vplivalo na samopodobo, samozavest in motivacijo za učenje. Anketiranci so kot 

glavne ovire pri uvajanju čuječnosti v svoje delo izpostavili pomanjkanje časa in 

nepripravljenost ali nezmožnost sodelovanja učencev in dijakov. Kot koristne ali uporabne 

aktivnosti in programe so predlagali predvsem aktivnosti, ki izhajajo iz formalnih programov 

čuječnosti: vaje dihanja, postopnega pregledovanja telesa, kratke meditacije, čuječe 

opazovanje, čuječe okušanje, čuječe poslušanje in čuječe tipanje. Po mnenju anketirancev so 

pri uvajanju čuječnosti v šolsko okolje pomembni predvsem dejavniki, ki se nanašajo na 

osebo, ki uvaja čuječnost (predvsem njeno znanje, izkušnje in lastna praksa čuječnosti), 

pristop, oziroma način na katerega se čuječnost uvaja v šole (predvsem, da se ta uvaja 

postopno, celostno, ob podpori vodstva in medsebojnem sodelovanju učiteljev) in odnos z 

učenci ali dijaki (predvsem dober odnos). 

Ugotovili smo, da je znanje o čuječnosti pozitivno povezano s stopnjo naklonjenosti vpeljave 

čuječnosti v osnovne in srednje šole. Izvajalci DSP, ki so imeli več teoretičnega znanja, so v 

povprečju nekoliko bolj naklonjeni vpeljavi le-te v osnovne in srednje šole kot tisti, ki 

čuječnosti niso poznali ali so jo poznali le bežno, saj so se pomembno bolj strinjali, da bi 

morale biti vsebine o čuječnosti vključene v formalno izobraževanje učiteljev (p = 0,004) in 

da bi morali čuječnost sistematično uvajati v osnovne ali srednje šole po zgledu tistih držav, 

ki to že počnejo (p = 0,032). Kljub razlikam v strinjanju pa sta bili v povprečju obe skupini 

naklonjeni vpeljavi čuječnosti v osnovne in srednje šole. Trditvi, pri katerih je bila razlika v 

strinjanju statistično pomembna, se nanašata na konkretne ukrepe, ki bi ob implementaciji 

vplivali na značilnosti slovenske vzgoje in izobraževanja, saj bi pomenili, da bi bila čuječnost 

v prihodnosti verjetno v veliko večji meri prisotna v šolah. Ena od razlag, ki bi lahko 

pojasnila opisane razlike v strinjanju je, da so anketiranci z več teoretičnega znanja bolj 

seznanjeni z dobrimi praksami vpeljevanja čuječnosti v tujini in ugotovljenimi pozitivnimi 

vplivi vpeljevanja čuječnosti v šole. Podobno so izvajalci DSP, ki imajo izkustveno znanje 

čuječnosti v povprečju bolj naklonjeni vpeljavi le-te v šole kot izvajalci DSP, ki tovrstnega 

znanja nimajo. Izvajalci DSP, ki imajo izkustveno znanje so v povprečju izrazili višjo 

naklonjenost pri vseh trditvah, s katerimi smo preverjali odnos do uvajanja čuječnosti v šole, 

pri čemer pa je bila razlika statistično pomembna pri treh od šestih trditev. Pomembno bolj 

kot anketiranci brez izkustvenega znanja čuječnosti so se strinjali, da bi morale biti vsebine o 

čuječnosti vključene v formalno izobraževanje učiteljev (p = 0,003) in da bi morali čuječnost 

sistematično uvajati v osnovne ali srednje šole po zgledu tistih držav, ki to že počnejo (p = 
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0,044), dodatno pa so pomembno nižjo stopnjo strinjanja izrazili pri trditvi »Čuječnost ne sodi 

v šole« (p = 0,016). Razlike v stopnjah strinjanja bi lahko bile posledica pozitivnih učinkov 

čuječnosti, ki so jih izvajalci DSP z izkustvenim znanjem čuječnosti (N3 = 61) občutili na sebi 

(na primer pozitiven vpliv na kvaliteto njihovega življenja in znižanje ravni doživljanja 

stresa).  

Ugotovili smo, da je lastna praksa čuječnosti pri večini (29 od 32) anketiranih izvajalcih DSP, 

ki v svoje delo vključujejo čuječnost, predstavljala pomemben dejavnik pri odločitvi za 

vključevanje čuječnosti v svoje delo. Ti izvajalci so lastno prakso čuječnosti vzdrževali že 

pred uvajanjem le-te v svoje delo, kar jim je omogočalo, da so lahko pri tem izhajali iz 

svojega izkustvenega znanja. Tovrsten način uvajanja čuječnosti v šolsko okolje (kjer učitelj 

predhodno pridobi lastne izkušnje čuječnosti iz katerih lahko kasneje izhaja) je ključen 

element več evalvirano učinkovitih programov uvajanja čuječnosti v šole (na primer Mindful 

Schools), na tem principu pa temelji tudi trenutni projekt uvajanja čuječnosti v slovenske šole 

Čuječnost v šolah. 

Nadalje smo ugotovili, da jih med 32 izvajalci DSP, ki so čuječnost vključevali v svoje delo, 

večina (28) lastno prakso čuječnosti zaznava kot pomemben dejavnik dobre prakse s tega 

področja (v povprečju so se pogosto strinjali, da brez lastne prakse čuječnosti, te ni mogoče 

kvalitetno posredovati učencem ali dijakom). Dodatno so lastno prakso čuječnosti ti izvajalci 

DSP izpostavili tudi kot pomemben dejavnik uvajanja čuječnosti v šolsko okolje. Zavedanje 

pomembnosti lastne prakse nakazuje na kvaliteto procesa vključevanja čuječnosti, saj je 

lastno prakso čuječnosti kot ključen dejavnik uspešnega poučevanja čuječnosti izpostavil že 

Kabat-Zinn (2003), v kontekstu učinkovitega vključevanja čuječnosti v šole pa tudi več 

drugih avtorjev (na primer Bajt, 2016; Mieklejohn idr. 2013). 

Kot oviro pri vključevanju čuječnosti so anketiranci največkrat omenjali pomanjkanje časa za 

v okviru ur DSP. Ta težava bi bila lahko še bolj izrazita pri učencih in dijakih z ADHD, saj je 

več anketirancev izpostavilo, da ti potrebujejo več časa oziroma morajo vložiti več truda za 

učenje čuječnosti. Nekateri izvajalci so izpostavili, da je redno vadbo čuječnosti težko 

oziroma nemogoče zagotoviti v okviru ur DSP. To je razumljivo, saj se število ur DSP med 

učenci razlikuje (učencem lahko pripada do pet ur, dijakom pa do dve uri tedensko), Huppert 

in Johnson (2010) pa trdita, da je za doseganje merljivih učinkov čuječnosti potrebno le-to 

prakticirati vsaj trikrat tedensko. Več izvajalcev DSP je poudarilo, da je zato pomembno, da 

se učencem in dijakom čuječnost dobro osmisli in se spodbuja, da le-to tudi samostojno 

prakticirajo (in ko začutijo potrebo tudi uporabijo). Kljub pomanjkanju časa pa je na podlagi 

poročanja anketirancev o učinkih uporabe čuječnosti pri njihovem delu mogoče sklepati, da so 

menili, da je z vključevanjem čuječnosti v ure DSP mogoče doseči opazne spremembe v 

počutju in delovanju učencev in dijakov. 

