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POVZETEK 

 

V današnjem hitrem načinu življenja je stres del našega vsakdanjika, tako v zasebnem kot tudi  

v poklicnem življenju. Poklic vzgojitelja predšolskih otrok velja za enega bolj stresnih poklicev. 

Dolgotrajna izpostavljenost stresu na delovnem mestu lahko privede do izčrpanosti in 

izgorelosti, ki se kaže tako na psihičnem kot tudi na fizičnem področju ter negativno vpliva na 

naše delo. Pomembno je, da se naučimo stres zmanjševati, ga obvladovati ter nadzorovati naše 

odzive nanj. Eden od učinkovitih načinov spoprijemanja s stresom so tudi tehnike sproščanja. 

Pomagajo nam, da se bolje zavedamo sebe, svojih čustev in misli ter se posledično lažje 

umirimo, smo bolj prisotni v sedanjem trenutku ter tako lažje obvladujemo izzive vsakdanjega 

življenja.  

Diplomsko delo obravnava tehnike sproščanja kot učinkovit način spoprijemanja s stresom pri 

vzgojiteljih predšolskih otrok. 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem opredelila stres, vzroke in posledice stresa ter načine 

obvladovanja in preprečevanja stresa. V nadaljevanju sem opredelila sprostitev, pomen ter 

učinke sproščanja. Poudarila in opisala sem sproščanje ter tehnike sproščanja kot enega izmed 

učinkovitih načinov za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih 

otrok.  

V empiričnem delu diplomskega dela sem raziskovala, ali vzgojitelji predšolskih otrok poznajo 

in uporabljajo tehnike sproščanja kot način spoprijemanja s stresom, kako ocenjujejo njihovo 

učinkovitost ter kakšne učinke ima uporaba tehnik sproščanja na njihovo delo v skupini otrok. 

V raziskavi je sodelovalo 75 vzgojiteljev predšolskih otrok iz Osrednjeslovenske regije. 

Rezultati so pokazali, da tehnike sproščanja kot način zmanjševanja oz. spoprijemanja s stresom 

na delovnem mestu uporablja manj kot polovica vzgojiteljev predšolskih otrok, medtem ko jih 

več kot polovica tehnik sproščanja ne uporablja. Anketirani vzgojitelji najpogosteje izvajajo 

dihalne vaje, meditacijo ter jogo. Ostale tehnike sproščanja so vzgojiteljem manj poznane in 

posledično tudi manj uporabljene. Vzgojitelji, ki uporabljajo tehnike sproščanja, so le-te ocenili 

kot učinkovit način zmanjševanja stresa na delovnem mestu, kar jim pomaga do večje 

sproščenosti in mirnosti ter pripomore do več energije in boljšega počutja.  

 

Ključne besede: stres, vzgojitelji predšolskih otrok, sprostitev, tehnike sproščanja 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In today's fast-paced lifestyle, stress is a part of our everyday life, both in private as well as in 

professional life. The job of preschool teacher is considered as one of the most stressful ones. 

Long-term exposure to stress in workplace can lead to exhaustion and burnout, which is 

reflected in both psychological and physical areas of our life and has a negative impact on our 

work. It is important to learn how to reduce stress, how to cope with it and how to control our 

responses to stress. By using relaxation techniques one can deal with stress effectively. They 

make us aware of ourselves, our feelings and thoughts. Further on they help us calm down, we 

become aware of the present moment and they make it easier to handle challenges of everyday 

life. The diploma thesis deals with relaxation techniques as an effective way of preschool 

teachers coping with stress. 

 

In the theoretical part of the thesis I defined stress, reasons and consequences of stress and ways 

of coping and preventing stress. Further on I defined relaxation, the meaning and effects of 

relaxation. I described relaxation and relaxation techniques as one of the effective ways of 

dealing with stress for preschool teachers. 

In the empirical part of the thesis I wanted to find out whether preschool teachers know and use 

relaxation techniques as a way to cope with stress, how they evaluate their effectiveness, and 

what impact the use of relaxation techniques have on their work with children. 

There were 75 preschool teachers from the central part of Slovenia involved in the research. 

The results showed that less than half of preschool teachers use relaxation techniques as a way 

to reduce and cope with stress at work, while more than half of them do not use them.   

Most of preschool teachers involved in the research use breathing exercises, meditation and 

yoga. Other relaxation techniques are less known to them and consequently less used. Preschool 

teachers who use relaxation techniques described them as an effective way of reducing stress 

at work, which helps them to become more relaxed and calm and contribute to more energy and 

better wellbeing. 

 

Key words: stress, preschool teachers, relaxation, relaxation techniques 
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UVOD 

 

Čas, v katerem živimo, je izjemno hiter in stresen. Ne samo za nas odrasle, temveč tudi za 

otroke. Preveč informacij in vtisov, hrup, tekmovalnost, potrošniško usmerjena miselnost ipd., 

v nas ustvarja napetost, nemir, živčnost in napadalnost. Posledica tega je stres in vse večja 

izgorelost (Zagorc, Vihtelič, Kralj, Jeram, 2013). Raziskave kažejo, da je pod stresom tudi 

velika večina vzgojiteljev. Glede na to, da vzgojitelji v vrtcih večinoma preživimo z otroki več 

časa kot njihovi starši, je zelo pomembno, da se zavemo svojega vpliva, ki ga imamo na celoten 

razvoj predšolskega otroka. Prav je, da kot vzgojitelji poskrbimo tudi zase, za lasten socialni in 

čustveni razvoj, saj stres, svoja občutja in vedenja preko verbalne in neverbalne komunikacije 

prenašamo na otroke v skupini, pogosto pa tudi na sodelavko/sodelavca v tandemu (Logar, 

2011). Dejstvo je, da se stresu ne moremo povsem izogniti, lahko pa ga nadzorujemo, se ga 

naučimo usmerjati oz. zmanjševati njegove negativne posledice. Ena izmed možnosti 

konstruktivnega soočanja s stresom in prevzemanja nadzora nad seboj, svojimi reakcijami in 

čustvi so tudi tehnike sproščanja (Youngs, 2001). O tem pričajo tudi številne raziskave, ki jih v 

svoji knjigi Živeti s stresom navajata Blatnik in Tušak (2017). Raziskave so pokazale, da 

uporaba tehnik sproščanja na delovnem mestu vpliva na zmanjšanje stresa, utrujenosti, 

izgorelosti in pozitivno vpliva na psihofizično stanje zaposlenih.  

Tehnike sproščanja, še posebej joga, čuječnost, dihalne vaje, tibetanske vaje in meditacija so 

sestavni del mojega življenja. Pomagajo mi, da lažje obvladujem stres tako na delovnem mestu 

kot tudi v zasebnem življenju. Predvsem pa mi pomagajo, da sem bolj umirjena in prisotna v 

sedanjem trenutku. Tehnike sproščanja vključujem tudi v svoje delo z otroki – na njim 

prilagojen način. Otroci v njih uživajo in na varen ter ustvarjalen način sprostijo svoje napetosti, 

čustva in energijo ter se hkrati umirijo, se povežejo s sabo, svojim telesom in z drugimi otroki. 

Zaradi pozitivnih učinkov tehnik sproščanja sem se odločila, da bodo le-te tema mojega 

diplomskega dela. 

 

Glavni cilj diplomskega dela je bil preveriti, ali vzgojitelji predšolskih otrok poznajo in 

uporabljajo tehnike sproščanja kot način spoprijemanja s stresom ter ugotoviti, kako vzgojitelji 

ocenjujejo učinkovitost tehnik sproščanja in kakšne učinke ima uporaba tehnik sproščanja na 

njihovo delo v skupini otrok.  
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V teoretičnem delu diplomskega dela opredelim stres, sprostitev ter tehnike sproščanja kot 

enega izmed načinov spoprijemanja s stresom na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok. 

V empiričnem delu pa predstavim izsledke raziskave o poznavanju, uporabi ter učinkovitosti 

tehnik sproščanja – kot načinu spoprijemanja s stresom pri vzgojiteljih predšolskih otrok. 
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1  STRES 

 

1.1.1 Kaj je stres? 

Definicij stresa in avtorjev, ki raziskujejo stres, je zelo veliko. V zadnjem času poskušajo avtorji 

(Selye, Youngs, Sarafino, Looker in Gregson idr.) poiskati opredelitve, ki združujejo 

psihološke, medicinske in biološke vidike stresa ter jih povezati v skupno definicijo. Ena izmed 

opredelitev stresa je, da ga doživljamo, ko so naša pričakovanja in zahteve drugih v zvezi z 

nami in našim vedenjem večje od  naših trenutnih sposobnosti (Blatnik in Tušak, 2017).  

Po avtorici Youngs (2001) je stres preplet telesnih, fizičnih, duševnih in kemičnih reakcij na 

določene okoliščine, ki v posamezniku lahko sprožijo neprijetne občutke zmedenosti, 

razburjenosti in nejevolje. Te reakcije pa niso odvisne samo od stresnih dejavnikov, temveč 

predvsem od našega zaznavanja dogodka oz. situacije in našega odziva nanje. 

Poznamo pozitiven stres, ki ga imenujemo eustres, in negativen stres, ki ga imenujemo distres. 

Negativen stres poruši naše notranje ravnovesje, v nas vzbuja neprijetna čustva, nas ohromi in 

obremenjuje. Pozitiven stres pa nas spodbuja, motivira in spodbuja našo ustvarjalnost ter 

učinkovitost soočanja s problemi (Prah, 2015). 

 

1.1.2 Vzroki za stres 

Vzrokov za stres je veliko, to je lahko situacija, dogodek, oseba ali stvar, ki jo občutimo kot 

stresno. Stresor oziroma izvor stresa je lahko notranji (skrbi, jeza, bolezen, hormonsko 

neravnovesje, razočaranje itd.) ali zunanji (hrup, težave v odnosih, izguba službe, ločitev, smrt, 

preobremenjenost na delovnem mestu itd.). Poudariti pa velja, da se ljudje med seboj 

razlikujemo in enake situacije lahko doživljamo različno, odvisno od našega dojemanja 

situacije in ocene lastnih sposobnosti za spoprijemanje z njo (Prah, 2015). 

 

1.1.3 Posledice stresa 

Youngs (2001) opredeljuje tri, med seboj povezane faze, ki se pojavljajo kot odziv telesa in 

uma na stresorje – pozitivne in negativne:  

- v prvi fazi alarmna reakcija obvesti telo, da je v stresni situaciji. Telo se nahaja v 

položaju »boj ali beg«, ali se umakniti pred grožnjo ali vrniti napad. Avtonomni živčni 

sistem povzroči alarmne reakcije, kot so: upočasnitev prebave, pospešeno dihanje, 
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povečan srčni utrip in krvni pritisk, povečano potenje, napete mišice, bolečine v prsih 

in pa tudi večja budnost, hitrost in moč, ki se pojavi med nevarnostjo.  

- Druga faza, splošni adaptacijski sindrom, se aktivira po nekaj trenutkih, ko stresor 

izgine ali pa ga oseba premaga. Takrat se telo spet umirja in vrača v stanje biokemične 

uravnovešenosti, zniža se krvni tlak, uravna se telesna temperatura, dihanje in srčni 

utrip. V primeru, da se izpostavljenost stresorjem nadaljuje, pa telo zasilne spremembe 

zamenja s prilagoditvenimi. Nekatere telesne reakcije, kot je npr. mišična napetost v 

telesu, lahko ostanejo tudi potem, ko stresor ne deluje več in onemogočajo normalno 

delovanje organizma.   

- Zadnja faza, izčrpanost ali izgorevanje, je posledica dolge izpostavljenosti stresu. Po 

mnenju strokovnjakov izčrpanost ali izgorelost tako fizično kot psihično občutimo, če 

smo intenzivnemu stresu izpostavljeni od šest do osem tednov. Če se situacija ne umiri 

in telo stresor še naprej občuti kot grožnjo oziroma se pojavljajo še novi stresorji, takrat 

se lahko pričnejo pojavljati »prilagoditvene bolezni« kot posledica pomanjkanja 

energije telesa za prilagajanje (Youngs, 2001). 

Posledice stresa se kažejo na treh ravneh: fizični, psihični in vedenjski. Najpogostejši simptomi 

stresa so:  

- glavobol, 

- težave z dihanjem, 

- bolečine v prsih ali pri srcu, 

- pospešeno bitje srca, 

- povečano znojenje, 

- slabost in omotičnost, 

- nespečnost ali povečana potreba po spanju, 

- utrujenost, pomanjkanje energije, 

- izguba apetita ali povečan apetit, 

- napetost, živčnost, 

- vztrajanje neprijetnih misli v glavi, 

- občutki strahu, tesnobe, 

- težave s koncentracijo in pozornostjo, 

- občutki manjvrednosti in znižano samospoštovanje, 

- čustveni izbruhi, 

- občutki brezupa ipd. (Youngs, 2001). 
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Blatnik in Tušak (2017) v svoji knjigi Živeti s stresom navajata, da se simptomi stresa na 

splošno kažejo v slabem izgledu posameznika, napetosti in živčnem ravnanju, prebavnih 

težavah, izogibanju socialnim stikom, nezainteresiranosti za družbo, anksioznosti, 

raztresenosti, umikanju vase ali depresiji. Treven (2005) pa opozarja, da je od 50 do 75 

odstotkov današnjih bolezni posledica stresa. Preprečevanje in obvladovanje stresa na 

delovnem mestu je zato nujno, da preprečimo ne samo težave z zdravjem, temveč tudi posledice 

napak in napačnih odločitev narejenih pod vplivom stresa. 

 

1.1.4 Načini obvladovanja in preprečevanja stresa 

Stres je postal neizogiben spremljevalec naših življenj in se mu težko povsem izognemo. 

Vendar pa je od naših življenjskih nazorov in prepričanj, dojemanja, doživljanja in načina 

spoprijemanja s stresom odvisno, ali bo nek dogodek ali situacija prerasel v stresor (Gregson in 

Looker, 1993). 

