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PRIMERI DOBRE PRAKSE –  
IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBIVANJE 
KOMPETNC PRI PREMAGOVANJU 
DIGITALNEGA STRESA  

 

Praktični primeri iz prakse za projekt:  

»Training für digitale Stresskompetenz in Form einer 
webbasierten App/Usposabljanje posameznikov za 
pridobivanje kompetenc pri premagovanje digitalnega 
stresa v obliki spletne aplikacije« 

 
 

 

Projekt »TRIGS – Training für digitale Stresskompetenz in Form einer webbasierten App/Usposabljanje posameznikov 
za pridobivanje kompetenc pri premagovanje digitalnega stresa v obliki spletne aplikacije« je partnerstvo šestih 
evropskih partnerjev na področju izobraževanja odraslih. Partnerska skupina bo med projektom razvila aplikacijo za 
krepitev sposobnosti delovanja posameznika in spodbujanje razvoja kompetenc za zmanjševanje digitalnega stresa, 
končni rezultat TRIGS-a bo v obliki večjezične spletne aplikacije. Aplikacija bo na voljo kot odprt izobraževalni vir, ki 
naj bi pomagal zmanjšati posebne vidike digitalnega stresa pri ljudeh. 
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1. UVOD 
 
Današnja družba v vsakdanjem življenju vse bolj občuti in tudi zaznava digitalni stres. Digitalni stres je 
danes vseprisoten in poraja se vrsta vprašanj za družbo kot celoto, kako z njim ravnati in ga tudi 
zmanjševati. Od obremenitev v delovnem svetu, ki se kažejo na primer, da moramo biti vedno na voljo v 
domači pisarni za nadrejene, preko FOMO (= fear of missing out – strah pred tem, da nekaj zamudimo) v 
družbenih omrežjih, do internetnega videoposnetka, ki si ga tik pred spanjem ogledamo in nam otežuje 
sposobnost, da hitro zaspimo. 
Vplivi na fizični, psihološki in socialni ravni so v marsičem podobni simptomom klasičnega, »analognega« 
stresa. Če pogledamo, so številni fizični procesi še vedno podobni tistim, ki so se zgodili, ko se je predjamski 
človek srečal z dinozavrom. Danes nimamo več pred seboj sovražnika kot takšnega, temveč digitalnega 
sovražnika, ki je večkrat neviden, in se spoprijemamo s stvarmi, kot sta hatespeech oziroma sovražni govor 
ali samo e-poštno sporočilo delodajalca. K temu pa se pridruži še nekaj novih sociokulturnih vidikov, kakor 
tudi novi psihološki in fizični simptomi, kot so na primer bolečine v zatilju zaradi gledanja v mobilne 
naprave in digitalne motnje ob razvoju.  
V projektu TRIGS ustvarjamo aplikacijo, katere osnova so sicer že obstoječe in preizkušene ponudbe na 
»trgu«, ponudbe proti digitalnemu stresu. Vendar želimo pri razvoju aplikacije iti še korak dlje in 
predstaviti predvsem nove metode in orodja, ki pomagajo pri oblikovanju sposobnosti in veščin za 
obvladovanje digitalnega stresa. V prvem koraku je vsaka partnerska organizacija raziskala, preizkusila in 
opisala primer usposabljanja za obvladovanje stresa v svoji državi. 
Rezultati raziskave so pred nami in kažejo na to, kar je bilo tudi predvideno, in sicer, da v vsaki državi 
obstajajo mehanizmi za obvladovanje stresa v takšni ali drugačni obliki. V nekaterih primerih so ti že malo 
naprednejši, na primer v obliki aplikacij, v drugih pa so lahko tudi malo bolj sproščeni v obliki priprave na 
stres, na primer igrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 
 
 
 

 
 
 

 Seite 5 von 39 

TRIGS 
Training für digitale Stresskompetenz in Form einer 

webbasierten App 
Projekt Nummer: 2019-1-DE02-KA204-006117 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;  
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

Mit Unterstützung durch das Programm Erasmus+ der Europäischen Union 

2. SISTEMATIČNI PREGLED NAŠEGA DELA  
 
Osnova za naše nadaljnje delo je bilo v prvi vrsti poglobljeno raziskovanje obstoječih primerov, ki na to 
temo že obstajajo. Raziskovanja so se lotile vse partnerske organizacije znotraj svoje države (govornega 
področja), da bi dobili natančen pregled obstoječih in že preizkušenih »antistresnih« vsebin. 
Sposobnost kakovostno ravnati z digitalnim stresom zahteva različna znanja oziroma vire znanj. Projektno 
delo vključuje zbiranje in zagotavljanje različnih metod. Ta pregled prikazuje nekaj preizkušenih 
programov, ki so že bili izvedeni v praksi v posameznih partnerskih državah. 