Ugotovili smo, da se v slovenski praksi izvajanja DSP čuječnost uporablja tudi pri obravnavi 

učencev in dijakov z ADHD. V to raziskavo je bilo vključenih 16 anketirancev s tovrstnimi 

izkušnjami (N2). Anketiranci so opazili, da so učenci ali dijaki z ADHD neposredno po 

prakticiranju čuječnosti bolj sproščeni in motivirani za delo ter manj motorično nemirni. Pri 

učencih ali dijakih, pri katerih so uvajali čuječnost kontinuirano v daljšem časovnem obdobju, 
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so opazili povečanje psihične dobrobiti (na primer manj zaskrbljenosti, bolšja samopodoba) in 

pozitiven vpliv na znake ADHD (na primer izboljšanje pozornosti in koncentracije, manj 

impulzivnega vedenja). Čuječnost so v obravnavo učencev in dijakov najpogosteje vključevali 

v obliki posameznih krajših aktivnosti (od 2 do 10 minut) v uvodnem delu ure, poleg tega pa 

tudi v obliki tedenskih delavnic ali izvajanja programa MBSR. Kot pomembne dejavnike 

dobre prakse pri vključevanju čuječnosti v obravnavo učencev ali dijakov z ADHD so 

anketiranci najpogosteje izpostavili: doslednost pri izvajanju vaj čuječnosti (redno izvajanje s 

postopnim stopnjevanjem zahtevnosti, pri čemer je potrebno izhajati iz značilnosti 

posameznika), zagotavljanje zadostne količine časa (v okviru ur DSP je težko zagotoviti 

redno vadbo čuječnosti, zato je pomembno, da se učencu ali dijaku čuječnost osmisli na 

primeren način in spodbuja, da jo prakticira tudi samostojno) in lastno prakso čuječnosti 

izvajalca DSP. Več anketirancev je izpostavilo, da učenci ali dijaki z ADHD potrebujejo več 

časa, da se naučijo čuječnosti oziroma, da imajo pri tem več težav. Glede na njihove izkušnje 

je še bolj kot pri drugih potrebno te dejavnosti osmisliti, jim nameniti več časa in dosledno 

vztrajati pri izvajanju rutinskih vaj čuječnosti, kar pa od izvajalca DSP zahteva več 

potrpežljivosti. 

V raziskavi smo ugotovili, da izkušnje anketiranih izvajalcev DSP, ki v obravnavno učencev 

ali dijakov z ADHD vključujejo čuječnost (N2 = 16), v splošnem sovpadajo z ugotovitvami 

nekaterih raziskav iz tujine, ki so prikazale pozitiven vpliv vadbe čuječnosti na izražanje 

znakov ADHD pri otrocih in mladostnikih: po njihovem mnenju so po kontinuiranem 

vključevanju čuječnosti v daljšem časovnem obdobju opazili zmanjšanje intenzivnosti (ali 

izboljšanje) pri izražanju skoraj vseh znakov pomanjkljive pozornosti (v povprečju se niso 

strinjali le, da bi učenec ali dijak »manj pogosto izgubljal stvari ali šolske potrebščine«) in 

vseh znakih hiperaktivnosti ter impulzivnosti, ki so bili navedeni v anketnem vprašalniku. Ker 

te spremembe niso bile merjene z veljavnimi merskimi lestvicami, na njihovi podlagi ni 

mogoče oblikovati veljavnih sklepov o vplivih čuječnosti na znake ADHD, so pa vzpodbudne 

za nadaljnje raziskovanje na tem področju. 

Rezultati raziskave so pokazali, da anketirani izvajalci DSP v osnovnih in srednjih šolah v 

povprečju zaznavajo potrebo po dodatnih, novih ali drugačnih strategijah obravnave učencev 

ali dijakov z ADHD. Večni (81 % oziroma 69 od 85 veljavnih anketirancev) se zdi nabor 

razpoložljivih strategij, gradiv in praktičnih smernic premajhen, da bi zadostoval realnim 

potrebam, slaba polovica (49 % oziroma 42 od 85 veljavnih anketirancev) pa jih meni, da jim 

za učinkovito psihosocialno obravnavo učencev ali dijakov z ADHD ni na voljo zadosten 

nabor pristopov in strategij. Pri tem nismo preverjali, koliko znanja o ADHD in strategijah 

obravnave ADHD so imeli anketirani izvajalci DSP, zaradi česar obstaja možnost, da bi bilo 

opisano potrebo mogoče pojasniti tudi z dejavniki povezanimi z znanjem o ADHD in 

strategijah obravnave tovrstnih težav (na primer pomanjkanje znanja). Čuječnost (zaradi 

trenutnih izsledkov raziskav vpliva čuječnosti na ADHD) predstavlja potencialno novo obliko 

psihosocialne obravnave ADHD (Meppelink idr., 2016b). Izkušnje izvajalcev DSP 

sodelujočih v tej raziskavi so pokazale, da je čuječnost mogoče in glede na opažene učinke 

(ob upoštevanju omejitev) smiselno vključiti v obravnavo ADHD v okviru ur DSP. To 

pomeni, da lahko čuječnost predstavlja enega od potencialnih odgovorov na zaznano potrebo 
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po dodatnih, novih ali drugačnih pristopih obravnave učencev in dijakov z ADHD v okviru ur 

DSP, hkrati pa utemeljuje smiselnost nadaljnjega raziskovanja na tem področju. 

Pri interpretaciji in morebitni nadaljnji uporabi ugotovitev te raziskave je potrebno upoštevati 

njene omejitve. Glavna omejitev, ki smo jo zaznali je nereprezentativen vzorec, ki 

onemogoča, da bi na njegovi podlagi lahko posplošili ugotovitve na celotno populacijo 

izvajalcev DSP. Druga omejitev nereprezentativnega vzorca je verjetnost, da je bil le-ta 

pristranski. Ker so bile enote v vzorec vključene prek samoizbire obstaja možnost, da je bilo 

večje število enot v vzorec vključeno zaradi osebnega zanimanja ali naklonjenosti do 

obravnavane teme. Na to možnost nakazuje predvsem visok delež anketirancev, ki so menili, 

da čuječnost na določen način prakticirajo v svojem življenju (53,3 % oziroma 61 od 114 

anketirancev). Druga razlaga visokega deleža je, da je del anketirancev čuječnost preveč 

splošno razumel kot tehniko sproščanja in umirjanja. Na to deloma (saj sta sprostitev in 

umiritev sicer zelo pogosti posledici vadbe čuječnosti) nakazuje močneje izražena povezava s 

sproščanjem pri vprašanju »Kaj je po vašem mnenju čuječnost?« dodatno pa tudi cilji, s 

katerimi izvajalci DSP čuječnost vključujejo v svoje delo (med katerimi sta sproščanje in 

umiritev najpogostejša). 

Naslednja omejitev, ki jo je potrebno upoštevati pri interpretaciji rezultatov te raziskave je, da 

učinki vključevanja čuječnosti, aktivnosti in druge značilnosti čuječnosti v praksi izvajanja 

DSP ugotovljene v tej raziskavi temeljijo na subjektivnem razumevanju čuječnosti 

anketirancev. Posledično ni mogoče natančno ugotoviti, koliko dejavnosti ali aktivnosti, ki so 

jih anketiranci interpretirali kot način uvajanja čuječnosti v svoje delo, temelji na trenutno v 

zahodnem svetu uveljavljeni sekularni rabi čuječnosti, kot je opisana v teoretičnem delu 

magistrskega dela. Na pomembnost upoštevanja opisane omejitve dodatno kaže dejstvo, da je 

bilo v vzorčni populaciji (N = 114) zelo majhno število posameznikov (15 oziroma 13,2 %), 

ki so menili, da imajo veliko znanja o čuječnosti. Ker razen podatka o virih pridobivanja 

znanja in časa, ki so ga temu namenili, nimamo podatkov o teoretičnem znanju anketirancev, 

je težko oceniti, kako poglobljeno je bilo njihovo dejansko znanje. Samo 4 anketiranci so 

znanje o čuječnosti pridobili na tečaju čuječnosti (ti običajno trajajo osem tednov), ki 

posamezniku zagotovi dovolj znanja, da lahko čuječnost prakticira na način, ki dokazano vodi 

do pozitivnih učinkov povezanih z vadbo čuječnosti. Program čuječnosti (na primer MBSR) 

je sicer mogoče izvajati tudi samostojno (na primer prek spleta ali s pomočjo priročnika, ki so 

mu priložena ustrezna podporna gradiva (posnetki vodenih meditacij, navodila za izvajanje 

vaj čuječnosti)), vendar tega ni navedel nihče od anketirancev (pod možnost »Drugo« pri 

vprašanju »Kje ste pridobili svoje znanje o čuječnosti?«). Od anketirancev, ki so že imeli 

določeno znanje o čuječnosti (takšnih je bilo v vzorčni populaciji 91) jih je več kot polovica 