George (2001) navaja, da je za preprečevanje in zmanjševanje stresa ključno, da se zavemo, da 

je stres posledica načina življenja in vedenja ter da imamo v vsakem trenutku možnost izbire, 

kako se bomo na določene dogodke in situacije odzvali. Nezmožnost obvladovanja svojih 

čustev veliki večini ljudi povzroča stres. Da pa se lahko naučimo svoja čustva obvladovati, jih 

moramo najprej ozavestiti, jih prepoznati in sprejeti, šele nato jih lahko umirimo oz. 

preobrazimo. Če odkrijemo vzroke za stres in se naučimo prepoznavati svoje potrebe in 

sposobnosti, lahko prevzamemo nadzor nad njim, pri čemer so nam lahko v pomoč tudi različne 

tehnike sproščanja in sprostitve (prav tam). 

Po Prahovi (2015) poznamo več načinov spoprijemanja s stresom: lahko se osredotočimo na 

problem, se usmerimo na čustva, obstajajo pa še drugi načini (zanikanje, da problem obstaja, 

humor, zatekanje k škodljivim navadam, usmerjenost v vero, kjer problem prenesemo na višjo 

silo).  

Načini obvladovanja stresa, usmerjeni na problem:  

- aktivno soočanje s problemom, 

- razmišljanje in načrtovanje strategij in načinov, s katerimi se bomo spoprijeli s 

problemom, 

- manj pomembne dejavnosti prekinemo oz. se prenehamo ukvarjati z njimi, da se lahko 

bolj zberemo, 

- čakanje na najprimernejši trenutek – čas za akcijo, 

- iskanje informacij, pomoči in nasvetov, ki nam lahko pomagajo pri spoprijemanju s 

stresom (prav tam). 
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Načini obvladovanja stresa, usmerjeni na čustva:  

- sproščanje in ubeseditev čustev na primeren način,  

- iskanje čustvene podpore pri drugih (čustvena razbremenitev in boljša samozavest) 

- osebnostna rast in pozitiven pogled na stres – kot priložnost za rast, nova znanja in 

spoznanja (prav tam). 

Iskanje ravnovesja v vsakdanjem življenju, med delom, počitkom in dejavnostmi, ki nas 

razveseljujejo, je poglavitno za zdravo psihofizično življenje. Sprostitev je ena izmed ključnih 

dejavnosti, ki s svojimi številnimi pozitivnimi učinki pripomore, da smo lažje kos 

vsakodnevnim izzivom (Prah, 2015). 

 

1.1.5 Stres pri vzgojiteljih  

Poklica učitelja in vzgojitelja sta med najbolj stresnimi poklici, kar zahteva posebno pozornost. 

Zavedanje in spoprijemanje s stresom, ki se pojavlja tako v šoli kot v vrtcu, je ključnega pomena 

za izboljšanje učinkovitosti in izboljšanje zdravja ter varnosti na delovnem mestu, kar prinaša 

koristi ne samo na ekonomsko-socialnem področju, temveč tudi učiteljem, vzgojiteljem in 

celotni družbi (Slivar, 2009). 

Vzgojitelji in učitelji se vsakodnevno soočajo s stresom zaradi preveč dela in pomanjkanja časa. 

Zato lahko govorimo o tem, da je stres učiteljevo in vzgojiteljevo profesionalno tveganje. Preko 

učiteljev in vzgojiteljev pa se stres prenaša tudi na najbližje in otroke, kar so pokazale številne 

raziskave, ki so proučevale vpliv stresa na vedenje učiteljev (Youngs, 2001). 

Raziskava o poklicnem stresu pri slovenskih vzgojiteljih in učiteljih (Slivar, 2009), ki je 

potekala v letu 2008, je pokazala, da kar 67,6 % strokovnih delavk (vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic) ocenjuje svoj poklic kot izjemno oz. močno stresen. Zmerno stresen je poklic 

vzgojitelja za 30,4 % strokovnih delavk, da njihov poklic ni stresen, pa sta odgovorila samo 

2 % strokovnih delavk (Slivar, 2009). 

 

1.1.5.1 Vzroki za stres pri vzgojiteljih 

Slivar (2009) navaja, da so vzgojiteljice, ki so ocenjevale stopnjo stresnosti 33 mikrostresorjev, 

kot najbolj stresen dejavnik na delovnem mestu navedle preveliko število otrok v skupini glede 

na velikost prostora. Sledijo mikrostresorji povezani s starši, ki se nanašajo na konflikte in 

pogovore s starši, ki so težavni. Nemirni otroci, ki preizkušajo in izzivajo vzgojitelja ter 

konflikti s sodelavci prav tako vzgojiteljem povzročajo največ stresa.  

Stresorji, združeni v kategoriji pedagoško delo, so za strokovne delavke najbolj obremenilni. 

Nanašajo se na pedagoško delo, ki zajema delo z nemirnimi otroki, nedisciplino, motiviranjem 
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otrok za dejavnosti v skupini in težave, ki nastajajo pri sodelovanju s starši, predvsem njihovo 

vmešavanje v strokovno delo. Drugo mesto po intenzivnosti zavzemajo stresorji, ki so povezani 

s slabimi odnosi na delovnem mestu, nesoglasja, neodgovornost in nezanesljivost med 

sodelavci, pomanjkanje dialoga s sodelavci o problemih vrtca, hladni odnosi, nefleksibilna in 

hierarhična organizacija vrtca ipd. Sledijo situacije, ki so povezane z oblikami vedenja otrok, 

ki jih strokovne delavke označujejo za neprimerne. Pomanjkanje podpore pri delu 

(administrativno-tehnične, podpore strokovnih ustanov) ter pomanjkanje pripomočkov, 

potrebnih za delo, sta na četrtem mestu. Stresorji, ki se nanašajo na administrativne naloge, kot 

je vodenje dokumentacije, spremljanje razvoja otrok in vodenje aktiva, so se uvrstili na zadnje 

mesto. Raziskava je tudi pokazala, da vzgojiteljice administrativne naloge in situacije, ki so 

povezane z odsotnostjo različnih oblik podpore pri delu, doživljajo bolj stresno od pomočnic 

vzgojiteljic. Drugih, večjih razlik v oceni intenzivnosti stresnih dejavnikov med vzgojiteljicami 

in pomočnicami vzgojiteljic raziskava ni pokazala (Slivar, 2009). 

Študija je tudi pokazala, da kar ena tretjina strokovnih delavk na delovnem mestu doživlja 

močen stres, ki je posledica dogajanj v vrtcu, pri čemer pomočnice in vzgojiteljice lastno 

stresnost ocenjujejo različno. Vzgojiteljice svojo raven stresa ocenjujejo višje kot pomočnice, 

predvidoma zaradi večje odgovornosti in razlike med delovnimi obremenitvami. Po oceni 

strokovnih delavk, ki so sodelovale v študiji, jih je 14,2 % odgovorilo, da so redko pod stresom, 

47 % včasih, 35,4 % pogosto, 2,6 % strokovnih delavk, pa je odgovorilo, da so na delovnem 

mestu vedno pod stresom (Slivar, 2009). 

 

1.1.5.2 Posledice delovanja stresa pri vzgojiteljih 

Če izpostavljenost stresorjem in stresnim situacijam traja dalj časa, se v telesu nekatere reakcije 

ustalijo, npr. mišice ostanejo napete tudi, ko stresor ne deluje več. Telo porabi več energije za 

normalno delovanje, izčrpajo se lahko zaloge vitaminov in mineralov, ki jih potrebujemo za 

zdravo funkcioniranje, poveča se verjetnost za razvoj psihosomatskih bolezni. Če se tako stanje 

nadaljuje dlje časa (od šest do osem tednov), se telo izčrpa. Posledica je izgorelost, telesna in 

čustvena utrujenost ter izguba prožnosti, ki jo potrebujemo za lažje obvladovanje. Stalni pritiski 

lahko vodijo tudi do depresije in povzročajo nezdrava vedenja, ki se kažejo na telesni, psihični 

ter vedenjski ravni. Poleg telesne utrujenosti in izčrpanosti se posledice dolgotrajnega stresa 

lahko kažejo tudi kot otopelost, pomanjkanje zanimanja za stvari, ki so nas nekoč 

razveseljevale, slaba samopodoba, slabi odnosi z drugimi, nefunkcionalna in celo destruktivna 

vedenja. Na delovnem mestu se lahko pojavi občutek nesposobnosti za spoprijemanje s 

situacijami, pomanjkanje interesa za delo in mnenja drugih, pogoste odsotnosti z dela ali pa 
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celo prekinitev delovnega razmerja. Na psihološki ravni pa se odmik od dela izraža kot 

nesposobnost aktivnega delovanja v pedagoškem poklicu (Youngs, 2001). 

Raziskava o poklicnem stresu učiteljev in strokovnih delavk v vrtcu iz leta 2008 (Slivar, 2009) 

je pokazala, da 72 % strokovnih delavk občuti nizko stopnjo izgorelosti, 24,5 % zmerno in 

3,5 % strokovnih delavk v vrtcu občuti visoko stopnjo izgorelosti. Vzgojiteljice v primerjavi s 

pomočnicami izražajo višjo stopnjo izgorelosti. Posledica delovanja stresa na delovnem mestu 

je tudi nezadovoljstvo, ki je na vseh področjih delovanja višje pri strokovnih delavkah, ki so 

pod stresom, kot pri tistih, ki niso. Stres vpliva tudi na učinkovitost pedagoškega dela, ki je pri 

delavkah, ki so pod stresom, manjša. Prav tako večje število strokovnih delavk, ki svoje delo 

ocenjujejo kot stresno in kažejo znake izgorelosti, razmišlja o opustitvi poklica (pasivno ali 

aktivno) in je nezadovoljna s svojim delom na vseh področjih, predvsem pa z neustreznimi 

odnosi na delovnem mestu (Slivar, 2009). 

 

1.1.5.3 Načini obvladovanja in preprečevanja stresa pri vzgojiteljih 

Avtorica Youngs (2001) je mnenja, da se s stresom najbolje spoprijemajo posamezniki, ki so 

dovolj fleksibilni, da se lahko prilagodijo stresorjem okoli sebe, se učijo stres obvladovati, si 

vzamejo čas zase, znajo živeti uravnoteženo in po potrebi poiščejo pomoč. Avtorica kot eno 

izmed strategij za spoprijemanje s stresom, poleg zdrave prehrane, gibanja idr., učiteljem in 

vzgojiteljem predlaga tudi tehnike sproščanja. Priporoča postopno mišično sproščanje, 

sproščanje ob glasbi, dihanje s trebušno prepono, vizualizacijo, globoko mišično sproščanje in 

30 sekundno »instantno« sproščanje (prav tam). 

Geršakova (2016) v svoji doktorski disertaciji navaja, da uvajanje in uporaba ustvarjalnega giba 

pri učiteljih zmanjšuje občutek izgorelosti,  povečuje občutje zaznave lastne samoučinkovitosti 

ter pripomore k psihičnemu blagostanju učiteljev in učencev.  
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1.2  SPROSTITEV 

 

1.2.1 Kaj je sprostitev? 

Sprostitev je odsotnost psihične in fizične napetosti, ki sta medsebojno povezani ter vplivata 

ena na drugo. Nasprotje sprostitve je stres, ki je stanje napetosti, tako telesne kot mentalne in 

izraža neskladje med zunanjimi okoliščinami ter notranjo zaznavo (Bertoncelj, 2007). 

Za doseganje stanja sproščenosti je najprej potrebno zavedanje in občutenje razlike med 

napetostjo in sproščenostjo. Medtem ko nam napetost energijo jemlje, nas stanje sproščenosti 

z energijo polni (Menih in Srebot, 1996). 

Zagorčeva (2003) opisuje sprostitev kot proces, pri katerem postopoma, skozi telesno, 

čustveno, miselno in duhovno sprostitev, prihajamo v globlje ravni podzavesti, kjer lahko 

dosežemo stanje miru in tišine.  

Forbs (2011) opozarja, da veliko ljudi enači fizično mirovanje – počitek s sproščanjem, vendar 

počitek ne pomeni vedno, da smo sproščeni. Med gledanjem televizije je telo lahko v 

mirovanju, um in živčni sistem pa ostajata aktivna. Resnična sprostitev je globoko terapevtska 

in vključuje mišično sprostitev telesa, umirjanje uma in zmanjšano odzivanje uma na čustveno 

dogajanje. Možgansko delovanje, ki  je med sproščanjem počasnejše, nam pomaga, da se lažje 

osredotočimo na zavedanje dihanja, del telesa, misel oz. čustvo in na ta način lažje dosežemo 

stanje sproščenosti. 

 

1.2.2 Pomen sproščanja/tehnik sproščanja 

Sproščanje je osnova številnih terapevtskih tehnik in je eden od načinov, kako lahko obvladamo 

svoje telesne odzive in povečamo učinkovitost miselnih funkcij. Pomaga nam, da v stresnih 

situacijah lažje sprostimo napetosti in se odzovemo na pozitiven način. Pomen sproščanja ni 

samo v tem, da se sproščamo in smo sproščeni doma, temveč da stanje sproščenosti prenesemo 

tudi v vsakodnevne obveznosti, kar lahko dosežemo z redno, vsakodnevno vadbo (Adamčič 

Pavlović in Jakša, 2000). 

Kot pravi Zagorčeva (2003) je sprostitev v današnjem svetu nujno potrebna. Zaradi sodobnega 

načina življenja smo namreč čedalje bolj razpeti na vse strani. V različnih vlogah, zahtevah, 

samopotrjevanju in želji, da bi bili na vseh področjih uspešni, počasi izgubljamo stik s sabo, 

ravnovesje v življenju in lastno svobodo. Sproščanje pa  je eden od načinov, s katerim lahko 

spet prevzamemo odgovornost za svoje dobro počutje. 
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Tudi Bertoncelj (2007) meni, da je v današnjem času, ki je izrazito tekmovalno in storitveno 

naravnan, sprostitev zelo pomembna, saj nam omogoča, da spet pridemo v naše naravno stanje 

sprostitve, od katerega smo zaradi hitrega načina življenja večinoma odtujeni. S pomočjo 

določenih tehnik, kot sta joga in sproščanje, se lažje soočamo z negativnimi posledicami stresa 

in pridemo do spoznanja, da na zunanje okoliščine nimamo vedno vpliva, lahko pa se naučimo 

obvladovati svoje telo, dihanje, misli in čustva (prav tam).  