 

 CILJ 

 

Osrednji namen pregleda obstoječih del je priprava na poglobljeno analizo obstoječih potreb in primerov 
ter tako filtrirati primere najboljših praks iz posameznih držav. Predvsem zato, da lahko gradimo na 
obstoječih izkušnjah za nadaljnje delo in najdemo metode, ki povečujejo kompetenco za obravnavo 
digitalnega stresa po Evropi. 
Rezultati analize teh primerov so osnova za razvoj ponudbe za samo učenje. 

 

 NAČIN IZVEDBE IN METODE 

 
Za izvedbo raziskave in enotnost podatkov je bil pripravljen vodnik za izvajanje študije najboljših primerov 
dobre prakse. To je vsem partnerjem predstavil vodja projekta. 
Za delo v posameznih državah je bila oblikovana skupna metodologija, ki vsem omogoča, da posamezne 
organizacije raziskujejo specifične primere znotraj svoje države, vendar so na koncu rezultati v konzorciju 
medsebojno primerljivi. 
Poudarek je bil na: 

• Vsi projektni partnerji so bili vključeni v poglobljeno raziskovanje v svoji državi. 
• Razpoložljivo gradivo je bilo zbrano in pregledano v partnerskih državah. 
• Partnerji so pregledali raziskani material glede znanih trenutnih potreb in primere ponudb 

najboljše prakse v svoji državi. 
• V tej fazi so partnerji za zagotavljanje kakovosti delali v majhnih skupinah znotraj svojih 

organizacij. Analizirali so razpoložljive ponudbe in poiskali primer najboljše prakse iz svoje države. 
• Rezultate so pripravili in združili. 
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 DELOVNA TEŽIŠČA  

 

Kot osnova za delo je bila ustvarjena smernica za izvajanje predhodnega dela, zaradi katerega bi se 
zagotovil kakovosten pregled obstoječih del. Vsebuje pet prednostnih nalog: 

1. Oblikovanje in opredelitev relevantnih podatkov, pridobljenih iz raziskave za nadaljnji razvoj. 
2. Sistematični pregled literature in raziskava obstoječih vsebin v vsaki državi partnerici: stanje 

raziskav in obstoječa ponudba. Katera so žarišča potreb? Katere izobraževalne ponudbe že 
obstajajo? 

3. Interpretacija rezultatov, specifična za posamezno državo, pisni povzetek in priprava obstoječih 
informacij za mednarodno primerjavo: zagotavljanje kakovosti, pregled, izmenjava izkušenj in 
priprava rezultatov. 

4. Predstavitev rezultatov/prevod. Vsaka partnerska organizacija je pripravila kratko pregledno 
poročilo in predstavitev rezultatov v svojem nacionalnem jeziku in v jeziku projekta – nemščini. 
Rezultate je treba predstaviti na drugem projektnem sestanku v Sloveniji, a ker je bilo to 
prestavljeno zaradi prepovedi potovanj zaradi koronavirusa, je bila analiza najprej ovrednotena v 
pisni obliki. Na kasnejši videokonferenci so se vsi partnerji strinjali z rezultatom in jo sprejeli kot 
osnovo za razvoj vsebine za aplikacijo. 

5. Partner PCO je napisal povzetek rezultatov iz najboljših praks zveznih držav. Vsi partnerji so nato 
povzetek prevedli v ustrezne nacionalne jezike in v angleščino. 