(55 oziroma 60,5 %) pridobivanju le-tega namenila do osem ur. Takšen časovni okvir ustreza 

na primer udeležbi na delavnici, branju nekaj člankov ali ene knjige, kar posamezniku 

omogoči, da pridobi največ osnovno znanje o čuječnosti. Več dejavnikov nakazuje, da so bili 

v oba podvzorca anketirancev, ki čuječnost vključujejo v svoje delo z učenci ali dijaki, 

vključeni tudi izvajalci DSP, ki niso imeli poglobljenega znanja o čuječnosti. Anketiranci iz 

obeh podvzorcev so namreč poudarili, da čuječnost vključujejo s cilji sproščanja in umiritve, 

kar kot že omenjeno, nakazuje na preveč splošno povezovanje čuječnosti s tehnikami 
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sproščanja in umirjanja. Podobno so anketiranci iz obeh omejenih podvzorcev med predlogi 

koristnih aktivnosti ali dejavnosti navedli nekatere programe ali dejavnosti, ki s čuječnostjo 

nimajo neposredno povezave (na primer program Bal-A-Vis-X). Opisano omejitev je 

potrebno upoštevati predvsem pri interpretaciji učinkov vključevanja čuječnosti v obravnavno 

učencev ali dijakov, saj ni mogoče jasno ugotoviti, v kolikšni meri so bili ti posledica 

dejanskega vključevanja čuječnosti v delo anketiranih izvajalcev DSP. 

Tretji sklop omejitev predstavljajo omejitve, ki so bile posledica pomanjkanja izkušenj v 

procesih načrtovanja in izvedbe raziskovanja. Ugotovili smo, da je veliko anketirancev z 

reševanjem anketnega vprašalnika zaključilo na mestu, kjer so imeli možnost prebrati kratek 

opis čuječnosti, zaradi česar smo domnevali, da so ta del zmotno interpretirali kot konec 

anketnega vprašalnika. Ker so pred tem delom anketiranci, ki so že imeli izkušnje z 

uvajanjem čuječnosti v svoje delo že odgovarjali na vprašanja odprtega tipa smo v želji, da ne 

bi izgubili vsebinsko pomembnih enot, morali v končni vzorec vključiti tudi nekatere delno 

izpolnjene enote. Opis čuječnosti bi bilo smiselno vključiti na konec vprašalnika, kar bi 

odpravilo opisano težavo. Nadalje smo pri analizi podatkov (tudi na osnovi visoke stopnje 

strinjanja) ugotovili, da bi bilo nekatere trditve smiselno oblikovati bolj nevtralno, saj obstaja 

možnost, da je trenutna formulacija anketirance navajala k strinjanju s trditvijo. Kot takšno 

smo zaznali trditev: »Splošen nabor razpoložljivih strategij dela, gradiv in praktičnih smernic 

za delo z učenci/dijaki z ADHD je premajhen, da bi zadostoval realnim potrebam: od 

izvajalca DSP zahteva iznajdljivost, učenje prek lastnih izkušenj.« s katero se je strinjalo 81 % 

anketirancev. Nadalje smo ugotovili, da bi bilo v sklopu raziskovalnega vprašanja, ki se je 

nanašalo na zaznavanje potrebe po dodatnih, novih ali drugačnih strategijah in načinih 

obravnave učencev in dijakov z ADHD smiselno preveriti znanje anketirancev o ADHD in 

strategijah obravnave ADHD. Na ta način bi lahko sklepali, ali je zaznana potreba po 

dodatnih, novih ali drugačnih strategijah in načinih obravnave učencev in dijakov z ADHD 

posledica dejanske nezadostne razpoložljivosti, ali bi jo bilo v določeni meri mogoče pojasniti 

tudi z drugimi dejavniki (na primer pomanjkanje znanja o ADHD in strategijah obravnave 

ADHD). V del anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen izvajalcem DSP, ki v svoje delo z 

učenci ali dijaki že vključujejo čuječnost, smo vključili več vprašanj odprtega tipa, s čimer 

smo želeli anketirancem omogočiti, da se jasno izrazijo. Pri obdelavi in analizi podatkov smo 

ugotovili, da bi bilo bolj smiselno, da bi nekatera vprašanja zastavili v obliki zaprtega ali 

polodprtega tipa. Podatke zbrane na ta način bi bilo lažje statistično obdelati in strukturirano 

predstaviti, hkrati pa bi zmanjšali tudi verjetnost neustrezne interpretacije odgovorov (zaradi 

nenamerne subjektivnosti raziskovalca), poleg tega pa bi bilo reševanje anketnega vprašalnika 

z vidika anketirancev časovno manj zahtevno. Vse omejitve opisane v tem sklopu so 

omogočale pridobitev novega znanja in koristnih izkušenj s področja empiričnega 

raziskovanja. 

Pregled uspešnosti različnih oblik uvajanja čuječnosti v osnovne in srednje šole v tujini je 

pokazal, da so najuspešnejši tisti programi, v katere se sočasno vključi celotna šolska 

skupnost (vodstvo, učitelji, učenci ter njihovi starši). Izvedba tovrstnih programov je zahtevna 

tako iz finančnega kot tudi organizacijskega vidika, saj zahteva aktivno in usklajeno delovanje 

celotne šolske skupnosti ter zunanjih izvajalcev programa. V Sloveniji še ni evalviranih 
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tovrstnih programov. Trenutno poteka prva faza projekta Čuječnost v šolah Društva za 

razvijanje čuječnosti, kar bi lahko bil prvi poskus sistematičnega uvajanja čuječnosti v šole. 

Program je v začetni fazi, zato najverjetneje do evalvacij učinkovitosti na večjih vzorcih še 

nekaj časa ne bo prišlo. Izvajalcem DSP, ki bi si želeli v svoje delo uvajati čuječnost, bi lahko 

na podlagi ugotovitev te raziskave, teoretičnih izhodišč in lastnih izkušenj predlagali 

naslednje usmeritve: 

 Pred uvajanjem čuječnosti v obravnavo učencev je pomembno, da sami pridobijo 

zadostno teoretično in izkustveno znanje o čuječnosti. Najprimernejši način za 

pridobitev poglobljenega znanja je udeležba na osemtedenskem tečaju čuječnosti 

MBSR, na katerem udeleženec pridobi dovolj znanja, da lahko kasneje sam v svojem 

življenju formalno in neformalno vadi oziroma »živi« čuječnost (izvajanja aktivnosti 

vsakdanjega življenja s čuječim zavedanjem). V tujini (predvsem Velika Britanija) so 

na voljo tudi na MBSR osnovani tečaji namenjeni učiteljem, česar pri nas (po avtorju 

dostopnih informacijah) še ni, so pa na voljo tečaji MBSR. Evalviran program 

organizacije Mindfulness in Schools Project (b. d.) namenjen učiteljem, ki želijo 

čuječnost poučevati otroke in mladostnike je v grobem sestavljen iz treh korakov: (1) 

tečaja MBSR za učitelje, (2) obdobja samostojne vadbe čuječnosti ob strokovni 

podpori (vsaj dva ali tri mesece) in (3) večdnevnega tečaja, ki se razlikuje glede na 

starostno skupino učencev, ki jo učitelj želi učiti čuječnosti. Tudi tovrstnih programov 

še ni na voljo v Sloveniji, lahko pa služijo kot okvirni model za strokovni razvoj 

posameznikov, ki si želijo čuječnost uvajati v šolsko okolje. Učitelju (sploh če meni, 

da njegovo znanje o čuječnosti še ni dovolj poglobljeno) je lahko pri poučevanju 

čuječnosti (tehnik vadenja in osnovnih konceptov) v pomoč tudi informacijska 

tehnologija oziroma aplikacije za mobilne telefone in druge naprave (na primer 

Smiling Mind, Headspace, Calm, Stop, Breathe & Think). Takšen način je še posebej 

primeren za učence višjih razredov ali dijake, saj spodbuja samostojno vadbo 

čuječnosti (Smiling Mind, 2018). Žal nobena od omenjenih aplikacij še ni na voljo v 

slovenskem jeziku. 

 Postopnost uvajanja čuječnosti ob podpori vodstva. 