 

1.2.3 Učinki sproščanja/tehnik sproščanja  

Sprostitev nam nudi številne pozitivne učinke, kot so: 

- manjša utrujenost, 

- boljši spanec, 

- zmanjšanje bolečin, 

- večja učinkovitost, 

- boljše obvladovanje stresa, 

- večja samozavest in 

- pozitiven vpliv na medosebne odnose (Prah, 2015). 

Rezultati redne vadbe sproščanja, ki temeljijo na dvajsetletnem proučevanju sproščanja, kažejo 

na:  

- zmanjšanje paničnih napadov in anksioznosti, 

- preprečevanje stresa – z rednim sproščanjem se telo hitreje obnavlja, 

- povečanje produktivnosti in več energije, 

- povečanje koncentracije in spomina, 

- preprečevanje oz. zmanjševanje psihosomatskih bolezni, ki so lahko posledica 

stresnega načina življenja (Adamčič Pavlović in Jakša, 2000, po Bourne 1995). 

Uporaba tehnik sproščanja zmanjšuje in zavira pretirano delovanje simpatičnega živčnega 

sistema, zaradi česar se telo odpočije, napolni z energijo, poveča se budnost in koncentracija, 

izboljša ustvarjalnost in spomin (Masten in Tušak, 2008).  

 

1.2.4 Pomen sproščanja/tehnik sproščanja za vzgojitelje 

Sproščanje je ena izmed tehnik, ki jo avtorica Youngs (2001) priporoča vzgojiteljem in 

učiteljem za lažje premagovanje in soočanje s stresom, saj zavestno sproščanje umiri telo in 

um. Učitelje in vzgojitelje nagovarja, naj se naučijo prepoznavati, obvladovati in zmanjševati 

dejavnike stresa ter njihove negativne učinke. Spodbuja jih, naj uporabijo različne tehnike 
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sproščanja in na ta način prevzamejo odgovornost za svoje odzivanje na stres, poskrbijo za 

svoje zdravje, razvoj in učinkovitost na vseh življenjskih področjih. 

Avtorici Menih in Srebot (1996) navajata, da se hiter in stresen način življenja kaže tudi na 

otrocih, ki so po poročanju vzgojiteljev in učiteljev vse bolj nemirni, razdražljivi, napeti in 

napadalni. Po mnenju avtoric v današnjem času tako otroci kot tudi odrasli najbolj potrebujemo 

tišino in umirjenost. Sproščanje in sprostilne vaje so odličen način, da se vzgojitelji in otroci 

povežejo med seboj in se skupaj podajo na pot raziskovanja lastnega sveta, prisluhnejo sebi, se 

poglobijo in najdejo tišino in mir znotraj sebe. Vzgojitelj ima na tej poti pomembno vlogo 

spremljevalca, ki otroka postopoma, na varen in nežen način vodi in mu pomaga, da  s pomočjo 

preprostih vaj in tehnik sproščanja, najde v sebi ravnovesje in nove moči. Avtorici vzgojiteljem 

predlagata, naj na delavnici za starše in otroke predstavijo preproste sprostitvene tehnike in jih 

spodbudijo, da jih uporabijo tudi v vsakdanjem življenju. Tako bodo prispevali k boljšemu 

počutju vseh (Menih in Srebot, 1996). 
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1.3  TEHNIKE SPROŠČANJA 

Poznamo različne tehnike sproščanja, vse pa so namenjene zmanjševanju stresa in odpravljanju 

posledic le-tega. Schmidt (2015) navaja naslednje sprostitvene tehnike:  

- avtogeni trening,  

- progresivno mišično relaksacijo, 

- dihanje, 

- vizualizacijo, 

- meditacijo,  

- jogo, 

- zen, 

- telovadbo, 

- hipnozo in 

- biofeedback. 

Avtorica Youngs (2001) učiteljem in vzgojiteljem priporoča sprostitvene tehnike, kot so: 

- postopno mišično sproščanje, 

- dihanje s trebušno prepono, 

- sproščanje ob glasbi, 

- vizualizacijo, 

- hitro 30 sekundno sproščanje in  

- globoko mišično sproščanje.  

 

Ker diplomsko delo obravnava tehnike sproščanja kot način spoprijemanja s stresom pri 

vzgojiteljih predšolskih otrok, bom v nadaljevanju opredelila in opisala nekaj tehnik sproščanja, 

ki nam lahko pomagajo pri obvladovanju stresa na delovnem mestu. 

 

1.3.1 Čuječnost  

Čuječnost je zavedanje in doživljanje sedanjega trenutka brez sodbe, ki ga dosežemo z načrtnim 

usmerjanjem pozornosti. Čeprav je beseda čuječnost že od nekdaj v slovenskem besedišču, se 

šele v zadnjih letih uporablja za opis notranjega stanja človeka, ki ga opisujemo kot notranjo 

budnost, zbranost, zmožnost koncentracije in osredotočenja. Pojem čuječnost izhaja iz 

budistične tradicije, na zahodu pa je bil eden prvih, ki je čuječnost in koristi, ki jih prinaša v 

vsakdanjem življenju (predvsem na področju zdravja), predstavil javnosti dr. Jon Kabat Zinn 

(Škobalj, 2017). 
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V zadnjih letih se čuječnost uveljavlja in uvaja na področjih psihoterapije, pozitivne psihologije, 

psihološkega svetovanja in v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Zaradi sodobnega načina 

življenja, naglice in stresa ljudje hrepenimo po stiku s seboj, tišini, umirjenosti in zbranosti. 

Čuječnost nam ponuja možnost, da se naučimo opazovati, biti pozorni, osredotočeni, upravljati 

s svojim umom in biti prisotni v sedanjem trenutku. Cilj čuječnosti ni samo odpravljanje stresa 

in iskanje stanja sproščenosti, temveč tudi odkrivanje in razumevanje vzrokov, ki privedejo do 

določenega stanja, situacije ter videnje le-tega v širši sliki (Škobalj, 2017).  

Bistvo čuječnosti je pozornost, ki pomeni, da se v sedanjem trenutku nečemu posvetimo na 

poseben način, z namenom in brez presojanja. Na tak način postanemo bolj prisotni v sedanjem 

trenutku, krepimo zavedanje, jasnost in smo bolj v stiku s sabo in z drugimi: s pomočjo procesa 

samoopazovanja, samoizpraševanja ter zavestnega delovanja. Ker v vsakdanjem življenju 

pogosto delujemo avtomatizirano in nezavedno, vzdrževanje pozornosti ni vedno lahko in 

zahteva notranjo zavzetost ter disciplino. Vendar pa je vzdrževanje pozornosti tudi 

osvobajajoče, saj nam omogoča, da bolj poglobljeno in jasno vidimo ter razumemo nekatera 

področja svojega življenja, ki jih prej nismo želeli opaziti oz. s katerimi prej nismo bili v stiku. 

Posvečanje pozornosti nas lahko osvobodi starih navad in načinov razmišljanja, ki nam ne 

služijo več, ter v nas odpre in podpre ustvarjalnost, jasnost, domišljijo, odločnost in modrost, 

ki prebiva v naši notranjosti (Kabat Zinn, 2011). 

 

1.3.1.1 Čuječnost v vzgoji in izobraževanju 

O pomenu čuječnosti na področju vzgoje in izobraževanja govorijo številne raziskave, ki so v 

zadnjih letih pokazale, da je posledica uporabe čuječnosti v VIZ večja delovna uspešnost, boljše 

počutje in medosebni odnosi, zmanjšanje stresa na poklicnem in osebnem področju, zmanjšanje 

napetosti, tesnobe in depresivnih stanj, izboljšanje starševstva in splošne kvalitete življenja idr. 

Še posebej velik pa je pomen čuječnosti na področju predšolske vzgoje otrok. Starš, vzgojitelj 

ali drug strokovni delavec s svojim odnosom, ki temelji na čuječnosti, otroku lažje pomaga 

uravnavati in razumeti njegovo doživljanje in čustva, kar se posledično odraža na otrokovem 

vedenjskem in nevrofiziološkem nivoju (Bregant, 2015).  

Carlgren (1993) vzgojitelje in starše opozarja, da je otrok kot čutni organ, to pomeni, da zaznava 

vse, kar delamo (kako se obnašamo, čustvujemo, govorimo). To se odraža v njegovem telesu, 

umu in duši ter pomembno vpliva na njegovo življenje, zdravje in sposobnosti, zato je 

pomembno, da smo vzgojitelji in starši otrokom vzgled s svojim obnašanjem in ravnanjem.  
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1.3.2 Dihanje  

Dihanje je sestavni del vseh sprostilnih tehnik. Pravilno globoko in sproščujoče dihanje namreč 

zmanjšuje občutek nelagodja, slabo počutje in negativni stres. Telo oskrbi s kisikom, kar 

pospeši kroženje krvi v telesu in omogoči višjo raven energije (Tušak in Masten, 2008). Tudi 

vse stare kulture, od Egipta do Grčije in Daljnega vzhoda, so dihanju pripisovale temeljno vlogo 

pri aktiviranju in ohranjanju življenjske energije, zavedanju samega sebe, telesno-duševni 

prenovi ter doseganju duhovne zrelosti (Cardas, 1992). 

Dihanje pomeni življenje, saj brez diha ni življenja. Življenje se začne in konča z dihom. Človek 

lahko brez hrane in pijače preživi kar nekaj časa, brez zraka le nekaj minut. Zato je dihanje 

najpomembnejša  funkcija telesa, saj so vse ostale odvisne od nje. Pravilno negovanje diha krepi 

zdravje in daljša življenje (Amalietti, 2011). 

Dihanje prinaša našim celicam v telesu kisik, ki je nujno potreben za normalno delovanje telesa. 

Posledica plitkega in nepravilnega dihanja je pomanjkanje kisika v krvi. Telesna tkiva in organi 

nimajo zadostne preskrbe s kisikom, zato se lahko počutimo slabo, smo brez energije, kronično 

utrujeni in brez prave motivacije v življenju. Poleg tega, da nas dih fizično ohranja pri življenju, 

ima zelo velik vpliv tudi na naše psihosomatsko zdravje in počutje ter obvladovanje samega 

sebe (Bertoncelj, 2007). 

 

1.3.2.1 Dihanje in čustva  

Dihanje in čustva so med seboj tesno povezana, saj način dihanja odraža naše čustveno stanje. 

Ko smo pod stresom, se spremeni tudi način dihanja. S pravilnim, mirnim in globokim dihanjem 

lahko umirimo razburkana čustva, se sprostimo ter izboljšamo naše zdravje in počutje. 

Podaljšan, tekoč izdih nam pomaga, da lažje sprostimo manjše fizične bolečine in čustvene 

napetosti (George, 2001). 

Tudi Cardas (1992) v svoji knjigi Dihanje navaja, da na naše dihanje vplivajo in ga spreminjajo 

različni občutki, misli, predstave, pa tudi naše duhovno razpoloženje. Ko smo pod pritiskom, 

nemirni in pretirano zaskrbljeni, polni strahu in tesnobe, je naše dihanje krčevito in plitvo. 

Takrat dihamo samo v zgornji ali srednji del prsnega koša, zato je oskrba telesa s kisikom 

nezadostna, kar lahko vodi v napetosti mišičevja, zmanjšano imunsko sposobnost telesa in 

psihične napetosti. Nasprotno pa nas sproščeno, naravno dihanje usmerja, da spet najdemo 

središče miru v sebi.  
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1.3.2.2 Dihalne vaje 

Dihalne tehnike so najbolj preproste in obenem najbolj učinkovite tehnike sproščanja napetosti. 

V stanju napetosti, stresa in tesnobe zaradi zakrčenih mišic dihamo plitko in hitro. Sproščeno, 

mirno in globoko dihanje pa aktivira parasimpatični živčni sistem, ki nas umiri ter sprosti 

telesne in mentalne napetosti (Prah, 2015). 

Bertoncelj (2007) priporoča, da se na polno, globoko dihanje in dihalne vaje pripravimo 

postopno, s podaljševanjem dihanja in na sproščen način (brez naprezanja). Neustrezni dihalni 

vzorci in zadrževanje napetosti, ki so posledica stresa, nam pogosto onemogočajo polno, 

sproščeno dihanje. Podaljšan izdih pa vzpodbudi delovanje parasimpatičnega živčnega sistema 

in pripomore k večji sproščenosti telesa in uma.  

Hanh (2004) nas opominja, da je dihanje povezava med našim umom in telesom. Pogosto um 

in telo nista usklajena, medtem ko mislimo na nekaj, telo dela nekaj drugega. S pomočjo 

osredotočanja na dih in zavestnega dihanja pa se telo in um spet povežeta v celoto, naše 

razmišljanje se upočasni in nam omogoči, da lažje spet pridemo v stik z življenjem, v trenutek 

»tukaj in zdaj«. 

 

1.3.3 Joga 

Joga je veda, ki temelji na 3500 let stari tradiciji, sestavljeni iz naukov in metodologij, ki 

človeka obravnavajo celostno ter težijo k stanju ravnovesja, združitvi telesa, uma in duše v eno 

(Schöps, 2011).  

Božičeva (2012) opredeljuje jogo kot znanost in umetnost, ki nam pomaga, da uresničimo svoje 

potenciale, postanemo boljši človek in živimo bolj polno življenje. 