6. Med raziskavo je bilo prvo povezovanje z institucijami, ki se že ukvarjajo s to temo, da bi spoznale 
njihove ponudbe. Predstavljeni rezultati študije najboljših primerov so osnova za razvoj izdelkov.  
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3.  POVZETEK REZULTATOV ŠTUDIJE NAJBOLJŠIH PRIMEROV    
 
Digitalizacija na novo ureja način življenja, kakor tudi sobivanja, pri tem postavlja nova pravila in 
norme. To lahko opazimo že na primer v splošnem pričakovanju delodajalcev, da zaposleni berejo 
e-sporočila, tudi ko niso na delovnem mestu. To vodi v stres, digitalni stres. Osvojitev in 
prakticiranje sposobnosti reševanja digitalnega stresa s pomočjo aplikacije in s tem postopno 
vključevanje ukrepov v vsakdanje življenje je cilj in namen projekta TRIGS. Zato so naslednji 
primeri, obstoječi v praksi, pomembna predloga za nadaljnji razvoj našega dela, saj temeljijo na 
izkušnjah in obstoječem znanju. 
Partnerske organizacije so našle več primerov v svojih državah in izbrale tiste, ki se zdijo še 
posebej inovativni in ciljno usmerjeni. 
Projekt »Generazioni Connesse« je italijanski državni projekt, ki je v prvi vrsti namenjen staršem 
in mladostnikom ter naj bi družino usposobil za stres, ki ga internet in digitalni mediji ustvarjajo 
v družinskem življenju. Ker so starši pogosto preobremenjeni s svojim digitalnim stresom, lahko 
tu dobijo pomembne nasvete in namige, kako najstnikom pomagati pri digitalnem svetu. 
Usposabljanje »Stress- und Gesundheitsmanagement/Upravljanje stresa in zdravja« 
udeležencem omogoča, da razširijo svoje znanje o stresu, njegovih učinkih in možnih ukrepih za 
njegovo zmanjšanje. To znanje udeležencem pomaga pri učinkovitem boju proti stresu in s tem 
krepitvi lastnega zdravja. Ker je mogoče pridobljeno znanje ponuditi tudi kot nadaljnje svetovanje 
pri usposabljanju zoper stres, ima projekt daljnosežen multiplikacijski učinek. 
Projekt »Vedno na spletu – nikoli sam?« se ukvarja z vprašanji znanja, zlasti na področju 
izobraževanja, ter mladim in učiteljem pomaga razumeti, kako jih internet in mediji na splošno 
poskušajo zvabiti in z vedno večjo uporabo pridobiti njihove podatke. Zagotoviti varnost na spletu 
je lahko težko in stresno za vse starostne skupine, zato je pomoč pogosto dobrodošla. 
Igra »Zdrava ekipa« sicer ni edukativna, je pa namenjena preprečevanju stresa na delovnem 
mestu. Namenoma povzroča stres pri igranju simulacije poslovnega dogodka in učenja 
nepredvidenih situacij, da bi spodbudila ustrezne reakcije in podporne vzorce razmišljanja. Po 
povzročitvi stresa razprava pomaga ohraniti koristne stresne reakcije in spodbudi določene 
vzorce, ki so lahko koristni tudi v praksi. 
Vse doslej omenjene metode so bile razvite za preprečevanje stresa za specifične ciljne skupine. 
Vse se ukvarjajo s stresom v določenih situacijah. Naslednji aplikaciji se na drugi strani ukvarjata 
s stresnimi reakcijami in sprožilci stresa na splošno. Za obe je značilno, da so ju razvili psihologi in 
združujejo različne pristope. 
»Stress-Mentor App« je razvila univerza v Kaiserslauternu in ponuja igrivo pomoč za zmanjšanje 
stresa. S pojavom igre se resnost teme zmanjšuje. Igra je vabljiva, ustvarja visoko raven zvestobe 
in je hkrati učinkovita. Z vajami za sprostitev in samoopazovanje naj bi uporabnik zmanjšal stres 
ter posledično končno dosegel boljši življenjski slog, tudi glede prehrane in spalnih navad. 
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Tudi »ANIMA« je aplikacija, ki jo je razvila klinična psihologinja, da bi pomagala zmanjševati stres, 
kot samostojno aktivnost ali kot dodatek k drugim ukrepom. Tehnike samopomoči, razvite v 
aplikaciji, so lahko razumljive in dostopne, tako da jih lahko kot pomoč uporabijo celo duševno 
bolni ljudje. 
Kot kažejo primeri, obstaja v boju proti stresu veliko vrst pomoči. Vendar se vse metode, ki jih 
navajamo, ne ukvarjajo z digitalnim stresom oziroma le v omejenem obsegu ali posredno. Pojav 
je očitno tako nov in malo raziskan, da skoraj ni pomoči pri obravnavi te posebne skupine 
stresorjev. Še toliko pomembneje je, da čim hitreje razvijemo vsebino in s tem uporabnikom 
pomagamo pri spoprijemanju z digitalnim stresom. 
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4.  REZULTATI IZ PARTNERSKIH DRŽAV  

Vsak partner je poiskal in predstavil primer najboljše prakse iz svoje države. Za podrobnejše informacije 
o posameznem projektu se lahko obrnete na navedene kontaktne osebe.  
 