Čuječnost izhaja iz tujega kulturnega okolja, zato jo kljub temu, da v zahodnem svetu 

predstavlja znanstveno utemeljeno in popolnoma sekularno prakso, mnogi povezujejo 

z različnimi religioznimi praksami (predvsem z budizmom). Pri uvajanju v šolsko 

okolje je pomembno, da učitelj (izvajalec DSP) čuječnost ustrezno predstavi vsem, ki 

bodo posredno in neposredno vključeni v tovrstno obravnavno učenca (vodstvo, starši, 

razredni učitelj). Anketiranci v tej raziskavi so izpostavili problem pomanjkanja časa 

za uvajanje čuječnosti v ure DSP. Ker raziskave kažejo, da je za doseganje pozitivnih 

učinkov pomembna redna in kontinuirana vadba, merljivi pozitivni učinki pa naraščajo 

s pogostostjo vadbe čuječnosti je smiselno, da izvajalec DSP v okviru ur DSP učenca 

ali dijaka postopoma uči čuječnosti s ciljem, da ga opremi s strategijo, ki jo bo lahko v 

svojem življenju samostojno uporabljal. Anketirani izvajalci DSP so poudarili, da je 

treba aktivnosti povezane s čuječnostjo izvajati redno, dosledno in postopno, od lažjih 

k bolj zahtevnim. Če bodo s tem procesom seznanjeni starši, učitelji in vodstvo, 

obstaja večja verjetnost, da ga bodo tudi ti spodbujali k vadbi čuječnosti v različnih 
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okoljih (dom, šola, narava), predvsem pa lahko vplivajo, da je čuječnost v različnih 

okoljih zaznana kot nekaj pozitivnega (učitelj v razredu, straši doma), saj je se lahko 

zgodi, da je učenca čuječnosti sram (na primer meni, da je »čudna« (lastna izkušnja)). 

Vloga vodstva se lahko kaže tudi v potencialnem vplivu, ki ga ima le-to na splošen 

odnos šole do čuječnosti: že z nekaj stavki lahko vzpodbudijo pozitivno zanimanje in 

interes pri ostalih učiteljih, na drugi strani pa lahko z nekaj pripombami čuječnost 

prikažejo kot nekaj, kar ne spada v šolo (lastna izkušnja). Nekateri anketiranci so 

izpostavili, da je težavo s pomankanjem časa mogoče reševati tako, da se izvajanje 

aktivnosti povezanih s čuječnostjo predvideva v naprej (se jih načrtuje že pri pripravi 

ali evalvaciji individualiziranega programa vzgoje in izobraževanja). 

 Upoštevanje učenčevih značilnosti, posebnih potreb. 

Anketiranci so, podobno kot predlagajo tudi smernice organizacij Mindfulness in 

School Project (b. d.) in Smiling Mind (2018), poudarili, da je pomembno, da se 

učencu ali dijaku čuječnost dobro osmisli, torej, da mu postopno (ker gre za zahteven 

koncept), na njemu razumljiv način, razložimo čuječnost, načine vadbe, predvsem pa 

praktično vrednost le-te za njegovo življenje. Pri izbiri aktivnosti, se zdi smiselno, da 

bi izvajalec DSP izhajal iz evalviranih programov, osnovanih na čuječnosti ali 

evalviranih MBI, saj na tak način lahko zagotovi, da je vadba čuječnosti podobna tisti, 

ki je v raziskavah o učinkovitosti vodila do določenih pozitivnih učinkov. Pri tem je 

(sploh v kontekstu vpeljevanja čuječnosti v DSP) potrebno izhajati iz značilnosti 

posameznika in mu aktivnosti ustrezno prilagoditi. Anketiranci so izpostavili, da je 

potrebno upoštevati: zmožnosti prepoznavanja lastnih čustev, sposobnosti, močna 

področja, interese in stopnjo ter značilnosti njegovih težav. Po izkušnjah M. Kralj 

(2017) imajo učenci s posebnimi potrebami (predvsem tisti z izrazitimi učnimi 

težavami na področju branja, pisanja in računanja, ADHD in čustveno vedenjskimi 

težavami) veliko težav pri izvajanju enostavnih vaj čuječnosti. Podobno so anketiranci 

izpostavili, da učenci ali dijaki z ADHD potrebujejo več časa in imajo več težav pri 

izvajanju in učenju vaj čuječnosti. Upoštevati je potrebno, da čuječnost tudi ni nujno 

primerna za vse učence (na primer posameznike z anskioznostnimi motnjami, saj ima 

lahko spodbujanje osredotočenja na trenutno doživljanje ravno obratni učinek od 

željenega (Černetič, 2017); torej lahko še dodatno okrepi neprijetne telesne znake 

anksioznosti). 

Zaključujemo, da bi bilo v prihodnosti (glede na prikazano prepričanje izvajalcev DSP, da 

čuječnost pozitivno vpliva na različne vidike delovanja učencev in dijakov) bolj smiselno, kot 

nadalje preučevati značilnosti prisotnosti čuječnosti v praksi izvajanja DSP, izvesti raziskave, 

ki bi na reprezentativnih vzorcih učencev in dijakov natančneje ugotovile vpliv le-te na 

različne težave. Na podlagi tovrstnih raziskav bi bilo mogoče ugotoviti potencial in praktično 

vrednost čuječnosti za obravnavno različnih težav v okviru ur DSP. V tem kontekstu bi bilo 

(tako zaradi raziskav iz tujine kot tudi izkušenj praktikov sodelujočih v tej raziskavi) še 

posebej smiselno nadalje preučiti vpliv čuječnosti na znake ADHD. Na podlagi tovrstnih 

raziskav bi bilo mogoče čuječnost ovrednotiti tudi v primerjavi z ostalimi trenutno pri nas 

uveljavljenimi oblikami obravnave oseb z ADHD. 
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7 PRILOGE 

Priloga 1: Prikaz odgovorov merjenja stališč o čuječnosti 

  V kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon 

     

1- Sploh se 

ne 

strinjam  

2 - Ne 

strinjam 

se  

3 - Se niti 

ne strinjam 
in niti 

strinjam  

4 - 
Strinjam se 

5 - 

Popolnoma 

se strinjam 

Skupaj             

  Večina ljudi bi imela korist od 
prakticiranja čuječnosti v svojem 

življenju. 

1 (1%) 3 (3%) 7 (8%) 54 (61%) 24 (27%) 89 (100%) 89 114 4.1 0.8 

  Vsebine o čuječnosti bi morale 

biti vključene v formalno 
izobraževanje učiteljev.  

2 (2%) 7 (8%) 13 (15%) 38 (44%) 26 (30%) 86 (100%) 86 114 3.9 1.0 

  Čuječnost je zelo verjetno le 

trend, ki bo sčasoma izzvenel.  
6 (7%) 38 (44%) 26 (30%) 13 (15%) 3 (3%) 86 (100%) 86 114 2.6 0.9 

  Če bi bila čuječnost bolj 
prisotna v šolah, bi se večina 

učencev/dijakov in zaposlenih 
tam bolje počutilo.    

1 (1%) 4 (5%) 17 (20%) 52 (60%) 12 (14%) 86 (100%) 86 114 3.8 0.8 

  Čuječnost bi morali 

sistematično uvajati v 

osnovne/srednje šole, po zgledu 
dobrih praks iz držav, kjer to že 

počnejo. 

1 (1%) 5 (6%) 21 (24%) 42 (49%) 17 (20%) 86 (100%) 86 114 3.8 0.9 

  Čuječnost izhaja iz tujega 
kulturnega okolja, zato morami 

biti previdni pri morebitnem 

uvajanju le-te v slovenske šole. 

11 (13%) 30 (35%) 19 (22%) 23 (27%) 3 (3%) 86 (100%) 86 114 2.7 1.1 

 Čuječnost ne sodi v šole.   26 (30%) 44 (51%) 10 (12%) 4 (5%) 2 (2%) 86 (100%) 86 114 2.0 0.9 

  Če se v praksi izkaže, da 
čuječnost pozitivno vpliva na 

zmanjšanje znakov ADHD pri 

otrocih in mladostnikih, bi želel/-
a tudi sam/-a pridobiti več znanja 

o čuječnosti in tovrstni obravnavi 

učencev/dijakov.  