Joga temelji na več kot dva tisoč let starih Patandžalijevih joga sutrah, osmih principih oz. 

načelih, ki se med seboj prepletajo. Osemstopenjsko pot Schöps (2011) opisuje kot neke vrste 

program pomoči, ki nam pomaga omiliti moteče dejavnike uma na lastno zaznavanje in 

delovanje. Osemstopenjsko pot joge sestavljajo: 

1. Jama – ravnanje z okolico, 

2. Nijama – odnos/ravnanje do samega sebe, 

3. Asana – telesni položaji/ravnanje s telesom, 

4. Pranajama – dihanje/upravljanje z življenjsko energijo, 

5. Pratjahara – ravnanje s čuti/umirjanje čutov, 

6. Dharana – koncentracija/osredotočenost, 

7. Dhjana – meditacija, 

8. Samadhi – notranja svoboda/razsvetljenje (prav tam). 
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Ni potrebno, da osem stopenj joge vadimo v naštetem zaporedju, običajno začnemo z vadbo 

asan – jogijskih položajev, ki nas privedejo tudi do dihanja in osredotočanja. Tako se lažje 

zavedamo tudi svojega vedenja (jama, nijama).  

Obstaja več različnih poti joge, ki vse vodijo k istemu cilju, samospoznavanju in razsvetljenju. 

Na Zahodu je najpogosteje izvajana hatha joga, ki je pot obvladovanja telesa. Sestavljajo jo: 

telesni položaji – asane; dihalne vaje – pranajame; očiščevalni postopki – krije; snovna in 

subtilna telesa – prana, energijska središča, nadiji, ki nas pripravijo na kontemplacijo in 

meditacijo.  

Večina ljudi je odtujena od svojih teles, jih čedalje manj uporablja ali pa s sodobnim načinom 

življenja celo zlorablja. Z izvajanjem jogijskih vaj pa se postopoma spet začnemo zavedati 

svojega telesa, ga okrepimo, očistimo in napolnimo z energijo. Tako najprej negujemo zavest 

telesa, šele nato razvijamo zavest višjih, duhovnih ravni zavesti (Fraser, 2011). 

Redna vadba joge prinaša koristi tako na telesnem, čustvenem kot tudi na duhovnem področju. 

Telesne koristi, kot so večja gibljivost, prožnost in moč telesa, boljša drža, ravnotežje in 

presnova ter večja umirjenost, se začnejo kazati že kmalu po začetku vadbe. S pomočjo dihalnih 

tehnik se naučimo dihati bolj globoko in polno tudi v vsakdanjem življenju, zaradi česar je naš 

um bolj miren in zbran, manj je zaskrbljenosti, čustvene napetosti in nihanj razpoloženj. Joga 

omili in odpravlja tudi različne simptome ali težave, npr. stres, glavobol, bolečine v hrbtenici, 

nespečnost, astmo, predmenstrualni sindrom idr. (Fraser, 2011). 

Joga nas vrača v sedanji trenutek in nas prebuja, da se  spet spomnimo svoje prave narave, ki 

je v svoji osnovi radostna in mirna (Farhi, 2000). 

 

1.3.4 Tibetanske vaje 

Za tibetanske vaje se uporablja več različnih poimenovanj: tibetanci, vrelec mladosti, vaje 

pomlajevanja, pet tibetancev. Kot pove že samo ime, tibetanske vaje izhajajo iz Tibeta. Zahodni 

javnosti so bile prvič predstavljene leta 1939 v knjigi Petra Kelderja Vrelec mladosti. V knjigi, 

ki je postala svetovna uspešnica, avtor (preko zgodbe upokojenega častnika britanske vojske) 

predstavi tibetanske vaje, pet obredov, svoje izkušnje z njimi ter poda napotke za izvajanje vaj. 

Z vajami, ki so mu bile predane s strani tibetanskih menihov, naj bi si povrnili zdravje, mladost 

in življenjsko energijo (Kelder, 2009). 

Taxel idr. (1999) pišejo, da pet tibetanskih obredov izhaja iz hatha joge, ki naj bi jo po mnenju 

učenjakov v 11. st. v Tibet prinesel budistični mojster Milarepa. Današnji tibetanski obredi so 

posledica učinkovite kombinacije jogijskih vaj, ki je Tibetancem pomagala ohranjati čvrsto in 

močno telo v težkih življenjskih razmerah v gorah. Avtorji verjamejo, da je posebnost obredov 
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v tem, da je njihov nauk, oblika in zaporedje ostalo nespremenjeno in nedotaknjeno skozi 

stoletja.  

Tibetanske vaje so enostavne in zelo učinkovite vaje, ki povezujejo telo in dušo, to pomeni, da 

delujejo celostno. Okrepijo in učvrstijo telo ter spodbudijo pretok energije v telesu, kar 

posledično pozitivno deluje tudi na ostala področja našega življenja in nam pomaga na poti do 

lastne svobode in miru (Plut, 1999). Tudi Kilham (2012), Kelder (2009), Taxel idr. (1999) 

opisujejo, da tibetanske vaje aktivirajo energijski sistem človeka, čakre, ki se nahajajo v bližini 

žlez z notranjim izločanjem in spodbujajo delovanje hormonov, le-ti pa uravnavajo vse funkcije 

v telesu, tudi staranje.  

 

1.3.5 Postopno sproščanje mišic (progresivna mišična relaksacija) 

Avtorica Prah (2015) meni, da je postopno mišično sproščanje ena izmed najbolj učinkovitih 

metod za sproščanje fizičnih napetosti. Temelji na trebušnem dihanju, ki je usklajeno s 

sproščanjem in napenjanjem mišic v telesu. Na ta način se naučimo zaznati razliko med 

napetostjo in sproščenostjo v telesu, kar nam pomaga, da hitreje prepoznamo napetosti v telesu 

in jih zavestno sprostimo. Na sistematičen način določeno mišično skupino za par trenutkov 

napnemo in nato sprostimo, da napetost popusti in se mišice sprostijo. Tudi Tušak, Masten, 

Žibert, Svetina in Tušak (2008) navajajo, da s tehniko postopnega krčenja in sproščanja 

mišičnih skupin, ki se izvaja po točno določenem zaporedju, odstranjujemo napetosti in togost 

telesa, ki je večinoma posledica čustvenih težav in motenj. Po Zagorčevi (2003), poleg že 

naštetega, vaje povečajo tudi prekrvavljenost telesa, izboljšajo oskrbo telesa s kisikom, 

aktivirajo imunski sistem ter pomagajo ublažiti in odpraviti veliko bolezenskih stanj in težav. 

Hainbuch (2011) dodaja, da je posledica namenskega sproščanja napetosti tudi sproščanje 

skeletnih mišic, ki jih lahko otipamo in aktiviramo zavestno. Z redno vadbo pa lahko sprostimo 

tudi mišice notranjih organov. Po mnenju avtorja se zato neprijetna stanja, kot so razburjenost, 

tesnoba in napetost, med sproščanjem ne morejo ohranjati. 

 

1.3.6 Avtogeni trening 

Avtogeni trening je preprosta, učinkovita in vsestransko uporabna tehnika sproščanja, ki 

pomaga zmanjševati negativen stres, ublažiti njegove posledice in pripomore k ponovni 

vzpostavitvi notranjega ravnovesja. Utemeljitelj avtogenega treninga je nevrolog, prof. Schulz, 

ki je preučeval in pri svojem delu s pacienti uporabljal hipnozo. Ugotovil je, da lahko z 

izvajanjem določenih vaj sami preidemo v stanje globoke sprostitve in na ta način spodbudimo 

samozdravilne moči telesa (Grasberger, 2016). 
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Jeromen in Kajtna (2008) opisujeta vaje avtogenega treninga kot priložnost, da se osredotočimo 

in povežemo s svojim telesom, se umirimo, obrnemo vase in pozitivno razmišljamo. 

Priporočata, da vadimo vsak dan, v mirnem in prijetnem prostoru. Drža telesa naj bo sproščena, 

lahko sedimo ali ležimo. Avtogeni trening sestavlja šest vaj, posamezno vajo ponavljamo en do 

dva tedna, nato jo nadgradimo z naslednjo vajo. Osnovne vaje so vaje za doseganja stanja miru, 

občutka teže in toplote v telesu, osredotočanje na dihanje in druge vaje, ki nas postopoma 

sprostijo. Sprostijo se mišice v telesu, popustijo napetosti, telo in um se umirita. Posebnost 

avtogenega treninga so gesla oz. stavki, ki jih v mislih ponavljamo, se poskušamo vanje vživeti 

in jih občutiti v telesu. Gesla so kratki pozitivni stavki, ki jih ponavljamo, da z njimi dosežemo 

določen občutek v telesu, npr. težo telesa, mirno telo, toploto ipd. 

Schmidt (2015) navaja, da ima avtogeni trening poleg učinka sproščanja tudi psihoterapevtsko 

moč, saj nam pomaga sprostiti in zmanjšati napetosti, preprečuje stres, osvobaja potlačene 

sposobnosti in nas spodbudi, da naredimo v življenju spremembe, ki si jih želimo.  

Ob predpostavki, da avtogeni trening izvajamo redno, se lahko naučimo vplivati na simpatično 

in parasimpatično živčevje, ki je povezano z našim imunskim sistemom. Postopoma bomo bolje 

nadzorovali stanja napetosti in sproščenosti ter nekatere telesne funkcije, kot so dihanje, 

utripanje srca, delovanje prebavil idr. Najpomembnejši učinek avtogenega treninga je tako 

telesno in duševno ravnovesje (Grasberger, 2016). 

 

1.3.7 Meditacija 

Osho (1994) meditacijo opisuje kot potovanje navznoter, ki je neskončno in se nikdar ne konča. 

Po Patandžalijevi osemstopenjski jogi je meditacija sedma stopnja, s katero lahko dosežemo 

končni cilj joge, ki je popolna uresničitev oziroma stanje, ko naša duša postane eno z 

univerzalno zavestjo (Fraser, 2001). 

V zahodnem svetu je meditacija največkrat uporabljena kot tehnika za umirjanje uma in 

doseganje notranjega miru in tišine. Pogosta je primerjava uma z gladino morja, ki je 

vzvalovano zaradi nemirnih misli. Ko se misli umirijo, se umiri tudi gladina morja in šele takrat 

lahko jasno vidimo dno in stvari v pravi luči (Schöps, 2011). Blatnik in Tušak (2017) pišeta, da 

nas meditacija nauči kontrolirati in umiriti čustva, misli in telo ter nam pomaga, da se obrnemo 

vase in poiščemo notranje vire moči, ki nam pomagajo, da smo lažje kos vsakodnevnim izzivom 

sodobnega časa. Meditacijske tehnike zaradi svojih pozitivnih učinkov zavzemajo pomembno 

mesto pri različnih terapijah, zdravljenju in preprečevanju bolezni, ki so povezane s stresom. 

Meditacija umirja simpatični živčni sistem, znižuje krvni pritisk, upočasni delovanje presnove 

in znižuje srčni utrip ter zmanjšuje frekvenco dihanja. Hall (2007) navaja, da meditacija pomaga 
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omejiti tako vzroke kot posledice stresa in poskrbi za boljše počutje. Vzhodne kulture 

meditacijo izvajajo že tisočletja in čeprav obstaja veliko različnih načinov meditacije, njihovo 

bistvo ostaja isto – najti ravnovesje in mir znotraj sebe.  

 

1.3.8 Vizualizacija 

Srebot in Menih (1994) vizualizacijo opredelita kot slikovno predstavljanje z notranjim 

očesom, s katerim si skušamo predmete, scene in tudi dejanja čimbolj živo in slikovito 

predstavljati. Prav slikovne predstave so tiste, ki razlikujejo meditacijo od vizualizacije. Osnova 

vizualizacije so slikovne predstave, medtem ko lahko meditiramo tudi brez njih. Avtorici 

navajata dognanja sodobne psihologije, ki govori o močnem vplivu slik/slikovnih predstav na 

naše telesne funkcije. Na neprijetne prizore se naše telo odzove z neprijetnimi občutki, na 

prijetne slike pa s prijetnimi občutki, ki nas umirijo in harmonizirajo celo telo. S tehniko 

vizualizacije lahko torej pozitivno vplivamo na svoje psihično in fizično počutje. O pozitivnih 

učinkih vizualizacije piše tudi Prahova (2015), ki navaja, da že predstavljanje sproščujoče 

situacije v naših mislih znižuje telesno in duševno napetost. Adamčič Pavlovićeva (2000) 

vizualizacijo opisuje kot metodo, ki s pomočjo domišljije lahko spremeni vedenje, čustvovanje 

ter celo notranje (telesno) stanje posameznika. Dispenza (2017) v svoji knjigi Placebo ste vi 

opisuje, kako misli lahko spremenijo naše možgane in telo. Avtor razlaga, da z vsako svojo 

mislijo, čustvom in doživetjem na epigenetski ravni vplivamo na svoje celice. Z 

osredotočenostjo in dovolj pogostim predstavljanjem želenih odločitev oz. določenega izida 

utrjujemo novo raven uma. Takrat se začnejo naši možgani fizično spreminjati, ustvarijo se 

nova nevrološka vezja, ki omogočijo, da um deluje na novih ravneh. Možgani in telo namreč 

ne prepoznajo razlike med zgolj razmišljanjem o izkušnji in dejanskim doživljanjem določene 

izkušnje, nevrokemično možgani in telo verjamejo, da novo izkušnjo doživljajo v sedanjem 

trenutku (Dispenza, 2017). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1  OPREDELITEV PROBLEMA 

Stres je naš vsakdanji spremljevalec in ne prizanaša nikomur. Nenehno hitenje, bitka s časom, 

preveč informacij, obveznosti in opravil v nas prebuja nemirnost in razdražljivost. V današnjem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu se s stresom vsakodnevno srečujejo tudi vzgojitelji (Youngs, 

2001).  Raziskava o poklicnem stresu učiteljev in strokovnih delavk v vrtcu iz leta 2008 je 

pokazala, da 72 % strokovnih delavk občuti nizko stopnjo izgorelosti, 24,5 % zmerno in 3,5 % 

strokovnih delavk v vrtcu visoko izgorelost (Slivar, 2009). Zato je pomembno, da se vzgojitelji 

naučijo stres prepoznati in ga obvladovati, saj ga drugače nehote prenašajo na otroke. Obstaja 

veliko načinov spoprijemanja s stresom, eden izmed učinkovitih načinov so tudi tehnike 

sproščanja (Youngs, 2001). Uporaba tehnik sproščanja zmanjšuje in zavira pretirano delovanje 

simpatičnega živčnega sistema, zaradi česar se telo odpočije, napolni z energijo, poveča se 

budnost in koncentracija, izboljša se ustvarjalnost in spomin (Masten in Tušak, 2008).  