 VEDNO NA SPLETU – NIKOLI SAM?        
PREVENTIVA PRED DIGITALNIM STRESOM V ŠOLSKEM OKOLJU 

   
»Vedno na spletu – nikoli sam?/Immer online – nie mehr allein?« Je projekt za preprečevanje 
digitalnega stresa. Njegov cilj je spodbujati medijsko pismenost med mladimi, ki so v digitalnem 
svetu pogosto prepuščeni samim sebi, in okrepiti njihovo zavestno uporabo digitalnih medijev. 

 
Ciljna skupina: Učenci in učenke od 6. razreda osnovne šole do 1. letnika srednje šole (po 

slovenski starostni skupini), učitelji in starši  

Trajanje: Učenci: 3 dni/učitelji: 1 dan  

Izobraževalna 
oblika: 

Ni uradno priznano izobraževanje.  

Organizacija: BARMER 

Metode in 
pripomočki: 

Projekt obsega 2 digitalna tabora, ki se oba odvijata v šoli: 

enodnevne delavnice za učitelje in tridnevne delavnice za učence.  

Prenosljivost: Vsebine so primerne za vse uporabnike digitalnih vsebin.  

Učinek: Spodbujanje zdravstveno ozaveščene uporabe digitalnih veščin pri učiteljih, 
učencih in starših s pomočjo delavnic  

Spletna stran: https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/praevention-und-
vorsorge/immer-online-nie-mehr-allein-131810 

in  

file:///C:/Users/Imke%20Hoheisel%20SMOS/Documents/Drives/TRIGS%20
-%20Partner/6%20%20Ergebnisse/2_O1/P1_SMOS/broschüre-schüler-
digi-camps.pdf  
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 CILJ PROJEKTA  

Projekt je razdeljen na dve ciljni skupini: učence in učitelje. 
 
Učenci naj bi se v povezavi z digitalnimi mediji: 

• naučili le-te smiselno uporabljati; 
• naučili prepoznati priložnosti in se jih naučili pravilno uporabljati; 
• naučili prepoznati tveganja in nevarnosti, zlasti glede lastnega (duševnega) zdravja; 
• naučili poiskati in ponotranjiti ravnovesje med zdravo prehrano, redno vadbo in ukrepi za 

digitalno obvladovanje stresa. 
 
Učitelje naj: 

• se ozavestiti o zdravem življenjskem slogu – spoprijemanju z (digitalnim) stresom, 
prehrano, telovadbo – tako v digitalnem svetu kot vsakdanjiku; 

• sprejmejo impulz za vključevanje digitalnih medijev na zdrav način v vsakdanje šolsko 
življenje; 

• med drugim delujejo kot posredniki pri spodbujanju preprečevanja digitalnega stresa v 
šolah – na primer v zvezi s krepitvijo zdravja na področju obvladovanja stresa. 

 
Med drugim naj učitelji starše ozaveščajo o pravilni medijski uporabi pri otrocih in mladostnikih, 
kakor tudi glede preventivnih ukrepov v izobraževanju. Senzibilizacija naj poteka neprestano v 
vsakdanjem življenju. 
 

 OPIS PROJEKTA  

 
Digitalno zdravje in preprečevanje digitalnega stresa sta v središču preventivnega projekta 

»Vedno na spletu – nikoli sam?«. 
Digitalni mediji so postali sestavni del življenja mladih, vendar lahko mladostnike tudi 
obremenjujejo. V okviru projekta »Vedno na spletu – nikoli sam?« se učenci in učitelji na 
delavnicah ali usposabljanjih ukvarjajo s priložnostmi in tveganji digitalnih medijev. Namen tega 
je pridobiti zdravju zaveden življenjski slog v skladu z digitalnim svetom. Osnovna ideja je okrepiti 
medijsko usposobljenost za spodbujanje zavestne in zdrave uporabe digitalnih medijev. Namen 
vsebine projekta je tudi udeležencem približati ravnovesje med zdravo prehrano, ukrepi za 
digitalno obvladovanje stresa in redno vadbo v povezavi z uporabo digitalnih medijev. 
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Slika 1: Fotografija s prednje strani letaka za preventivni projekt »Vedno na spletu – nikoli sam?« 