1 (1%) 1 (1%) 7 (8%) 41 (48%) 36 (42%) 86 (100%) 86 114 4.3 0.8 

  Pri delu z učenci/dijaki z 

ADHD imam občasno težave, saj 

preprosto ne vem več, kaj bi še 
lahko preizkusil. 

2 (2%) 10 (12%) 22 (26%) 37 (44%) 13 (15%) 84 (100%) 84 114 3.6 1.0 

  Splošen nabor razpoložljivih 

strategij dela, gradiv in praktičnih 

smernic za delo z učenci/dijaki z 
ADHD je premajhen, da bi 

zadostoval realnim potrebam: od 

izvajalca DSP zahteva 
iznajdljivost, učenje prek lastnih 

izkušenj in izkušenj kolegov. 

0 (0%) 5 (6%) 11 (13%) 38 (45%) 31 (36%) 85 (100%) 85 114 4.1 0.9 

  Učenci/dijaki z ADHD, ki imajo 
za ta namen predpisana zdravila 

(medikamentozna obravnava) 

potrebujejo tudi komplementarno 
psihosocialno obravnavo, kjer 

lahko pridobijo spretnosti za 

aktivno soočanje s težavami in 

njihovo obvladovanje.  

0 (0%) 3 (3%) 5 (6%) 37 (43%) 41 (48%) 86 (100%) 86 114 4.3 0.7 

  Za učinkovito psihosocialno 

obravnavo učencev/dijakov z 
ADHD obstaja zadosten nabor 

pristopov in strategij, ki jih lahko 

uporabim pri svojem delu.   

6 (7%) 36 (42%) 26 (31%) 13 (15%) 4 (5%) 85 (100%) 85 114 2.7 1.0 

  Želel/-a bi razširiti svoje znanje 
o čuječnosti. 

1 (1%) 3 (3%) 6 (7%) 50 (58%) 26 (30%) 86 (100%) 86 114 4.1 0.8 
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Priloga 2: Prikaz odgovorov občutenja pozitivnih učinkov čuječnosti 

  Ali ste s prakticiranjem čuječnosti občutili katere od naštetih pozitivnih učnikov v svojem življenju? V kolikšni meri se strinjate z 

navedenimi trditvami:  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

     
1- Sploh se 
ne strinjam 

2 - Ne 
strinjam se 

3 - Se niti 

ne strinjam 
in niti 

strinjam 

4 - 
Strinjam se 

5 - 

Popolnoma 

se strinjam 

Skupaj             

  Raven stresa, ki ga 
doživljam se je zmanjšala. 

0 (0%) 3 (5%) 8 (13%) 37 (61%) 13 (21%) 61 (100%) 61 114 4.0 0.7 

  Sem bolj potrpežljiv/-a. 0 (0%) 2 (3%) 7 (11%) 37 (61%) 15 (25%) 61 (100%) 61 114 4.1 0.7 

  Lažje vzdržujem 

pozornost. 
0 (0%) 1 (2%) 13 (21%) 35 (57%) 12 (20%) 61 (100%) 61 114 4.0 0.7 

  Počutim se bolj 

sproščenega/-o in mirnega/-

o. 

0 (0%) 1 (2%) 8 (13%) 37 (61%) 15 (25%) 61 (100%) 61 114 4.1 0.7 

  Bolj se zavedam svojih 

misli, če mi te uidejo 

drugam, to hitreje opazim. 

0 (0%) 0 (0%) 7 (11%) 33 (54%) 21 (34%) 61 (100%) 61 114 4.2 0.6 

  Čuječnost ima pozitiven 
vpliv na kvaliteto mojega 

življenja. 

0 (0%) 0 (0%) 11 (18%) 29 (48%) 21 (34%) 61 (100%) 61 114 4.2 0.7 

Priloga 3: Prikaz odgovorov zaznavanja pomembnosti lastne prakse pri odločitvi za 

uvajanje čuječnosti v svoje delo 

  V kolikšni meri se strinjate z naslednjima trditvama? 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

     
1- Sploh se 

ne strinjam 

2- Ne 

strinjam se 

3- Se niti 

ne strinjam 

in niti 
strinjam 

4- Strinjam 

se 

5- 
Popolnoma 

se strinjam 

Skupaj             

  Lastna praksa čuječnosti 

je bila pomemben dejavnik 
pri odločitvi za uvajanje 

čuječnosti v moje delo. 

0 (0%) 1 (3%) 2 (6%) 16 (50%) 13 (41%) 32 (100%) 32 114 4.3 0.7 

  Tisti, ki želi v šolsko 
okolje uvajati čuječnost, 

mora imeti lastno izkušnjo 

čuječnosti (praksa 
čuječnosti), saj je drugače 

ne more kvalitetno 

posredovati 
učencem/dijakom. 

0 (0%) 1 (3%) 2 (6%) 13 (42%) 15 (48%) 31 (100%) 31 114 4.4 0.8 

 

Strinjanje s trditvama:

  

  

Št. enot Povprečje Mediana Modus Std. 

odklon 

Min Max 

Veljavni Manjkajoči 

Lastna praksa čuječnosti je bila 

pomemben dejavnik pri 

odločitvi za uvajanje čuječnosti 

v moje delo. 

32 82 4,28 4,00 4 0,729 2 5 

Tisti, ki želi v šolsko okolje 

uvajati čuječnost, mora imeti 

lastno izkušnjo čuječnosti 

(praksa čuječnosti), saj je 

drugače ne more kvalitetno 

posredovati učencem/dijakom. 

31 83 4,35 4,00 5 0,755 2 5 
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Priloga 4: Analiza zanesljivosti celotnega anketnega vprašalnika in merskih 

instrumentov z Likertovo lestvico 

Analiza zanesljivosti celotnega anketnega vprašalnika 

Vrednost koeficienta Cronbach Alpha za celotni anketni vprašalnik: 

Cronbachov Alpha Št. 

spremenljivk 

0,906 61 

 

Celotni anketni vprašalnik v raziskavi je zelo zanesljiv (C.A. = 0,906), torej zelo dobro meri 

preučevan pojav – Čuječnost v okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči za učence in dijake 

z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD). 

Analiza zanesljivosti sklopa Q32 – odnos do čuječnosti 

Vrednost koeficienta Cronbach Alpha za sklop odnosa do čuječnosti 

Cronbachov Alpha Št. 

spremenljivk 

0,809 13 

 

Sklop z merskimi indikatorji, ki merijo odnos do čuječnosti, je vseboval oz. meril naslednje 

spremenljivke:  

»Večina ljudi bi imela korist od prakticiranja čuječnosti v svojem življenju.«, »Vsebine o 

čuječnosti bi morale biti vključene v formalno izobraževanje učiteljev.«, »Čuječnost je zelo 

verjetno le trend, ki bo sčasoma izzvenel.«, »Če bi bila čuječnost bolj prisotna v šolah, bi se 

večina učencev/dijakov in zaposlenih tam bolje počutilo.«, »Čuječnost bi morali sistematično 

uvajati v osnovne/srednje šole, po zgledu dobrih praks iz držav, kjer to že počnejo.«, 

»Čuječnost izhaja iz tujega kulturnega okolja, zato morami biti previdni pri morebitnem 

uvajanju le-te v slovenske šole.«, »Čuječnost ne sodi v šole.«, »Če se v praksi izkaže, da 

čuječnost pozitivno vpliva na zmanjšanje znakov ADHD pri otrocih in mladostnikih, bi želel/-

a tudi sam/-a pridobiti več znanja o čuječnosti in tovrstni obravnavi učencev/dijakov.«, »Pri 

delu z učenci/dijaki z ADHD imam občasno težave, saj preprosto ne vem več, kaj bi še lahko 

preizkusil.«, »Splošen nabor razpoložljivih strategij dela, gradiv in praktičnih smernic za delo 

z učenci/dijaki z ADHD je premajhen, da bi zadostoval realnim potrebam: od izvajalca DSP 

zahteva iznajdljivost, učenje prek lastnih izkušenj.«, »Učenci/dijaki z ADHD, ki imajo za ta 

namen predpisana zdravila (medikamentozna obravnava) potrebujejo tudi komplementarno 

psihosocialno obravnavo, kjer lahko pridobijo spretnosti za aktivno soočanje s težavami.«, 

