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OD NASILJA K DOSTOJANSTVU 

Z razvijanjem samoregulacije se učimo, kako sanje o pravični družbi preoblikovati v realnost  - 
korak za korakom! 

 

Ustvarjanje pravične družbe ni le stvar,  

ki posameznikom omogoča, da se uresničijo.  

To mora biti psihološko mogoče in politično  

možno. In vse se začne s tem, kako družba vidi  

in neguje svoje otroke. 

 



• dr. Stuart Shanker 

• dr. Stephen Porges 

• dr. John Bowbly 

• dr. Bruce D. Perry 

• dr. Daniel J. Siegel 

• dr. Stanly Greenspan 

• dr. Paul MacLean  

• … 



        ONKRAJ DETERMINISTIČNEGA         
                     RAZMIŠLJANJA 

 

 

• Noben otrok NI LEN 

• Noben otrok NI NEUMEN 

• Noben otrok NI SLAB  

 



ZAKAJ?                              ZAKAJ ZDAJ? 

Otroci ne trpijo zaradi pomanjkanja moralnih vrednot. Težava je v tem, 
ko postanemo preobremenjeni, potisnemo vrednote v ozadje. 

 



RAZLIKA MED SAMOREGULACIJO IN 
SAMONADZOROM 

 

          SAMOREGULACIJA                                              SAMONADZOR 

 

           Kapaciteta za                                                    Zavestni vpliv na  

 razvijanje samonadzora.                                     obvladovanje impulzov. 

                                                          

     

 



Definicija (dr. Stuart Shanker) 

 

Samoregulacija je v psihofizičnem smislu zmožnost obvladovanja stresa  

 - kapaciteta energetskega vložka, obnavljanja in okrevanja  

                                          za krepitev razvoja. 

 

 



SAMOREGULACIJA / SAMOKONTROLA 

spodnji deli možganov                                                                         prefrontalni korteks 

SE ZGODI                                                    „Zdrži!“                                       VOLJA          

zmožnost procesiranja stresa …                                                         inhibicija impulzov,  

                                                                                                                odložitev potrebe …   

                                                        … daje pogoj za razvoj … 

 

               Zakaj?                                                                                                    Zakaj?           

                                                                                                                  ...    odgovornost            

  

Ko ima otrok zmožnost samoregulacije, ima kapaciteto za učenje in trening 
samokontrole. 

Otrok se uči samoregulacije preko ko-regulacije. 
 



KO-REGULACIJA 

Samoregulacija ni dedni, ampak je učni proces – izkustveni proces 
učenja skozi telo. 

Ta učni proces se dogaja le skozi ko-regulacijo – preko pomirjenega 
telesnega stanja odraslega na otroka. 

  



LIMBIČNA RESONANCA 

https://www.youtube.com/watch?v=TU0f8a3Cizo&ab_channel=MichaelJr.


KAJ JE TRENING SAMOREGULACIJE? 

• Nežen dotik. 

                                                                                      KORTIZOL, ADRENALIN 

• Pomirjajoč glas (počasi, nizko). 

 

• Očesni kontakt. 

 

• Sočutje do sebe. 

 
                                                                       OKSITOCIN, OPIATI 





UČENJE 5 NIVOJEV STRESA 

                                                                                                  

                                                                                               Opazovanje in 

                                                                                               povpraševanje 

 

                                                                                          (Zakaj? / Zakaj zdaj?) 

 



5 KORAKOV – 5R: graditev intervenc za 
učenje samoregulacije 

1. REFRAME- opazovanje, kaj nam otrok pripoveduje (razlika med slabim 
vedenjem in stresnim vedenjem)  

2. RECOGNIZE – prepoznati, kateri stresorji povzročajo stresno vedenje 

3. REDUCE THE STRESS – iskanje strategij za zmanjšanje stresa (za vsakega 
otroka posebej) 

4. REFLECT – prepoznati, kako je biti v stanju brez stresa in v stanju 
prevelikega stresa 

5. RESPOND, RESTORE and RECOVER – kaj pomaga posamezniku, da 
ponovno vzpostavi ravnovesje (da se spet pobere) 

 