Lysebeth (1975, str. 41) pravi: »Če hočemo ostati mirni ob vsaki priložnosti, se moramo znova 

naučiti, da se nekaj minut na dan zavestno sprostimo«. Največji izziv in hkrati darilo tehnik 

sproščanja je, da stanje sproščenosti in umirjenosti, ki ga dosežemo, prenesemo v vsakdanje 

življenje (George, 2001). 

Srebot in Menih (1996) navajata, da se hiter in stresen način življenja kaže tudi na otrocih, ki so 

po poročanju vzgojiteljev in učiteljev vse bolj nemirni, razdražljivi, napeti in napadalni. Po mnenju 

avtoric v današnjem času tako otroci kot tudi odrasli potrebujemo tišino in umirjenost. Sproščanje 

in sprostilne vaje pa so odličen način, da se vzgojitelji in otroci povežejo med seboj in se skupaj 

podajo na pot raziskovanja lastnega sveta, prisluhnejo sebi, se poglobijo in najdejo tišino ter mir 

znotraj sebe.  

Tudi pri svojem delu v vrtcu in v pogovorih s sodelavkami opažam, da zaradi stresnega načina 

življenja potreba po sproščanju narašča. Na osnovi tega sem želela v diplomskem delu s pomočjo 

anketnega vprašalnika ugotoviti, ali vzgojitelji predšolskih otrok svoje delo doživljajo stresno ter 

ali poznajo in uporabljajo tehnike sproščanja kot način spoprijemanja s stresom. Prav tako me je 

zanimalo, kako vzgojitelji predšolskih otrok ocenjujejo učinkovitost tehnik sproščanja in kakšen 

učinek ima uporaba tehnik sproščanja na izvajanje njihovega dela v skupini otrok.  

 

Cilji diplomskega dela so:     

1. Ugotoviti, ali vzgojitelji predšolskih otrok poznajo in uporabljajo tehnike sproščanja kot 

način spoprijemanja s stresom. 
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2. Ugotoviti, kako vzgojitelji ocenjujejo učinkovitost tehnik sproščanja in kakšne učinke 

ima uporaba tehnik sproščanja na njihovo delo v skupini otrok. 

 

2.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Na podlagi ciljev sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

 RV1: Ali vzgojitelji predšolskih otrok svoje delo doživljajo kot stresno? 

 RV2: Ali vzgojitelji predšolskih otrok poznajo in uporabljajo tehnike sproščanja z 

namenom zmanjševanja stresa? 

 RV3: Kaj so najpogostejši razlogi za neuporabo tehnik sproščanja pri vzgojiteljih? 

 RV4: Katere tehnike sproščanja vzgojitelji predšolskih otrok uporabljajo najpogosteje? 

 RV5: Ali vzgojitelji predšolskih otrok, ki izvajajo tehnike sproščanja, le-te ocenjujejo kot 

učinkovit način zmanjševanja stresa? 

 RV6: Ali/in kakšne učinke ima uporaba tehnik sproščanja vzgojiteljev predšolskih otrok 

na njihovo delo v skupini otrok? 

 

2.3  METODA DELA 

Na raziskovalna vprašanja sem odgovarjala s pomočjo anketnega vprašalnika. Uporabila sem 

kavzalno in deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni 

pristop.   

 

2.3.1 Vzorec  

Vzorec raziskave je bil priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 75 vzgojiteljev predšolskih otrok, 

iz treh različnih vrtcev Osrednjeslovenske regije, ki so se odzvali povabilu na sodelovanje v 

raziskavi.  

  

Slika 1: Demografski podatki – spol 

99%

1%

Spol

ženski moški
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Slika 2: Demografski podatki – delovno mesto 

 

 

Slika 3: Demografski podatki – starost po skupinah 

 

V raziskavi je sodelovalo 74 žensk ter 1 moški, od tega je bilo 42 (56,0 % ) vzgojiteljic, 32 

pomočnic ter 1 pomočnik vzgojiteljice (skupaj 44,0 %). Devet (12 %) anketiranih je spadalo v 

starostno skupino do 29 let, 28 anketiranih (37,3 %) v skupino od 30 do 40 let, 17 anketiranih 

(22,7 %) je spadalo v skupino od 41 do 50 let, 21 anketiranih (28,0 %) pa je spadalo v starostno 

skupino 51 let in več.  

 

2.3.2 Merski instrument 

Za merski instrument sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama. Vseboval je 

14 vprašanj, od tega 6 vprašanj odprtega in 8 vprašanj zaprtega tipa (5 vprašanj je vsebovalo 5-

stopenjsko ocenjevalno lestvico). Prvi del vprašalnika je bil sestavljen iz demografskih 

vprašanj. Drugi del je zajemal vprašanja o tem, kako stresno vzgojitelji predšolskih otrok 

doživljajo svoje delo, kako pogosto so pod stresom in kaj so najpogostejši vzroki, zaradi katerih 
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na delovnem mestu doživljajo stres. Tretji del vprašalnika je vseboval vprašanja o tem, ali 

vzgojitelji predšolskih otrok poznajo in uporabljajo tehnike sproščanja kot način spoprijemanja 

s stresom na delovnem mestu, kako ocenjujejo učinkovitost tehnik sproščanja in kakšen vpliv 

ima njihovo izvajanje tehnik sproščanja na njihovo delo v skupini otrok. 

 

2.3.3 Postopek zbiranja in obdelava podatkov 

Po predhodnem dogovoru z vodstvom vrtcev sem anketne vprašalnike izročila vodstvu oz. 

anketirancem. Od 100 razdeljenih anketnih vprašalnikov sem po treh tednih dobila nazaj 75 

rešenih vprašalnikov. Anketni vprašalnik je bil anonimen, vseboval je samo nekaj osebnih 

podatkov: spol, starost po skupinah in delovno mesto, ki ga opravljajo.  

Pridobljene podatke raziskave sem obdelala in predstavila s pomočjo računalniškega programa 

IBM SPSS. 

 

2.4  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

2.4.1 Ocena stresnosti delovnega mesta vzgojiteljev predšolskih otrok 

V prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali vzgojitelji predšolskih otrok svoje delo 

ocenjujejo kot stresno. 

 

 
Slika 4: Ocena stresnosti dela vzgojiteljev predšolskih otrok 
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Iz Slike 4 lahko razberemo, da so štirje vzgojitelji predšolskih otrok (5,3 %) ocenili svoje delo 

popolnoma nestresno, štirinajst (18,7 %) vzgojiteljev svoje delo doživlja rahlo stresno, 

petinštirideset (60,0 %) zmerno stresno, deset (13,3 %) precej stresno, dva vzgojitelja 

predšolskih otrok (2,7 %) pa svoje delo doživljata zelo stresno. Če povzamemo, večina 

vzgojiteljev svoje delo doživlja kot stresno. V primerjavi z raziskavo o poklicnem stresu pri 

učiteljih in vzgojiteljih predšolskih otrok (Slivar, 2009), kjer je 45,6 % vzgojiteljev ocenilo svoj 

poklic kot močno stresen, 22 % kot izjemno stresen, 30,4 % pa kot zmerno stresen, je delež 

vzgojiteljev, ki v naši raziskavi svoje delo doživlja kot močno in izjemno stresno, nižji, kar je 

spodbudno. 

 

 
Slika 5: Pogostost doživljanja stresa vzgojiteljev predšolskih otrok na delovnem mestu 

 

Na vprašanje, kako pogosto ste na delovnem mestu pod stresom, sta dva anketirana (2,7 %) 

odgovorila, da na delovnem mestu nista nikoli pod stresom, dvanajst (16,0 %) anketiranih stres 

doživlja redko, štiriinštirideset (58,7 %) občasno, petnajst (20,0 %)  pogosto, dva (2,7 %) 

vzgojitelja predšolskih otrok pa se s stresom na delovnem mestu srečujeta vsak dan.  

 

Tabela 1: Opisna statistika spremenljivk »Kako doživljate svoje delo vzgojitelja predšolskih 

otrok?«  

                 Št. 

enot 

Povpr. Mediana Std. 

odklon 

Min. Max. 

Kako doživljate svoje delo 

vzgojitelja predšolskih otrok? 

75 2,89 3,00 0,798 1 5 
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Kako pogosto ste zaradi 

različnega dogajanja / situacij na 

delovnem mestu pod stresom? 

75 3,04 3,00 0,761 1 5 

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da anketirani v povprečju doživljajo svoje delo vzgojitelja predšolskih 

otrok zmerno stresno (x̄ = 2,89, σ = 0,798) ter so povprečno gledano na delovnem mestu pod 

stresom občasno (x̄ = 3,04, σ = 0,761).  

 

2.4.1.1 Razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pri oceni stresnosti dela in pogostosti 

doživljanja stresa na delovnem mestu 

Z Mann Whitney U testom sem želela preveriti, ali obstajajo za ordinalni tip spremenljivk 

statistično značilne razlike glede na delovno mesto med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 

Izračunala sem povprečja glede na drugo spremenljivko (neodvisno), ki izbrane spremenljivke 

deli na dve skupini (vzgojitelj/pomočnik vzgojitelja). Statistično značilne razlike se potrdijo pri 

stopnji p manjši od 0,05. 

S Kruskal Wallis testom sem preverila, ali obstajajo za ordinalni tip spremenljivk statistično 

značilne razlike po starostnih skupinah (štiri skupine). Preverjala sem statistično pomembne 

razlike v povprečnih rangih pri izbranih spremenljivkah. Izračunala sem povprečja glede na 

drugo spremenljivko (neodvisno), ki izbrane spremenljivke deli na štiri skupine (0 do 29 let, 30 

do 40 let, 41 do 50 let ter 51 let in več). Statistično značilne razlike se potrdijo pri stopnji p 

manjši od 0,05. 

 

Tabela 2: Mann Whitney U test za 2 skupini (delovno mesto) ter Kruskal Wallis test za 4 skupine 

(starost po skupinah): »Kako doživljate svoje delo vzgojitelja predšolskih otrok?« 

Merski indikatorji Odvisna spremenljivka 

Neodvisne 

spremenljivke 
Kako doživljate svoje delo vzgojitelja predšolskih otrok? 

Delovno mesto 

Št. 

enot 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 
Z 

p 

(dvostranska) 

Vzgojitelj/-ica 42 37,85 1589,50 -

0,079 

0,937 > 0,05 

Pomočnik/-ica 

vzgojitelja 

33 38,20 1260,50 
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Starost po skupinah 

Št. 

enot 

Povprečni 

rang 

χ2 df p 

0 do 29 let 9 34,22 4,007 3 0,261 > 0,05 

30 do 40 let 28 33,50 

41 do 50 let 17 40,35 

51 let in več 21 43,71 
   

 

Pri spremenljivki »Kako doživljate svoje delo vzgojitelja predšolskih otrok?« ne prihaja do 

statistično značilnih razlik v odgovorih (p > 0,05) glede na delovno mesto in starostne skupine. 

 

Tabela 3: Mann Whitney U test za 2 skupini (delovno mesto) ter Kruskal Wallis test za 4 skupine 

(starost po skupinah): »Kako pogosto ste zaradi različnega dogajanja/situacij na delovnem 

mestu pod stresom?« 

Merski indikatorji Odvisna spremenljivka 

Neodvisne 

spremenljivke 

Kako pogosto ste zaradi različnega dogajanja/situacij na delovnem 

mestu pod stresom? 

Delovno mesto 

Št. 

enot 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 
Z p (dvostranska) 

Vzgojitelj/-ica 42 38,73 1626,50 -0,367 0,713 > 0,05 

Pomočnik/-ica 

vzgojitelja 

33 37,08 1223,50 

Starost po 

skupinah 

Št. 

enot 

Povprečni 

rang 

χ2 df p 

0 do 29 let 9 36,83 1,366 3 0,714 > 0,05 

30 do 40 let 28 35,63 

41 do 50 let 17 42,47 

51 let in več 21 38,05 
   

 

Pri spremenljivki »Kako pogosto ste zaradi različnega dogajanja/situacij na delovnem mestu 

pod stresom?« ne prihaja do statistično značilnih razlik v odgovorih (p > 0,05) glede na delovno 

mesto (p 0,713 > 0,05) in starostne skupine (p 0,714 > 0,05). 
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Iz podatkov lahko zaključimo, da med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pri oceni stresnosti 

dela in pogostosti doživljanja stresa na delovnem mestu ne prihaja do statistično značilnih razlik 

v odgovorih glede na delovno mesto in starost vzgojiteljev. 

 

Anketirance sem tudi prosila, da napišejo najpogostejše vzroke, zaradi katerih na delovnem 

mestu doživljajo stres. Odgovore sem strnila v Tabeli 4. 