 
Med drugim bi morali biti učitelji usposobljeni, da aktivno prispevajo k preprečevanju digitalnega 
stresa v šolah kot posredniki in uporabniki znanj. V projektu sodelujoče šole naj se razvijajo tako, 
da spodbujajo teme, kot sta medijska pismenost in spodbujanje veščin obvladovanja stresa. 
Projekt prevencije se začne v šolskem okolju in upošteva vse akterje – v projektu sodelujejo tudi 
starši učencev.  
. 

Slika 2: Učna gradiva, s katerimi so učenci seznanjeni 

 
Pedagoški pristopi in metode 
 

• Projektni modul: DIGI CAMP 

V tridnevnih delavnicah na šoli se šolarji in učitelji posvečajo priložnostim in tveganjem 
digitalnega sveta. Izkušeni trenerji in predavatelji prenašajo znanje in skupaj z udeleženci razvijajo 
o praktičnih vsebinah. Zvezdniki YouTubovih kanalov in t. i. influencerji/vplivniki udeležence 
seznanijo na primer s tehnikami pravilne uporabe interneta. Kdor pozna pasti, bo lahko 
pozornejši na uravnoteženo uporabo in količino razkritih informacij ter lahko izkoristi prednosti 
zase. V DIGI CAMP-ih obravnavajo ključna področja, kot so YouTube, Instagram, bloganje, 
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novinarstvo v digitalni dobi itd. Učenci ustvarjajo svoje prispevke, na primer posnetke na 
YouTubu, fotografije na Instagramu, bloge ali novinarske sestavke. 
 

 
Posredovane teme in vsebine:  

– Kako delujejo platforme, kot sta Snapchat in Instagram? 
– Kako optimiziram svoj spletni jaz? 
– Kako prepoznam, da je nekdo odvisen 

od družbenih omrežij, na primer 
Facebooka? 

– Kaj lahko naredim proti digitalnemu stresu? 
– Kako postanem zvezda na YouTubu ali bloger? 
– Kako ustvarjati videe ali predelati slike?  

 
• Projektni modul: DIGI CAMP ZA UČITELJE  

Na enodnevnih tečajih učitelji dobijo dragocene spodbude za digitalno zdravje, preventivno 
medijsko delovanje in sodobno poučevanje. V mešanici predavanj, strokovnih predavateljev in 
interaktivnih delavnic s trenerji iz medijske prakse so obravnavana vsa vprašanja v zvezi z 
»jutrišnjim« poukom. Obravnavane so teme, kot so preprečevanje stresa v digitalnem prostoru, 
kibernetsko trpinčenje, varstvo podatkov in varnost (GDPR), pa tudi digitalno poučevanje in 
učenje. Med preventivnimi ukrepi in ukrepi za krepitve zdravja je cilj med drugim ustvariti 
zavestno razumevanje zdravega življenjskega sloga v sozvočju z vplivi, ki jih digitalni svet prinaša 
s seboj, in to prenesti na šolarje, in če je primerno, posredovati njihovim staršem. 

 
Posredovane vsebine in teme 

Učitelji bodo našli različne ideje in predloge za svoje učne ure na petih didaktično pripravljenih 
kartah. Teme so: 

– uporaba pametnega telefona, 
– družbeni mediji kot sprožilec stresa, 
– fizične vaje proti napetosti, 
– prava prehrana za boljšo koncentracijo. 

 
 
 

 
Delovanje in rezultati  
 
Namen vsebine DIGI CAMP-ov je udeležencem približati uravnotežen in zdrav življenjski slog v 
povezavi z uporabo digitalnih medijev. 

Slika 3: Reklamna fotografija za delavnice za učitelje 
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Sodelujoče šole naj bi postale pobudniki za teme medijske pismenosti in spodbujanja veščin 
obvladovanja stresa. 
 
Prenosljivost  
 

Predstavljeni preventivni projekt ponuja širok pristop k medijski pismenosti in krepitvi zdravja, 
kakor tudi k zmanjšanju digitalnega stresa, ter je namenjen predvsem učencem in učiteljem. 
 