»Za učinkovito psihosocialno obravnavo učencev/dijakov z ADHD obstaja zadosten nabor 

pristopov in strategij, ki jih lahko uporabim pri svojem delu.« ter »Želel/-a bi razširiti svoje 

znanje o čuječnosti.«, z močno zanesljivostjo oz. z vrednostjo Cronbachove alphe 0,809. 
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Analiza zanesljivosti sklopa Q27 – Vpliv na znake ADHD 

Vrednost koeficienta Cronbach Alpha za sklop pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnosti ter 

impulzivnosti: 

Cronbachov Alpha Št. 

spremenljivk 

0,973 17 

 

Sklop z merskimi indikatorji, ki merijo znake pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnosti ter 

impulzivnosti, je vseboval oz. meril naslednje spremenljivke: 

»Je bolj pozoren na detajle ali naredi manj napak, ki so posledica nepazljivosti pri šolskem 

delu/domačih nalogah.«, »Lažje vzdržuje pozornost na nalogo ali aktivnost.«, »Manj pogosto 

se zdi, kot da ne sliši, kaj mu govorimo.«, »Bolje sledi navodilom in več nalog uspešno 

zaključi.«, »Ima manj težav pri načrtovanju in organizaciji dejavnosti z ADHD.«, »Se manj 

izogiba ali je manj negativno naravnan proti nalogam, ki zahtevajo določen mentalni 

napor.«, »Manj pogosto izgublja stvari in šolske potrebščine.«, »Nebistveni zunanji dražljaji 

ga ne zmotijo več tako pogosto.«, »Je manj pozabljiv pri vsakodnevnih aktivnostih.«, 

»Motorični nemir rok in nog je manj izrazit, manj se »zvira« na stolu.«, »Lažje mirno sedi, 

kadar se to od njega zahteva.«, »Lažje se tiho, umirjeno igra oz. vključuje v sproščajoče 

aktivnosti.«, »Manj pogosto prekomerno govori.«, »Manj pogosto zapušča svoje mesto, ko bi 

moral na njem sedeti.«, »Manj pogosto se zgodi, da na vprašanja odgovori še preden so ta 

izgovorjena do konca.«, »Manj pogosto prekinja ali zmoti druge.« ter »Lažje počaka, da bo 

prišel na vrsto.«, z zelo močno zanesljivostjo oz. z vrednostjo Cronbachove alphe 0,973. 

 

Priloga 5: Anketni vprašalnik za izvajalce DSP v osnovnih in srednjih šolah 

 

Čuječnost v okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči za učence in dijake z motnjami 

pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) 

 

 

Prijazen pozdrav!  

 

Sem Matic Mur in pripravljam magistrsko delo na temo vključevanja čuječnosti v okviru 

izvajanja dodatne strokovne pomoči za učence in dijake z motnjami pozornosti in 

hiperaktivnosti (ADHD). Prosim vas, da mi pri tem pomagate in odgovorite na nekaj 

vprašanj. Z vašo pomočjo mi bo uspelo! 

 

Anketni vprašalnik bo tistim, ki ne vključujete čuječnosti v svoje delo, vzel manj kot 5 minut, 

tistim, ki imate na tem področju že več izkušenj, pa približno pet minut več.  Vaše izkušnje so 

za ostale strokovne delavce neprecenljive in bodo v prihodnosti omogočale oblikovanje 

smernic dobre prakse s tega področja, hkrati pa pomagale zasledovati naš skupen cilj: 

dobrobit otrok in iskanje vedno novih načinov za nudenje celostne podpore otrokom. 

 

Iskrena hvala za vaš čas! 
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Q1 - Kako bi ocenili svoje poznavanje čuječnosti(ang. Mindfulness)?   
 

 Ne poznam (nisem še slišal za ta izraz)  
 Bežno (poznam izraz, vendar ga bi težko opredelil)  
 Poznam (poznam izraz in vem zakaj gre)  
 Dobro poznam (imam veliko znanja o čuječnosti)  

 

 
Q2 – Kje ste pridobili svoje znanje o čuječnosti?    
Možnih je več odgovorov  
 

 Nimam še znanja   
 Poljudnoznanstvene knjige, revije, članki  
 Strokovne knjige, revije, članki  
 Delavnice in/ali predavanja, namenjena osebni rasti  
 Delavnice in/ali predavanja, namenjena pedagoškim delavcem  
 Tečaji čuječnosti  
 Drugo:  

 
IF (1) Q2 = [Q2b, Q2d, Q2c, Q2f, Q2g, Q2e]   
Q3 - Koliko časa (v urah) ste namenili izobraževanju o čuječnosti?  
 

 Od 0 do 1 ure  
 Od 1 ure do 8 ur  
 Od 8 do 16 ur  
 Od 16 do 48 ur  
 Več kot 48 ur  

 
Q4 - Kaj je po vašem mnenju čuječnost? Opišite z do štirimi ključnimi besedami ali besednimi zvezami.  
 

        

 
Q5 -  Ali v osebnem življenju prakticirate čuječnost (na kakršen koli način razumete ta izraz)?  
 

 Da  
 Ne  

 

 
IF (2) Q5 = [1]   
Q6 - Kako dolgo že vzdržujete lastno prakso čuječnosti?  
 

 Manj kot 1 mesec  
 Od 1 do 6 mesecev  
 Več kot 6 mesecev, vendar manj kot 1 leto  
 Eno do dve leti  
 Več kot dve leti  

 

 
IF (2) Q5 = [1]   
Q7 – Kako pogosto prakticirate čuječnost?   
 

 Dnevno  
 Tri do šestkrat tedensko   
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 Enkrat do dvakrat tedensko  
 Enkrat do trikrat mesečno  
 Manj kot enkrat mesečno  

 
IF (2) Q5 = [1]   
Q8 - Ali ste s prakticiranjem čuječnosti občutili katere od naštetih pozitivnih učnikov v svojem življenju? 

V kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami: 

  

 
 1- Sploh se 

ne strinjam 

2- Ne 

strinjam se 

3- Se niti ne 

strinjam in 

niti strinjam 

4- Strinjam 

se 

5- 

Popolnoma 

se strinjam 

Raven stresa, ki ga doživljam se je zmanjšala.      
Sem bolj potrpežljiv/-a.      
Lažje vzdržujem pozornost.      
Počutim se bolj sproščenega/-o in mirnega/-o.      
Bolj se zavedam svojih misli, če mi te uidejo 

drugam, to hitreje opazim.      

Čuječnost ima pozitiven vpliv na kvaliteto mojega 

življenja.      

 

 
IF (2) Q5 = [1]   
Q9 - Ali se strinjate z naslednjima trditvama? Zaradi učinkov, ki sem jih občutil/-a na sebi sem večkrat 

pomislil/-a, da bi tudi moji učenci/dijaki lahko imeli korist od čuječnosti.  
 

 Da  
 Ne  

 
IF (2) Q5 = [1]   
Q10 - Zaradi učinkov, ki sem jih občutil/-a na sebi sem večkrat pomislil/-a, da bi lahko čuječnost 

uporabil/a pri svojem delu v šoli.   
 Da   
 Ne  

 
Q11 - Ali vključujete čuječnost v svoje delo z učenci/dijaki?  

 Da  
 Ne  

 
IF (3) Q11 = [1]   
Q12 - Zakaj ste se odločili za uvajanje čuječnosti v vaše delo?  
 

  

 
IF (3) Q11 = [1]   
Q10_2 - V kolikšni meri se strinjate z naslednjima trditvama?  
 
 1- Sploh se 

ne strinjam 

2- Ne 

strinjam se 

3- Se niti ne 

strinjam in 

niti strinjam 

4- Strinjam 

se 

5- 

Popolnoma 

se strinjam 

Lastna praksa čuječnosti je bila pomemben dejavnik 

pri odločitvi za uvajanje čuječnosti v moje delo.      