 

Tabela 4: Najpogostejši vzroki doživljanja stresa na delovnem mestu  

delo z otroki prevelika glasnost, hrup v igralnici, preveliko število otrok v skupini, delo z 

OPP, velika odgovornost in intenziteta dela z otroki, predrznost otrok, 

pretirana živahnost otrok, konflikti med otroki, vedenjske situacije otrok, 

nevzgojeni otroci, nezgode otrok, nenehno opozarjanje otrok 

vodstvo prevelike zahteve vodstva, pritiski vodstva, hospitacije, preveč popoldanskih 

aktivnosti, neupoštevanje odločb invalidov na del. mestu, prepozno 

dobivanje pomembnih informacij, premalo vzpodbudnih besed s strani 

vodstva (ne samo izboljšave in kritiziranje), neorganiziranost oz. slaba 

organizacija in znanje vodstvenega kadra, nerazumevanje vodstva za 

potrebe zaposlenih, prevelik nadzor vodstva, nezaupanje 

odnosi med 

zaposlenimi 

negativna komunikacija, negativnost zaposlenih, nesoglasja v kolektivu, 

nerazumevanje s sodelavci, dogovarjanje v kolektivu glede na interese 

posameznikov, komunikacijski šum na različnih ravneh, prepozno dobivanje 

pomembnih informacij, neusklajenost s sodelavko, mobing sodelavk, 

različni interesi vzgojiteljic 

dodatno delo preveč projektov, popoldanske aktivnosti, odsotnost delavcev (ni 

nadomeščanja), neupoštevanje odločb invalidov na del. mestu, sestanki, 

papirologija, dodatne naloge, roki za oddajo, različni projekti (neprimerni za 

vrtec), pomanjkanje časa za vse obveznosti, preveč dodatnih nalog, 

previsoka pričakovanja do same sebe (želim ostati čim bolj uspešna in si 

naložim preveč) 
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sodelovanje s 

starši 

uvajanje v skupino in spoznavanje skupine, konfliktne situacije s starši, 

pikolovski starši, nerazumevanje staršev, zelo velik pritisk s strani staršev, 

visoka pričakovanja staršev, ogovarjanje staršev, pretirana skrb staršev za 

otroke, pogovarjanja z mamo, ignoriranje, posmehovanje, nesoglasja med 

starši, srečanja z nekaterimi starši, predavanja za starše 

drugo slaba plača, neprimerni oz. neprilagojeni prostori, premajhne igralnice, 

pomanjkanje sredstev za delo 

 

Iz Tabele 4 je razvidno, da so vzgojitelji najpogosteje pod stresom zaradi dela z otroki, 

predvsem zaradi prevelikega števila otrok v skupini, ki vpliva tudi na večjo glasnost/hrup v 

skupini, nemirnost otrok ter posledično na konflikte in neprimerne vedenjske situacije med 

otroki. Drugi najpogostejši razlog, ki anketiranim povzroča stres, so odnosi z vodstvom, in sicer 

prevelik nadzor ter zahteve vodstva do zaposlenih, nerazumevanje vodstva do potreb zaposlenih 

idr. Med druge razloge, zaradi katerih so vzgojitelji najpogosteje pod stresom, spadajo še slabi 

odnosi med zaposlenimi, dodatno delo, sodelovanje s starši, ter drugo, kot je slaba plača, 

neprimerni in neprilagojeni prostori ter pomankanje sredstev za delo. 

Podatki sovpadajo s Slivarjevo raziskavo o poklicnem stresu na delovnem mestu vzgojitelja 

(Slivar, 2009), v kateri so anketirane vzgojiteljice predšolskih otrok navedle podobne 

dejavnike. Za najbolj stresen dejavnik na delovnem mestu so ocenile preveliko število otrok v 

skupini glede na velikost igralnice ter ostale dejavnike, kot so konflikti in sodelovanje s starši, 

konflikti s sodelavci, nemirni otroci z neprimernimi oblikami vedenja, administrativno delo, 

toga/hierarhična struktura vrtca ter pomanjkanje podpore pri delu. 

 

2.4.2 Uporaba in poznavanje tehnik sproščanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok 

V drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali vzgojitelji predšolskih otrok poznajo in 

uporabljajo tehnike sproščanja z namenom zmanjševanja stresa.  

 



Pucelj, S. (2019). Tehnike sproščanja kot način spoprijemanja s stresom pri vzgojiteljih predšolskih otrok. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

29 
 
 

 
Slika 6: Uporaba tehnik sproščanja kot način zmanjševanja stresa na delovnem mestu 

 

Po podatkih raziskave dvaintrideset (43 %) vzgojiteljev predšolskih otrok uporablja tehnike 

sproščanja kot način zmanjševanja oz. spoprijemanja s stresom na delovnem mestu, medtem ko 

več kot polovica, to je triinštirideset vzgojiteljev (57,3 %), tehnik sproščanja ne uporablja. 

Zanimalo me je tudi, katere tehnike sproščanja vzgojitelji predšolskih otrok poznajo in 

uporabljajo. 

 

  

Slika 7: Poznavanje tehnik sproščanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok 

 

Rezultati (Slika 7) so pokazali, da je med anketiranimi vzgojitelji predšolskih otrok najbolj 

nepoznana tehnika sproščanja čuječnost, ki je od 67 anketiranih, ki so odgovorili na vprašanje, 

ne pozna kar 65,7 % anketiranih. Ta rezultat lahko povežemo s tem, da je tehnika čuječnosti v 
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slovenskem prostoru še relativno neznana in se šele počasi uveljavlja na številnih področjih, 

kot so psihoterapija, pozitivna psihologija ter vzgoja in izobraževanje. Čuječnosti sledi 

progresivna mišična relaksacija, ki je ne pozna 63,1 % anketiranih, ter avtogeni trening, ki ga 

ne pozna 50,8 % od 65 anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, ki so odgovorili na to 

vprašanje. Sledijo jim tehnike vizualizacije, tibetanske vaje, meditacija in joga. Vzgojiteljem 

najbolj poznana tehnika sproščanja so dihalne vaje, ki jih glede na podatke raziskave ne pozna 

le 14,9 % vzgojiteljev. Dihalne vaje so tudi najbolj uporabljena tehnika sproščanja, ki jo pozna 

in uporablja 46,3 % anketiranih vzgojiteljev,  sledi jim meditacija s 23,2 % ter joga, ki jo pozna 

in uporablja 20 % anketiranih. Ostale tehnike sproščanja so vzgojiteljem manj poznane in 

posledično tudi manj uporabljene.  

Dihalne tehnike kot najpogostejši način sproščanja napetosti navajata tudi Blatnik in Tušak 

(2017), saj naj bi se že vsak posameznik zavedal, da umirjanje dihanja ugodno in sproščujoče 

vpliva na misli in telo. Poleg sprostilnega imajo tehnike dihanja tudi globlji pomen in so 

najpogosteje uporabljene skupaj z ostalimi tehnikami sproščanja. Obenem so dihalne tehnike 

zelo enostavne in praktične, saj jih lahko uporabimo kadarkoli in kjerkoli. 

 

2.4.3 Glavni razlogi neuporabe tehnik sproščanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok 

V tretjem raziskovalnem vprašanju so me zanimali glavni razlogi neuporabe tehnik sproščanja 

pri vzgojiteljih predšolskih otrok. 

 

  
Slika 8: Razlogi neuporabe tehnik sproščanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok 
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Iz Slike 8 je razvidno, da so glavni razlogi, zaradi katerih več kot polovica vzgojiteljev (57,3 %) 

ne uporablja tehnik sproščanja predvsem nepoznavanje teh tehnik (27 %), sledi pomanjkanje 

časa (23,8 %) in uporaba drugih načinov za zmanjševanje oz. spoprijemanje s stresom (23,8 %). 

Kot druge načine sproščanja so anketirani navedli: druženje s prijatelji, pogovor, sprehodi v 

naravi, izleti z družino, športne aktivnosti (telovadba, tek, hoja v hribe), ročne aktivnosti, delo 

na vrtu ter branje. Ostali anketiranci so navedli, da za izvajanje tehnik sproščanja nimajo 

motivacije (12,7 %), da sproščanja ne potrebujejo, ker niso pod stresom (3,2 %) ter da ne 

verjamejo v učinkovitost tehnik sproščanja (9,5 %). 

 

 
Slika 9: Potreba po učenju/vadenju tehnik sproščanja na delovnem mestu 

 

V anketi so vzgojitelji predšolskih otrok odgovarjali tudi na vprašanje, ali se jim zdi potrebno, da 

bi se v okviru delovnega mesta imeli možnost naučiti se oz. izvajati tehnike sproščanja z namenom 

zmanjševanja stresa na delovnem mestu. Večina, to je petinšestdeset vzgojiteljev predšolskih otrok 

(87,8 %) je odgovorila pritrdilno, medtem ko se devetim vprašanim (12,2 %) to ne zdi potrebno, 

eden pa ni podal odgovora.  

Odgovor je zelo spodbuden, saj kaže, da se večina vzgojiteljev zaveda pomena tehnik sproščanja 

kot načina zmanjševanja stresa na delovnem mestu. Stres namreč ne vpliva le na vzgojitelje, ampak 

se (sodeč po raziskavah) prenaša tudi na sodelavce in otroke. Vzgojitelji in učitelji pod stresom 

namesto pozitivnega otrokom posredujejo negativno vedenje. Zato je zelo pomembno, da se 

znamo s stresom soočiti in ga obvladovati (Youngs, 2000). 
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2.4.4 Pogostost uporabe tehnik sproščanja 

S četrtim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, katere tehnike sproščanja vzgojitelji 

predšolskih otrok uporabljajo najpogosteje. 

 

 
Slika 10: Pogostost uporabe posamezne tehnike sproščanja 

 

Tabela 5: Opisna statistika spremenljivk – pogostost uporabe posameznih tehnik sproščanja 
 

Št. enot Povprečje Mediana Std. odklon Minimum Maximum 

Veljavni Manjkajoči 

Čuječnost 36 39 1,36 1,00 0,931 1 5 

Dihalne vaje 43 32 2,77 3,00 1,192 1 5 

Joga 38 37 1,97 1,00 1,283 1 5 

Tibetanske  

Vaje 

39 36 1,72 1,00 1,167 1 5 

Progresivna mišična 

relaksacija 

35 40 1,17 

 

1,00 0,568 1 3 

Avtogeni trening 36 39 1,25 1,00 0,649 1 3 

Vizualizacija 37 38 1,65 1,00 1,160 1 5 

Meditacija 39 36 1,85 1,00 1,226 1 5 

 

Rezultati so pokazali, da izmed navedenih tehnik sproščanja kot način zmanjševanja stresa na 

delovnem mestu vzgojitelji predšolskih otrok, ki so odgovorili na to vprašanje, najpogosteje 
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uporabljajo dihalne vaje (x̄ = 2,77, σ = 1,192). Povprečno gledano dihalne vaje izvajajo nekje 

med redkim ter občasnim izvajanjem. Druga v povprečju najpogostejša tehnika, ki jo vzgojitelji 

izvajajo, je joga (x̄ = 1,97, σ = 1,283), sledi ji meditacija (x̄ = 1,85, σ = 1,226) ter  tibetanske 

vaje (x̄ = 1,72, σ = 1,167), ki jih vzgojitelji povprečno gledano izvajajo redko. Ostale metode 

sproščanja anketirani vzgojitelji predšolskih otrok izvajajo redko oz. nikoli. 

Podatki kažejo, da zelo majhen odstotek vzgojiteljev tehnike sproščanja uporablja redno. Vendar 

je zelo pomembno, da si znamo vzeti čas zase, za odklop od vsakodnevnih obveznosti, za počitek 

in sprostitev. Redna uporaba tehnik sproščanja je namreč ključnega pomena za njihovo 

učinkovitost. Priporočljivo je, da tehnike vadimo dnevno in jih najprej obvladamo v umirjenem 

stanju, šele nato jih lahko uspešno uporabimo v stresnih situacijah (Prah, 2015). 

 

2.4.5 Učinkovitost tehnik sproščanja pri zmanjševanju stresa/spoprijemanju s 

stresom pri vzgojiteljih predšolskih otrok 

Pri petem raziskovalnem vprašanju sem spraševala, ali vzgojitelji predšolskih otrok, ki izvajajo 

tehnike sproščanja, le-te ocenjujejo kot učinkovit način zmanjševanja stresa/spoprijemanja s  

stresom na delovnem mestu. 

 

 
Slika 11: Ocena učinkovitosti tehnik sproščanja 
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Tabela 6: Opisna statistika spremenljivk – učinkovitost tehnik sproščanja pri zmanjševanju 

stresa na delovnem mestu 
 

Št. enot Povprečje Mediana Std. odklon Minimum Maximum 

Veljavni Manjkajoči 

Čuječnost 9 66 3,67 4,00 1,323 1 5 

Dihalne vaje 32 43 4,25 4,00 0,508 3 5 

Joga 16 59 4,38 4,00 0,619 3 5 

Tibetanske vaje 15 60 4,33 4,00 0,724 3 5 

Progresivna mišična 

relaksacija 

7 68 3,57 3,00 0,787 3 5 

Avtogeni trening 9 66 3,44 3,00 0,527 3 4 

Vizualizacija 12 63 4,08 4,00 0,793 3 5 

Meditacija 18 57 4,39 4,50 0,698 3           5 

 

Iz Slike 11 in Tabele 6 je razvidno, da so anketirani, ki so odgovorili na to vprašanje, kot najbolj 

učinkovite tehnike sproščanja, ki jim pomagajo pri zmanjševanju stresa na delovnem mestu, izbrali 

meditacijo (x̄ = 4,39, σ = 0,698), jogo (x̄ = 4,38, σ = 0,619), tibetanske vaje (x̄ = 4,33, σ = 0,724), 

dihalne vaje (x̄ = 4,25, σ = 0,508) ter vizualizacijo (x̄ = 4,08, σ = 0,793). Kot nekoliko manj 

učinkovite tehnike sproščanja so povprečno gledano ocenili čuječnost (x̄ = 3,67, σ = 1,323), 

progresivno mišično relaksacijo (x̄ = 3,57, σ = 0,787) ter avtogeni trening (x̄ = 3,44, σ = 0,527).  

Povprečno gledano so vzgojitelji tehnike sproščanja ocenili za učinkovit način zmanjševanja 

stresa na delovnem mestu. 