Opombe/nasveti/smernice  
 

Šole v Nemčiji se lahko naročijo na tridnevne delavnice. Projekt podpira zdravstvena 
zavarovalnica BARMER. Slednja je tudi v sodelovanju z BG3000 Service GmbH in TÜV Rheinland 
Akademie GmbH tako pobudnik in organizator kakor tudi pokroviteljica preventivnega projekta 
»Vedno na spletu – nikoli sam?/Immer online – nie mehr allein?«. 
 
Kontaktna oseba: 
Barmer GEK,  
Frau Eckhoff, tina.Eckhoff@barmer.de,  
Telefon: 04131 2465401 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

Spletne povezave  
Projekt:  
www.barmer.de/g100718 
Prijava:  
https://www.bg3000.de/thema/kontakt/ 
Zloženke o projektu: 
https://www.bg3000.de/images/brosch%C3%BCre-sch%C3%BCler-digi-camps.pdf 
 
https://www.barmer.de/blob/177590/098b8a82f35cae868205455de85f8660/data/barmer---digi-
camps-60760.pdf  
 
https://www.bg3000.de/projekte/digi-camps/  
 
https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/praevention-und-vorsorge/immer-online-nie-mehr-
allein-131810 
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 APLIKACIJA STRESS-MENTOR  

Stress-Mentor je aplikacija, ki jo je razvila ekipa univerzitetnih raziskovalcev in je zasnovana tako, 
da na igriv način pomaga ljudem, da se zavestno spoprijemajo s stresom, se redno sproščajo in 
se urijo v zdravem načinu življenja. Cilj je, da udeleženci vadijo premišljenost in sprostitev. 

 
Ciljna skupina: Odrasli, ki so v stresu. 

Trajanje: Od 5 do 45 minut vsakodnevno, približno 3 mesece  

Izobraževalna 
oblika: 

Ni uradno priznano izobraževanje. 

Organizacija: Technische Universität Kaiserslautern 

Metode in 
pripomočki: 

Aplikacija 

Prenosljivost: Primerna za vse osebe, ki občutijo stres. Oblika igrice izboljša uporabnost, 
povečuje navezanost na aplikacijo.  

Učinek: Spodbujanje zavestnega načina življenja s pomočjo dnevnika stresa, 
spoznavanje različnih vaj za sprostitev in podpiranje redne sprostitve, 
posredovano na igriv način.  

Spletna stran: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=
de 
https://www.uni-kl.de/gesundheit/angebote/ 

 
 

 CILJ PROJEKTA  

 
Namen projekta Tehniške univerze Kaiserslautern in njihove 
aplikacije Stress-Mentor je prenos strategije obvladovanja stresa s 
pomočjo naslednjih vsebin: 

– samoopazovanje – v dnevniku lahko opazujete svoje spanje, 
šport, prehrano itd., uporabnik si lahko zapiše in ogleda tudi 
s pomočjo dolgoročnega pregleda; 

– sprostitvene tehnike; 
– kognicija in upravljanje časa; 
– prenos znanja; 
– kviz za utrditev naučenega. 

Tedensko se izpraša posameznika v t. i. kontrolnem vprašalniku o 
oblikah in učinkih fizičnega in čustvenega stresa. Na podlagi tega 

Slika 4: Primer prikaza aplikacije, 
med drugim: podatki ki jih prikaže 
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aplikacija izbere vrstni red strategij za obvladovanje stresa. Z igranjem igrice, t. i. igralništvom, 
preko katerega se tvorita redna aktivnost in povezanost, naj bi se dosegla redna vadba: »Cilj je 
prenesti, kako bolj zavestno reševati stres in uporabnika pripraviti na samostojno izvajanje vaj po 
obdobju uporabe.« 

 

 OPIS PROJEKTA 

 
Aplikacija Stress-Mentor  
Stress-Mentor je psihološka izobraževalna aplikacija za zmanjšanje 
stresa z vajami za sprostitev in samoopazovanjem: »Stress-Mentor 
ponuja vrsto vaj, ki so dolge od pet do 55 minut. Sem spadajo 
meditacije, gibanje in raztezne vaje. Aplikacija nas opominja, da se 
sprostimo vsak dan in uporabniku pomaga vključiti posredovane 
metode obvladovanja stresa v vsakdanje življenje.«  
 