Tisti, ki želi v šolsko okolje uvajati čuječnost, mora 

imeti lastno izkušnjo čuječnosti(praksa čuječnosti)      
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 1- Sploh se 

ne strinjam 

2- Ne 

strinjam se 

3- Se niti ne 

strinjam in 

niti strinjam 

4- Strinjam 

se 

5- 

Popolnoma 

se strinjam 

saj je drugače ne more kvalitetno posredovati 

učencem/dijakom. 

 

 
IF (3) Q11 = [1]   
Q13 - Na kakšen način vključujete čuječnost v svoje delo (npr. v obliki posameznih aktivnosti, 

sistematičnih programov, na čuječnosti osnovanih intervencij, kako pogosto)?   
 

  

 
IF (3) Q11 = [1]   
Q14 – Kakšne težave oz. posebne potrebe imajo učenci/dijaki, pri katerih vključujete čuječnost?   
 

  

 
IF (3) Q11 = [1]   
Q15 – Opišite cilje, ki jih poskušate doseči z uvajanjem čuječnosti.   
 

  

 
IF (3) Q11 = [1]   
Q16 – Opišite učinke, ki ste jih pri učencih/dijakih opazili.    
 

  

 
IF (3) Q11 = [1]   
Q17 – Kako so učenci/dijaki sprejeli čuječnost oz. aktivnosti povezane s čuječnostjo?   
 

  

 
IF (3) Q11 = [1]   
Q18 – Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno pri uvajanju čuječnosti v šolsko okolje?    
 

 

 
IF (3) Q11 = [1]   
Q19 – Ste naleteli na določene ovire?    
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IF (3) Q11 = [1]   
Q20 - Bi lahko predlagali kakšno aktivnost ali program, ki se je izkazala kot koristna in uporabna?   
 

  

 
IF (3) Q11 = [1]   
Q21 - Kaj bi svetovali izvajalcu dodatne strokovne pomoči, ki želi pridobiti znanje o čuječnosti in le-to 

uporabljati pri svojem delu z učenci/dijaki?    
 

 

  

 

 
IF (3) Q11 = [1]   
Q22 – Ali vključujete elemente čuječnosti tudi v delo z učenci/dijaki z ADHD?    
 

 Da  
 Ne  

 
IF (3) Q11 = [1]   
IF (4) Q22 = [1]   
Q23 - Na kakšen način vključujete čuječnost v obravnavno učencev/dijakov z ADHD (npr. v obliki 

posameznih aktivnosti, sistematičnih programov, na čuječnosti osnovanih intervencij, kako pogosto)?     
 

 

  

 
IF (3) Q11 = [1]   
IF (4) Q22 = [1]   
Q24 - Katere cilje želite doseči z vključevanjem čuječnost v svoje delo z učenci/dijaki z ADHD? Ali so ti cilji 

podobni kot pri ostalih učencih/dijakih (npr. zmanjšanje doživljanja stresa) ali so usmerjeni specifično na 

ADHD (npr. izboljšanje vzdrževanja pozornosti na aktivnost)? 

  

 

  

 
IF (3) Q11 = [1]   
IF (4) Q22 = [1]   
Q25 - Ali ste pred uvajanjem čuječnosti v delo z učenci/dijaki z ADHD poznali raziskave, ki kažejo, da na 

čuječnosti osnovane intervencije pozitivno vplivajo na izražanje znakov (simptomov) ADHD?  
 

 Da  
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 Ne  
 
IF (3) Q11 = [1]   
IF (4) Q22 = [1]   
Q26 - Opišite učinke, ki ste jih pri učencih/dijakih opazili.  

  

    

 

 
IF (3) Q11 = [1]   
IF (4) Q22 = [1]   
 
Q27 - Pri naslednjem vprašanju se osredotočite na enega učenca ali učenko/dijaka ali dijakinjo z ADHD. 

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami? Po kontinuirani uporabi čuječnosti sem opazil/a, da 

za učenca/dijaka z ADHD velja, da:   
 
 1- Sploh se ne 

strinjam  

2- Ne strinjam 

se  

3- Se niti ne 

strinjam in 

niti strinjam  

4- Strinjam se  5-Popolnoma 

se strinjam 

Za 

učenca/dijaka 

to vedenje NI 

ZNAČILNO 

je bolj pozoren na 

detajle ali naredi manj 

napak, ki so posledica 

nepazljivosti pri 

šolskem delu/domačih 

nalogah;  

      

lažje vzdržuje pozornost 

na nalogo ali aktivnost;       

manj pogosto se zdi, kot 

da ne sliši, kaj mu 

govorimo; 
      

bolje sledi navodilom in 

več nalog uspešno 

zaključi; 
      

ima manj težav pri 

načrtovanju in 

organizaciji dejavnosti; 
      

se manj izogiba ali je 

manj negativno 

naravnan proti nalogam, 

ki zahtevajo določen 

mentalni napor; 

      

manj pogosto izgublja 

stvari in šolske 

potrebščine; 
      

nebistveni zunanji 

dražljaji ga ne zmotijo 

več tako pogosto; 
      

je manj pozabljiv pri 

vsakodnevnih 

aktivnostih; 
      

motorični nemir rok in 

nog je manj izrazit, 

manj se »zvira« na 

stolu; 

      

lažje mirno sedi, kadar 

se to od njega zahteva;       
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 1- Sploh se ne 

strinjam  

2- Ne strinjam 

se  

3- Se niti ne 

strinjam in 

niti strinjam  

4- Strinjam se  5-Popolnoma 

se strinjam 

Za 

učenca/dijaka 

to vedenje NI 

ZNAČILNO 

lažje se tiho, umirjeno 

igra oz. vključuje v 

sproščajoče aktivnosti; 
      

manj pogosto 

prekomerno govori;       

manj pogosto zapušča 

svoje mesto, ko bi moral 

na njem sedeti; 
      

manj pogosto se zgodi, 

da na vprašanja 

odgovori še preden so ta 

izgovorjena do konca; 

      

manj pogosto prekinja 

ali zmoti druge;       

lažje počaka, da bo 

prišel na vrsto;      
 

 

 

 
IF (3) Q11 = [1]   
IF (4) Q22 = [1]   
Q28 - Ali v splošnem menite, da je imela čuječnost pozitiven vpliv na izražanje znakov ADHD pri 

učencu/dijaku iz prejšnjega vprašanja?   
 

 Da  
 Ne  

 
IF (3) Q11 = [1]   
IF (4) Q22 = [1]   
Q29 – Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki (morebitne ovire, dobre prakse), ki jih moramo 

upoštevati pri uporabi čuječnosti za učence/dijake z ADHD?   
 

  

 
IF (3) Q11 = [1]   
IF (4) Q22 = [1]   
Q30 - Bi lahko predlagali kakšno aktivnost ali program, kise je izkazal kot koristen in uporaben za 

učence/dijake z ADHD?   
 

  

 
Q31 - Pred nadaljevanjem si lahko prebereta kratko predstavitev čuječnosti in njeno povezavo z ADHD  

 

Čuječnost (ang. Mindfulness) je sprejemajoče zavedanje tega, kar doživljamo v sedanjem 

trenutku. S čuječnostjo se učimo svojo pozornost usmeriti na »tukaj in zdaj«, torej našo 

trenutno izkušnjo. Pri tem se svojega notranjega (misli, čustva, razpoloženja, telesni občutki 

…) in zunanjega (zvoki, vonji, okusi …) doživljanja preprosto zavedamo, ne da bi ga 

poskušali spremeniti, se mu izogniti ali ubežati. Čuječnost je torej način zavedanja svojega 
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doživljanja v sedanjem trenutku, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. 

Je duševna sposobnost vsakega posameznika, ki jo lahko razvijamo (Černetič, 2005). 

 

Izraz čuječnost se uporablja tudi za poimenovanje nabora tehnik in metod, s katerimi lahko 

sposobnost čuječega zavedanja sistematično razvijamo. Razvijamo jo lahko s formalnimi 

vajami (meditacije) ali pa neformalnimi, kjer s čuječim zavedanjem opravljamo aktivnosti 

vsakdanjega življenja (npr. čakanje v vrsti, hoja po mestu) (Društvo za razvijanje čuječnosti, 

b. d.). 