 

2.4.6 Učinki uporabe tehnik sproščanja vzgojiteljev predšolskih otrok na njihovo 

delo v skupini otrok 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali/in kakšne učinke ima uporaba tehnik 

sproščanja vzgojiteljev predšolskih otrok na njihovo delo v skupini otrok. 
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Slika 12: Učinki tehnik sproščanja 

 

Anketirani so na vprašanje, kakšni so učinki tehnik sproščanja na njihovo delo, najpogosteje 

obkrožili odgovor, da jim uporaba tehnik sproščanja pomaga do večje sproščenost in mirnosti 

(21,8 %), pomaga jim k boljšemu počutju in več energije (21,8 %). Tehnike sproščanja jim 

pomagajo, da se lažje soočijo in rešujejo probleme (14,1 %), izboljšujejo koncentracijo (12,7 %) 

in samozavedanje (10,6 %), lažje prepoznajo in zmanjšajo stres (10,6 %) ter so bolj prisotni v 

sedanjem trenutku (7,7 %). 

O učinkovitosti tehnik sproščanja za obvladovanje stresa pri vzgojiteljih predšolskih otrok piše 

tudi Youngs (2001), ki le-te priporoča kot izjemno učinkovito sredstvo, ki nam pomaga omiliti 

stres, napetosti, pomaga obvladati stresne situacije ter odpravljati posledice stresa. 

Zanimalo me je tudi ali uporaba tehnik sproščanja vzgojiteljev vpliva na njihovo delo v skupini 

otrok. 

 



Pucelj, S. (2019). Tehnike sproščanja kot način spoprijemanja s stresom pri vzgojiteljih predšolskih otrok. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

36 
 
 

 
Slika 13: Vpliv uporabe tehnik sproščanja na delo v skupini otrok 

 

Podatki raziskave so pokazali, da večina, to je 78 % vzgojiteljev, ki uporablja tehnike 

sproščanja, poroča, da uporaba teh tehnik vpliva na njihovo delo v skupini otrok, medtem ko 

jih 21,7 % meni, da tehnike sproščanja na njihovo delo v skupini otrok ne vplivajo. Vzgojitelji 

predšolskih otrok, ki so odgovorili, da uporaba tehnik sproščanja vpliva na njihovo delo v 

skupini otrok, so zapisali, da so zaradi uporabe tehnik sproščanja pri svojem delu bolj mirni, 

umirjeni, sproščeni, kar pripomore k lažjemu in boljšemu reševanju določenih konfliktov v 

različnih situacijah, sama sproščenost in zbranost omogočata otrokom kvalitetnejšo igro, 

vzdušje, omogočata jim, da so bolj gibljivi in v boljši fizični kondiciji, da imajo boljše 

samozavedanje, boljši stik s sabo in otroki, so bolj energični, imajo več energije za otroke, so 

bolj umirjeni, ker se hitreje zavedo svojih čustev, stresa in jih lažje transformirajo ter se v 

stresnih situacijah odzovejo bolj mirno, so bolj potrpežljivi in lažje sprejemajo oz. se spopadajo 

z glasnostjo in otroškim jokom, so bolj prisotni v telesu in trenutku, mirneje rešujejo spore oz. 

konflikte ter napete situacije, so bolj topli in dosledni do otrok, sodelavcev in staršev, ne 

razburjajo se toliko, predihajo situacijo, namesto da izbruhnejo, so sproščeni pri delu z otroki, 

posledično so tudi otroci bolj umirjeni in jim zaupajo, se lažje sprostijo (s pomočjo tehnik 

sproščanja bolje spoznavajo otroke in se lažje povežejo z njimi), so skoncentrirani, imajo več 

energije, boljše zaupanje vase in v druge, imajo izboljšano koncentracijo pri dejavnostih, svojo 

sproščenost prenašajo tudi na otroke, občutijo manj napetosti in konfliktov.  

Iz pridobljenih odgovorov lahko povzamemo, da uporaba tehnik sproščanja vzgojiteljev 

pozitivno vpliva na njihovo delo v skupini otrok. Vzgojitelji opažajo, da svojo sproščenost in 

umirjenost prenašajo tudi na otroke, ki so posledično bolj umirjeni, imajo boljši stik z drugimi 

otroki ter vzgojitelji.  
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Slika 14: Uporaba tehnik sproščanja pri delu z otroki 

 

 
Slika 15: Tehnike sproščanja, ki jih vzgojitelji uporabljajo pri delu z otroki 

 

Iz Slike 14 je razvidno, da večina, to je 68 % vzgojiteljev uporablja tehnike sproščanja tudi pri 

delu z otroki, 32 % vzgojiteljev pa tehnik sproščanja z otroki ne izvaja. Pridobljeni podatek je 

zelo spodbuden, saj so tudi otroci v današnjem stresnem času čedalje pogosteje pod stresom. 

Tehnike sproščanja so zato več kot dobrodošla alternativa prehitremu tempu življenja.  

Škodljive posledice stalne komunikacije, prenasičenost z različnimi vtisi, tekmovalnost, 

nemirno okolje, hrup, odsotnost staršev idr. dejavniki pri otrocih povzročajo prenapetost, stres, 

živčnost, nemirnost, pomanjkanje koncentracije in druge motnje, ki negativno vplivajo na 

telesno in duševno zdravje otroka (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013).   
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Slika 16 nam prikazuje, da anketirani, ki izvajajo tehnike sproščanja z otroki (na njim prilagojen 

način), uporabljajo predvsem telesne vaje za sproščanje, dihalne in tibetanske vaje, vodeno 

vizualizacijo ter jogo.  

Geršakova (2006) navaja, da vzgojitelji, ki med dejavnosti v vrtcu vključujejo sproščanje, 

ugotavljajo, da so otroci po sprostilnih tehnikah bolj umirjeni oz. manj agresivni. S pomočjo 

sprostitvenih vaj otrokom približamo svet tišine in jih naučimo, da znajo v njem uživati. 

 

O pomembnosti sprostitvene vzgoje pišeta tudi Srebot in Menih (1996, str. 13): “Prej kot otrok 

spozna, da niso zanimivi le zunanji dražljaji z vso raznolikostjo, barvitostjo in napadalnostjo, 

ampak da obstaja tudi človekov lastni notranji svet, svet tišine in miru, ki pomaga “predelati” 

zunanje dražljaje in jih pravilno opredeliti, da obstaja svet, v katerega se povleče in iz katerega 

črpa novih moči, prej bo lahko samostojno osvajal svet in se laže zavaroval pred njegovimi 

negativnimi platmi.” 

 

2.4.7 Razlike v odgovorih glede na delovno mesto ter starost vzgojiteljev 

V raziskovalnem delu me je zanimalo, ali obstajajo razlike v odgovorih glede na delovno mesto 

(vzgojitelj/pomočnik vzgojitelja) ter starost vzgojiteljev (do 29 let, 30–40 let, 41–50, 51 let in 

več). 

S Hi-kvadrat preizkusom sem želela preveriti, ali obstajajo statistično značilne razlike v 

odgovorih med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ter ali obstajajo statistično značilne razlike 

glede na starost vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev (do 29 let, 30–40 let, 41–50, 51 let in 

več). Razlike sem preverjala pri spremenljivkah »Ali uporabljate tehnike sproščanja kot način 

zmanjševanja oz. spoprijemanja s stresom na delovnem mestu?« ter »Ali katero od tehnik 

sproščanja uporabljate/izvajate tudi z otroki (na njim prilagojen način)?« 

Če je vrednost Hi-kvadrata dovolj velika in p-vrednost manj kot 0,05, potem lahko potrdimo 

razlike med odgovori in jo posplošimo na celotno populacijo. Če je p-vrednost več kot 0,05 

razlik ne moremo posplošiti. 

 

  



Pucelj, S. (2019). Tehnike sproščanja kot način spoprijemanja s stresom pri vzgojiteljih predšolskih otrok. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

39 
 
 

Tabela 7: Hi-kvadrat preizkus: »Ali uporabljate tehnike sproščanja kot način zmanjševanja 

oz. spoprijemanja s stresom na delovnem mestu?« ter »Ali katero od tehnik sproščanja 

uporabljate/izvajate tudi z otroki (na njim prilagojen način)?« 

Merski 

indikatorji 

Odvisni spremenljivki 

Neodvisne 

spremenljivke 

Ali uporabljate tehnike 

sproščanja kot način 

zmanjševanja oz. 

spoprijemanja s stresom na 

delovnem mestu? 

 
Ali katero od tehnik 

sproščanja 

uporabljate/izvajate tudi z 

otroki? (na njim prilagojen 

način)? 

 

Delovno mesto Da Ne Skupaj Da Ne Skupaj 

Vzgojitelj/-ica 
21/ 50,0% 21 / 50,0% 

42 / 

100,0% 

32 / 76,2% 10 / 23,8% 42 / 

100,0% 

Pomočnik/-ica 

vzgojitelja 
11 / 33,3% 22 / 66,7% 

33 / 

100,0% 

18 / 56,2% 14 / 43,8% 32 / 

100,0% 

Skupaj 
32 / 42,7% 43 / 57,3% 

75 / 

100,0% 

50 / 67,6% 24 / 32,4% 74 / 

100,0% 

χ2 2,098 
 

3,295 
 

p 0,147 > 0,05 0,069 > 0,05 

Starost po 

skupinah 

Da Ne Skupaj Da Ne Skupaj 

0 do 29 let 

5 / 55,6% 4 / 44,4% 9 / 

100,0% 

8 / 88,9% 1 / 11,1% 9 / 

100,0% 

30 do 40 let 

12 / 42,9% 16 / 57,1% 28 / 

100,0% 

17 / 60,7% 11 / 39,3% 28 / 

100,0% 

41 do 50 let 

8 / 47,1% 9 / 52,9% 17 / 

100,0% 

12 / 70,6% 5 / 29,4% 17 / 

100,0% 

51 let in več 

7 / 33,3% 14 / 66,7% 21 / 

100,0% 

13 / 65,0% 7 / 35,0% 20 / 

100,0% 

Skupaj 

32 / 42,7% 43 / 57,3% 75 / 

100,0% 

50 / 67,6% 24 / 32,4% 74 / 

100,0% 

χ2 1,493 
 

2,598 
 

p 0,684 > 0,05 0,458 > 0,05 

 

Vrednosti χ2 niso statistično pomembne na ravni α = 0,05. Rezultati so pokazali, da je pri 

spremenljivki »Ali uporabljate tehnike sproščanja kot način zmanjševanja oz. spoprijemanja s 
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stresom na delovnem mestu?« p 0,684 > 0,05 ter »Ali katero od tehnik sproščanja 

uporabljate/izvajate tudi z otroki (na njim prilagojen način)?« p 0,458 > 0,05, ne prihaja do 

statistično značilnih razlik v odgovorih (p > 0,05) glede na delovno mesto in starostne skupine. 

Morebitne razlike v odgovorih sem želela preveriti še za spremenljivki »Ali uporaba tehnik 

sproščanja vpliva na vaše delo v skupini otrok?« ter »Ali se vam zdi potrebno, da bi se v okviru 

vašega delovnega mesta imeli možnost naučiti/izvajati tehnike sproščanja?« 

 

Tabela 8: Hi-kvadrat preizkus: »Ali uporaba tehnik sproščanja vpliva na vaše delo v skupini 

otrok?« ter »Ali se vam zdi potrebno, da bi se v okviru vašega delovnega mesta imeli možnost 

naučiti/izvajati tehnike sproščanja?« 

Merski 

indikatorji 

Odvisni spremenljivki 

Neodvisne 

spremenljivke 

Ali uporaba tehnik 

sproščanja vpliva na 

vaše delo v skupini 

otrok? 

 
Ali se vam zdi potrebno, da bi 

se v okviru vašega delovnega 

mesta imeli možnost 

naučiti/izvajati tehnike 

sproščanja? 

 

Delovno mesto Da Ne Skupaj Da Ne Skupaj 

Vzgojitelj/-ica 
22/ 88,0% 3 / 12,0% 

25 / 

100,0% 

37 / 88,1% 5 / 11,9% 42 / 

100,0% 

Pomočnik/-ica 

vzgojitelja 
14 / 66,7% 7 / 33,3% 

21 / 

100,0% 

28 / 87,5% 4 / 12,5% 32 / 

100,0% 

Skupaj 
36 / 78,3% 

10 / 

21,7% 

46 / 

100,0% 

65 / 87,8% 9 / 12,2% 74 / 

100,0% 

χ2 3,053 * 0,006 * 

p 0,081 > 0,05 0,938 > 0,05 

Starost po 

skupinah 

Da Ne Skupaj Da Ne Skupaj 

0 do 29 let 

7 / 100,0% 0 / 0,0% 7 / 

100,0% 

8 / 88,9% 1 / 11,1% 9 / 

100,0% 

30 do 40 let 

13 / 72,2% 5 / 27,8% 18 / 

100,0% 

26/ 96,3% 1 / 3,7% 27 / 

100,0% 

41 do 50 let 

9 / 81,8% 2 / 18,2% 11 / 

100,0% 

13 / 76,5% 4 / 23,5% 17 / 

100,0% 

51 let in več 

7 / 70,0% 3 / 30,0% 10 / 

100,0% 

18 / 85,7% 3 / 14,3% 21 / 

100,0% 
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Skupaj 

36 / 78,3% 10 / 

21,7% 

46 / 

100,0% 

65 / 87,8% 9 / 12,2% 74 / 

100,0% 

χ2 2,813 * 3,926 * 

p 0,421 > 0,05 0,266 > 0,05 

 

Vrednosti χ2 niso statistično pomembne na ravni α = 0,05. Rezultati so pokazali, da tudi pri 

spremenljivkah »Ali uporaba tehnik sproščanja vpliva na vaše delo v skupini otrok?«  p 0,421 

> 0,05 ter »Ali se vam zdi potrebno, da bi se v okviru vašega delovnega mesta imeli možnost 

naučiti/izvajati tehnike sproščanja?« p 0,266 > 0,05, ne prihaja do statistično značilnih razlik v 

odgovorih glede na delovno mesto in starostne skupine. 
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3 ZAKLJUČEK 

 

Delo vzgojitelja predšolskih otrok je lahko zelo izpolnjujoče, obenem pa je lahko zaradi 

različnih dejavnikov tudi precej stresno. Obvladovanje stresa je ključnega pomena ne samo za 

dobro psihofizično počutje vzgojiteljev, temveč tudi za kakovostno delo v skupini otrok. 