Pedagoški pristopi in metode 
 
»Koncept aplikacije Stress-Mentor temelji na kombinaciji znanj iz 
vedenjske teorije, raziskav stresa in igralništva oziroma 
gamifikacije.« (Christmann idr., 2017, 2018, 2019) »Aplikacija mora 
spodbujati redno uporabo, in to na igriv način, zato je v obliki igrice. 
Kot del tega igrivega koncepta smo na primer vključili majhno mitološko bitje, podobno pticam, 
porenjsko-pfalški elwetritsch. Uporabnik skrbi za svojega elwetritscha tako, da naredi do tri vaje 
na dan in vodi svoj dnevnik. Dnevnik se uporablja za boljše opazovanje stresa v vsakdanjem 
življenju. Poleg teh uporabnika v aplikaciji čaka še vrsta drugih vidikov obvladovanja stresa in 
'gamifikacije'. Tako ima lahko torej uporabnik na primer točke, ki jih je mogoče zamenjati za 
virtualne predmete, [...] funkcijo kamere, ki spremlja razvoj mitološkega bitja, in modro sovo, ki 
uporabnika podpira z nasveti o uporabi aplikacije in stresu.«  
  
Delovanje in rezultati 
 
»Stress-Mentor je bil razvit za predstavitev preizkušenih metod 
obvladovanja stresa, ki so običajno predstavljene v knjigah za samopomoč ali na avdio CD-jih, v 
obliki interaktivne aplikacije. Razvoj aplikacije Stress-Mentor je financiralo nemško zvezno 
ministrstvo za izobraževanje in raziskave v okviru ukrepa 'Interdisciplinarna krepitev kompetenc 
z raziskovalnim težiščem človek – tehnologija – interakcija v okviru demografskih sprememb'. 
Pred objavo smo Stress-Mentorja preizkusili v osmih študijah s skupno več kot 1200 testiranimi 

 

Slika 5: Primer prikaza zaslona v 
aplikaciji Stress-Mentor 
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osebami in ga nenehno izboljševali na podlagi povratnih informacij, ki 
smo jih prejeli.« (Vir: https://www.uni-kl.de/gesundheit/angebote/)  
Zaradi znanstvene podpore lahko sklepamo, da ima Stress-Mentor 
dobro stopnjo učinkovitosti. Aplikacijo so v trgovini Play prenesli že 
več kot tisočkrat, ocena vsebine pa je skoraj vedno dobra (slabe ocene 
so predvsem zaradi tehničnih težav, zlasti v začetni fazi). 
 
Prenosljivost  
 
Tudi če se Stress-Mentor ne sklicuje neposredno na podporo 
digitalnemu stresu, se z našim načrtovanim projektom prekriva: 
pristop k doseganju dobre zvestobe igralcev z igrivo obdelavo vsebine 
je lahko koristen, na primer pri razvoju aplikacije Digistress. Pri 
pripravi projekta so bili upoštevani tudi elementi, podobni dnevniku 
stresa v Stress-Mentorju. Prav tako obstajajo podobnosti z različnimi drugimi treningi kompetenc 
za obvladovanje stresa, ki se jih lahko naučimo pri Stress-Mentorju.  
Po drugi strani pa se aplikacija bistveno razlikuje, saj je težišče našega projekta digitalni stres, 
njegovo zdravljenje pa zahteva samodisciplino na drugih področjih in ima močnejše družbene 
sestavine kot »klasični« stres. Aplikacija Stress-Mentor močno vpliva tudi na fizični ravni.  
 
Opombe/nasveti/smernice  
 
Naslednji vidik zdravstvenih aplikacij, ki so ga razvijalci programa Stress-Mentor še posebej dobro 
rešili, je varstvo podatkov: »Pri razvoju Stress-Mentorja smo naredili to, da vaše podatke 
naredimo čim varnejše. V nasprotju z mnogimi drugimi zdravstvenimi aplikacijami naša aplikacija 
upošteva smernice EU o varstvu podatkov in zdravstvenih podatkov ne posreduje v zunanji svet. 
Vaši podatki so shranjeni samo interno na vašem pametnem telefonu.«  
 
Kontaktna oseba 
 
Aplikacijo je razvila Tehnična univerza Keiserslautern/Technischen Universität Kaiserslautern na 
oddelku AG wearHEALTH (naročena in sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje in 
znanost/Bundesministerium für Bildung und Forschung, oznaka projekta: 16SV7115). 