 

Številne raziskave so pokazale mnoge pozitivne učinke čuječnosti. Med drugim so ugotovile, 

da vadba čuječnosti vpliva na povečanje kvalitete življenja, duševnega zdravja (zmanjšuje 

doživljanje stresa, tesnobe in depresivnosti), imunske odpornosti, krepitev socialnih in 

čustvenih spretnosti (npr. izboljšanje odnosov, povečano samozavedanje, zmanjšanje 

impulzivnosti, večji občutek nadzora), izboljšanje pozornosti in da spodbuja optimalno 

delovanja kognitivnih izvršilnih procesov.  

 

V tujini v šole že več let vpeljujejo programe čuječnosti, razvoj podobnih programov in gibanj 

pa je mogoče zaznati po vsem svetu. Čuječnost  izhaja iz vzhodne budistične tradicije. V 

zahodni svet je prodrla preko budističnega izročila, kjer pa se je v drugi polovici 20. stoletja 

oblikoval nov pogled na čuječnost, za katerega vpetost v religiozni kontekst ni več značilna. 

V sedemdesetih letih je Jon Kabat-Zinn oblikoval program zmanjševanja stresa osnovan na 

čuječnosti MBSR (ang. Mindfulness Based Stress Reduction), ki je predstavljal začetek 

čuječnosti kot terapevtskega pristopa in združuje vzhodno budistično tradicijo z zahodnim 

znanjem psihologije. Na podlagi tega programa so se razvile številne intervencije osnovane na 

čuječnosti. V zadnjih letih je bilo izvedenih več raziskav o  učinkih vadbe čuječnosti pri 

osebah z ADHD.  

Več študij, v katere so bile vključene odrasle osebe z ADHD je potrdilo domnevo, da na 

čuječnosti temelječe intervencije zmanjšujejo znake pomanjkljive pozornosti oziroma da 

izboljšujejo pozornost in pozitivno vplivajo na delovanje izvršilnih funkcij. Do podobnih 

rezultatov so prišli tudi v treh študijah, v katere so bili vključeni mladostniki, in eni študiji, v 

katero so bili vključeni otroci. V slednji so na podlagi opažanj učiteljev in staršev pred 

izvedbo na čuječnosti osnovane intervencije in po njej ugotovili pomembno zmanjšanje 

znakov pomanjkljive pozornosti pri sodelujočih otrocih.  

 

Raziskave učinkov vadbe čuječnosti na osebe z ADHD: 

Odrasli 

Hepark, S., Janssen, L., de Vries, A., Schoenberg, P. L. A., Donders, R., Kan, C. C. in Speckens, A. E. 

M. (2015). The Efficacy of Adapted MBCT on Core Symptoms and Executive Functioning in Adults 

With ADHD: A Preliminary Randomized Controlled Trial. Journal of Attention Disorders. 

Schoenberg, P. L., Hepark, S., Kan, C. C., Barendregt, H. P., Buitelaar, J. K., in Speckens, A. E. 

(2014). Effects of mindfulnessbased cognitive therapy on neurophysiological correlates of 

performance monitoring in adult attention-deficit/hyperactivity disorder. Clinical Neurophysiology, 

125(7), 1407-1416. 
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Zylowska, L., Ackerman, D. L., Yang, M. H., Futrell, J. L., Horton, N. L., Hale, T. S., … Smalley, S. 

(2008). Mindfulness meditation training in adults and adolescents with ADHD a feasibility study. 

Journal of Attention Disorders, 11(6), 737-746. (tudi mladostniki) 

Janssen, L., de Vries, A. M., Hepark, S. in Speckens, A. E. M. (2017). The Feasibility, Effectiveness, 

and Process of Change of Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Adults With ADHD: A Mixed-

Method Pilot Study. Journal of Attention Disorders 

Mladostniki 

Haydicky, J., Shecter, C., Wiener, J. in Ducharme, J. M. (2015). Evaluation of MBCT for adolescents 

with ADHD and their parents: impact on individual and family functioning. Journal of Child and 

family Studies, 24(1), 76-94. 

Mladostniki in otroci 

Van der Oord, S., Bögels, S. M., in Peijnenburg, D. (2012). The effectiveness of mindfulness training 

for children with ADHD and mindful parenting for their parents. Journal of Child and Family Studies, 

21(1), 139-147 
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Q32 - V kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami?   
 

 1- Sploh se 

ne strinjam  

2- Ne 

strinjam se  

3- Se niti ne 

strinjam in 

niti 

strinjam  

4- Strinjam 

se 

5- 

Popolnoma 

se strinjam 

Večina ljudi bi imela korist od prakticiranja 

čuječnosti v svojem življenju.      

Vsebine o čuječnosti bi morale biti vključene v 

formalno izobraževanje učiteljev.       

Čuječnost je zelo verjetno le trend, ki bo sčasoma 

izzvenel.       

Če bi bila čuječnost bolj prisotna v šolah, bi se 

večina učencev/dijakov in zaposlenih tam bolje 

počutilo.    
     

Čuječnost bi morali sistematično uvajati v 

osnovne/srednje šole, po zgledu dobrih praks iz 

držav, kjer to že počnejo. 
     

Čuječnost izhaja iz tujega kulturnega okolja, zato 

morami biti previdni pri morebitnem uvajanju le-te v 

slovenske šole. 
     

Čuječnost ne sodi v šole.        
Če se v praksi izkaže, da čuječnost pozitivno vpliva 

na zmanjšanje znakov ADHD pri otrocih in 

mladostnikih, bi želel/-a tudi sam/-a pridobiti več 

znanja o čuječnosti in tovrstni obravnavi 

učencev/dijakov.  

     

Pri delu z učenci/dijak iz ADHD imam občasno 

težave, saj preprosto ne vem več, kaj bi še lahko      
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 1- Sploh se 

ne strinjam  

2- Ne 

strinjam se  

3- Se niti ne 

strinjam in 

niti 

strinjam  

4- Strinjam 

se 

5- 

Popolnoma 

se strinjam 

preizkusil. 

Splošen nabor razpoložljivih strategij dela, gradiv in 

praktičnih smernic za delo z učenci/dijak iz ADHD 

je premajhen, da bi zadostoval realnim potrebam: od 

izvajalca DSP zahteva iznajdljivost, učenje prek 

lastnih izkušenj in izkušenj kolegov. 

     

Učenci/dijaki z ADHD, ki imajo za ta namen 

predpisana zdravila (medikamentozna obravnava) 

potrebujejo tudi komplementarno psihosocialno 

obravnavo, kjer lahko pridobijo spretnosti za aktivno 

soočanje s težavami in njihovo obvladovanje.  

     

Za učinkovito psihosocialno obravnavo 

učencev/dijakov z ADHD obstaja zadosten nabor 

pristopov in strategij, ki jih lahko uporabim pri 

svojem delu.   

     

Želel/-a bi razširiti svoje znanje o čuječnosti.      
 

 
Q33 - Splošni podatki  

 

Delovna doba (v letih):  
 

   

 
Q34 - Delovna doba na delovnem mestu izvajalca dodatne strokovne pomoči (v letih):   
 

   

 
Q35 - Spol:  
 

 Ženski  
 Moški  
 Ne želim se opredeliti  

 
Q36 - Zaposlitev  
 

 Osnovna šola  
 Srednja šola  
 Drugo:  

 

 
Q37 - Izobrazba:  
 

 Specialni in rehabilitacijski pedagog  
 Defektolog  
 Inkluzivni pedagog  
 Učitelj razrednega pouka  
 Psiholog  
 Socialni pedagog  
 Socialni delavec  
 Pedagog in/ali andragog  
 Predmetni učitelj  
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 Drugo:  
 
Q38 - Če želite dobiti povratne informacije o ugotovitvah raziskave, vas tema zanima ali imate interes za 

nadaljnjo izmenjavo izkušenj lahko vpišite svoj e-mail naslov (ne bo povezan z vašimi odgovori).   
 

  

 
Q39 - Če bi radi zapisali še karkoli v povezavi z obravnavano tematiko (izkušnjo, misel, komentar 

…), lahko to storite tukaj:     
 

  

 

 

 

 

 

 

 