Tehnike sproščanja so lahko eden izmed načinov, ki vzgojiteljem pomagajo stres obvladovati, 

ga zmanjšati, hkrati pa jim omogočajo boljše poznavanje sebe. 

 V diplomskem delu sem želela raziskati, kako vzgojitelji predšolskih otrok ocenjujejo svoje 

delo, kot stresno ali ne in ali poznajo oz. uporabljajo tehnike sproščanja kot način spoprijemanja 

s stresom na delovnem mestu. Zanimalo me je, kako ocenjujejo učinkovitost tehnik sproščanja 

ter kakšen učinek ima njihova uporaba na izvajanje dela v skupini otrok. V raziskavi je 

sodelovalo 75 vzgojiteljev predšolskih otrok iz Osrednjeslovenske regije. 

Rezultati raziskave so pokazali, da večina vzgojiteljev, povprečno gledano, svoje delo ocenjuje 

kot zmerno stresno ter je na delovnem mestu pod stresom občasno. Najpogostejši vzroki stresa 

pri vzgojiteljih so preveliko število otrok v skupini, nemirnost otrok, neprimerno vedenje in 

posledično prevelik hrup v skupini. Tudi Geršakova (2006) opozarja, da hrup in nasilje, ki sta 

vse pogosteje prisotna tudi v vrtcih in šolah, povzročata stres.  Kot ostale razloge za doživljanje 

stresa na delovnem mestu vzgojitelji navajajo odnos vodstva do zaposlenih, slabe odnose med 

zaposlenimi, dodatno delo, sodelovanje s starši ter drugo, kot je slaba plača, neprimerni in 

neprilagojeni prostori ter pomanjkanje sredstev za delo. 

Tehnike sproščanja kot način zmanjševanja oz. spoprijemanja s stresom na delovnem mestu 

pozna in uporablja manj kot polovica vzgojiteljev, medtem ko več kot polovica, to je 

triinštirideset vzgojiteljev (57,3 %), tehnik sproščanja ne uporablja.  

Najpogostejši razlog za neuporabo tehnik sproščanja pri vzgojiteljih je njihovo nepoznavanje, 

sledi jim pomanjkanje časa ter uporaba drugih načinov za zmanjševanje oz. spoprijemanje s 

stresom, kot so: sprehodi v naravo, druženje s prijatelji, izleti z družino idr. Iz odgovorov 

sklepam, da vzgojitelji tehnike sproščanja povezujejo z vsemi dejavnostmi, ki jih sproščajo, saj 

so navedeni odgovori povezani predvsem z zunanjimi dejavniki (kot virom sprostitve), medtem 

ko so tehnike sproščanja povezane z notranjimi dejavniki: iskanje sprostitve, miru in tišine 

znotraj sebe. Forbs (2011) opisuje resnično sprostitev kot globoko terapevtsko, ki vključuje 

tako telesno-mišično kot tudi umsko sprostitev. 
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Vzgojitelji, ki poznajo in uporabljajo tehnike sproščanja kot način zmanjševanja stresa na 

delovnem mestu, najpogosteje izvajajo dihalne vaje, sledita jim meditacija in joga. Ostale 

tehnike so vzgojiteljem manj poznane in posledično tudi manj uporabljene.  

Anketirani vzgojitelji tehnike sproščanja ocenjujejo kot učinkovito sredstvo za zmanjševanja 

stresa na delovnem mestu. Kot zelo učinkovito tehniko sproščanja navajajo meditacijo, sledijo 

pa joga, tibetanske vaje, vizualizacija ter dihalne vaje. Vzgojitelji navajajo, da jim 

tehnike  pomagajo, da so pri svojem delu bolj mirni, sproščeni, se bolje počutijo, imajo več 

energije, predvsem pa lažje prepoznajo in zmanjšujejo stres ter so bolj prisotni v sedanjem 

trenutku.  

Večina vzgojiteljev, ki uporablja tehnike sproščanja, poroča tudi o njihovem pozitivnem vplivu 

na njihovo delo v skupini otrok, ki se kaže predvsem v večji mirnosti, sproščenosti, lažjem 

obvladovanju  stresa, večji povezanosti s sabo in otroki, kar pa pozitivno vpliva tudi na vzdušje 

in delo v skupini otrok. Spodbudno je, da večina anketiranih vzgojiteljev, ki uporablja tehnike 

sproščanja, le-te izvaja tudi z otroki, predvsem telesne vaje za sproščanje, dihalne in tibetanske 

vaje, vodeno vizualizacijo ter jogo. Vzgojitelji poročajo, da so otroci po izvajanju tehnik 

sproščanja bolj umirjeni, imajo boljši stik z vrstniki ter se lažje sprostijo. O pozitivnem vplivu 

sprostitvenih vaj piše tudi V. Geršak (2006). Po njenih besedah učitelji in vzgojitelji navajajo, 

da otroci preko gibalnih in sprostitvenih vaj odkrivajo sebe, razvijajo medosebne odnose, svoja 

čustva ter se lažje sprostijo. Preko sprostitvenih vaj vzgojitelji oz. učitelji bolje spoznajo otroke, 

njihov razvoj in doživljanje. Tehnike sproščanja so zato v vzgojno-izobraževalnem procesu ne 

samo zelo dobrodošle, temveč nujno potrebne, saj se otroci postopoma naučijo sproščati sami, 

kar pozitivno vpliva na njihov celostni razvoj.  

Raziskovalno delo ima nekatere omejitve. Prva omejitev oz. pomanjkljivost raziskave je 

priložnostni vzorec, ki je relativno majhen in zato nereprezentativen, kar pomeni, da rezultatov 

ne moremo posplošiti na vse vzgojitelje predšolskih otrok v Sloveniji. Za bolj zanesljive 

ugotovitve bi morali izbrati reprezentativnejši oz. večji vzorec vzgojiteljev iz cele Slovenije.  

Druga omejitev raziskave je subjektivno poročanje o oceni učinkovitosti tehnik sproščanja in o 

oceni stresnosti delovnega mesta. Prav tako nismo raziskovali načina izvajanja tehnik 

sproščanja pri vzgojiteljih. Ocena tehnik sproščanja kot neučinkovitih bi lahko bila tudi 

posledica nepravilnega izvajanja. Kljub temu so rezultati raziskave spodbudni, saj si večina 

vzgojiteljev želi naučiti oz. izvajati tehnike sproščanja kot način zmanjševanja stresa na 

delovnem mestu.   

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 12) piše, naj odrasli v vrtcu s svojim vedenjem delujemo 

spodbujajoče in pomirjujoče, vljudnost in spoštovanje v naši komunikaciji in vedenju pa naj bo 
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zgled za otroke. Na druge, predvsem pa na otroke, najbolj vplivamo s svojim zgledom, z vsem, 

kar počnemo. Otroci besede pozabijo, zapomnijo pa si dejanja in to, kako so se ob nas počutili 

(Zalokar Divjak, 1998).  

Zaključujem z mislijo Thich Nhat Hanha (2004, str.20): “Mir je prisoten tukaj in zdaj, v nas 

samih, in v vsem kar delamo in vidimo. Vprašanje je le, ali smo v stiku z njim.”  
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5 PRILOGA 

5.1. ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani,  

 

sem Sandra Pucelj, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pripravljam diplomsko delo, z naslovom Tehnike sproščanja kot način zmanjševanja stresa pri 

vzgojiteljih predšolskih otrok, pod mentorstvom dr. Vesne Geršak. Namen naloge je ugotoviti 

ali vzgojitelji svoje delo doživljate kot stresno in kakšno vlogo imajo pri tem tehnike sproščanja 

- katere tehnike poznate in uporabljate ter kako ocenjujete njihovo  učinkovitost pri 

zmanjševanju/ spoprijemanju s stresom. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključnega pomena, 

saj le z vašimi iskrenimi odgovori lahko dobim vpogled v obravnavano temo. 

Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika boste potrebovali približno 5 min. časa. Anketa je 

anonimna, podatki, ki jih boste navedli bodo obravnavani na splošno in izključno za 

raziskovalne namene diplomskega dela. 

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

Sandra Pucelj 

 

 

 

1. Prosim, obkrožite vaš spol.  

         Ž                          M 

 

2.  Prosim, obkrožite vašo starost – leta. 

 do 29  

 30-40  

 41-50 

 50 in več. 
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3. Prosim, označite vaše delovno mesto. 

 Vzgojitelj/ica 

 Pomočnica/ pomočnik vzgojiteljice 

 Drugo (zapišite): 

 

4. Kako stresno doživljate svoje delo vzgojitelja predšolskih otrok? Prosim, 

obkrožite na lestvici od 1 – 5.  

 

       1                             2                                     3                                   4                           5 

Ni stresno.   Rahlo stresno.  Zmerno stresno. Precej stresno.    Zelo stresno.   

 

5. Kako pogosto ste zaradi različnega dogajanja/ situacij na delovnem mestu pod 

stresom?  Prosim, obkrožite na lestvici od 1 – 5. 

 

      1                 2                      3                  4             5 

Nikoli. Redko.  Občasno. Pogosto. Vsak 

dan.  

  

 

6. Prosim, napišite najpogostejše vzroke, zaradi katerih na delovnem mestu 

doživljate stres.  

 

 

 

 

7. Ali uporabljate tehnike sproščanja kot način zmanjševanja oz. spoprijemanja s 

stresom na delovnem mestu? Prosim, obkrožite. 

 Da   

 Ne        

            

       Če je vaš odgovor NE, prosim označite oz. zapišite, kaj so glavni razlogi, da tehnik 

sproščanja ne uporabljate.  Lahko označite več odgovorov.  

 Ne poznam tehnik sproščanja. 
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 Sproščanja ne potrebujem, ker nisem pod stresom. 

 Nimam časa. 

 Nimam motivacije 

 Uporabljam druge načine za zamanjševanje/spoprijemanje s stresom (napišite 

katere):  

 

 

 Drugo (napišite kaj):  

 

 

8. Prosim, označite ali poznate in uporabljate spodaj navedene tehnike sproščanja, 

z namenom spoprijemanja oz. zmanjševanja stresa na delovnem mestu?  

     

 NE 

poznam 

Poznam in NE 

uporabljam 

Poznam in 

uporabljam 

Čuječnost    

Dihalne vaje    

Joga    

Tibetanske vaje    

Progresivna mišična relaksacija    

Avtogeni trening    

Vizualizacija    

Meditacija    

Drugo (napišite kaj) : 

 

   

       Če tehnik sproščanja ne uporabljate, pojdite na 13. vprašanje. 

 

 

 

 

9. Prosim, označite kako pogosto uporabljate spodaj navedene tehnike sproščanja, 

z namenom spoprijemanja oz. zmanjševanja stresa na vašem delovnem mestu.      
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    1 

Nikoli  

2 

Redko  

      3 

Občasno 

       4   

Pogosto   

    5 

Redno  

Čuječnost      

Dihalne vaje      

Joga      

Tibetanske vaje      

Progresivna mišična relaksacija      

Avtogeni trening      

Vizualizacija      

Meditacija      

Drugo (zapišite): 

 

 

     

       

 

10. Prosim, označite učinkovitost spodaj navedenih tehnik sproščanja (ki jih 

poznate in uporabljate) pri zmanjševanju oz. spoprijemanju s stresom, ki ga 

doživljate na svojem delovnem mestu (1- tehnika je zelo neučinkovita, 5 - zelo 

učinkovita).  

 

              1   

      Zelo 

neučinkovita 

      2 

 

Neučinkovita 

          3 

Niti 

neučinkovita 

niti učinkovita 

       4   

 

Učinkovita 

    5 

Zelo 

učinkovita 

Čuječnost  

 

    

Dihalne 

vaje 

     

Joga  

 

    

Tibetanske 

vaje 
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Progresivna 

mišična 

relaksacija 

     

Avtogeni 

trening 

     

Vizualiza-

cija 

     

Meditacija  

 

    

Drugo 

(zapišite 

kaj): 

 

     

 

 

11. Prosim, obkrožite in zapišite učinke, ki jih imajo na vas tehnike sproščanja. 

Lahko obkrožite/zapišete več učinkov. 

 

 Večja sproščenost, mirnost 

 Izboljšanje koncentracije 

 Boljše počutje, več energije 

 Lažje prepoznavanje in zmanjševanje stresa 

 Boljše samozavedanje  

 Lažje soočanje in reševanje problemov 

 Prisotnost v sedanjem trenutku 

 Drugo (napišite kaj): 

 

 

 

12. Ali uporaba tehnik sproščanja vpliva na vaše delo v skupini otrok? 

Prosim, obkrožite in zapišite kako/na kakšen način, če je vaš odgovor DA. 

 

Da                                                                Ne  
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13. Ali katero od tehnik sproščanja uporabljate/ izvajate tudi z otroki (na njim 

prilagojen način)?  

Prosim, označite in zapišite, če je odgovor DA. 

 

                   Da                                                                                     Ne          

 Čuječnost     

 Dihalne vaje 

 Telesne vaje za sproščanje 

 Joga  

 Tibetanske vaje 

 Vodena vizualizacija 

 Meditativne vaje 

 Drugo (napišite kaj):  

 

 

14.  Prosim, označite ali se vam zdi potrebno, da bi se v okviru vašega delovnega 

mesta imeli možnost naučiti / izvajati tehnike sproščanja. 

 Da           

  Ne  

 

 

 

                                           Hvala za vaš čas in sodelovanje! 

 

 

 

 

 