 
Technische Universität Kaiserslautern 
Fachbereich Informatik 
Postfach 3049 
67653 Kaiserslautern 
 
Arbeitsgruppe wearHEALTH  

 

Slika 6: Primer iz aplikacije 
Stress-Mentor – možne 
sprostitvene vaje 
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Dr. Gabriele Bleser 
Mobil: +49 175 5113584, Telefon: +49 631 205 3327 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spletna povezava  
Projekt:  
https://www.uni-kl.de/gesundheit/angebote/  
Aplikacija dosegljiva na: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=de 
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 STRES IN MENEDŽMENT ZDRAVJA (UPRAVLJANJE STRESA IN ZDRAVJA)  

 
Ta projekt predstavlja nadaljnje usposabljanje za enega najpomembnejših izzivov v zdravstvenem 
sektorju s pridobivanjem novih teoretičnih in praktičnih orodij za učinkovito izvajanje metod 
obvladovanja stresa. Treningi stresa in upravljanja zdravja so tudi instrument, ki ga lahko 
uporabimo za bolj zdrav življenjski slog. Program je na voljo tudi kot e-učenje. 

 
Slika 7: Spletna stran Narodne in Kapodistrijske univerze Atene  
 
 

Ciljna skupina: Zdravniki in zdravstveni delavci vseh strok, psihologi, družboslovci in učitelji 
vseh ravni. Mogoča je udeležba univerzitetnih diplomantov in drugih 
strokovnjakov, ki se želijo usposobiti za enega največjih zdravstvenih izzivov 
ter pridobiti nova teoretična in praktična orodja. 

Trajanje: Štiri mesece (105 ur) 

Izobraževalna 
oblika: 

Formalno izobraževanje/pridobitev cetifikata Eurospass  

Organizacija: Narodna in Kapodistrijska univerza Atene/National and Kapodistrian 
University of Athens  

Metode in 
pripomočki: 

Učenje na daljavo: 

• učno gradivo je na voljo v spletnih učilnicah ali v obliki e-knjige; 

• urnik, vodnik, teze in objave so objavljeni na ustrezni povezavi. 

Zahteve so dostop do interneta, e-pošta, osnovno znanje o delovanju 
računalnika. 

Prenosljivost: Znanstveno dokumentirane tehnike in spretnosti so analizirane za 
usposabljanje bolnikov in/ali posameznikov za učinkovito obvladovanje 
stresa. 
Primeri najboljših praks, ki upoštevajo uporabo tehnik upravljanja, se 
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uporabljajo v različnih okoliščinah in na različnih skupinah prebivalstva.  

Delovanje: Učinki gospodarskega in socialnega stresa 
Učinki na delo, šolo in izobraževanje, pa tudi na ranljive skupine 

Spletna stran: https://elearningekpa.gr/courses/diaxeirish-tou-stres-kai-ygeia 

 
 

 CILJI PROJEKTA  

 

Cilj je prenos visoke ravni strokovnega znanja 
tako z znanstvenega področja kakor tudi 
praktičnih veščin na področju obvladovanja 
stresa. Pridobljeno znanje lahko udeleženci 
prenesejo naprej in tako zagotovijo 
kompetentna in ustrezna svetovanja. 
 
 
 

 OPIS PROJEKTA/PROJEKTBESCHREIBUNG 

 
Stres in menedžment zdravja 
 
Program usposabljanja »Obvladovanje stresa in zdravstveno usposabljanje« ponuja visoko raven 
strokovnega znanja na znanstvenem področju in praktičnih veščin s področja obvladovanja 
stresa. Najprej se razjasni izraz »stres«, nato so opisani psihoendokrinološki mehanizmi stresnega 
sistema in normalne reakcije telesa na stres. Predstavljena so orodja za pravilno merjenje stresa 
in analizo povezav med resnimi boleznimi in življenjskim slogom. Nato se analizirajo različni učinki 
na delo, šolo in izobraževanje, kakor tudi vpliv na ranljive skupine, pri tem je posebna pozornost 
namenjena gospodarskemu in socialnemu stresu. Znanstveno dokumentirane tehnike in 
spretnosti so analizirane za usposabljanje bolnikov in/ali samih sebe z namenom učinkovitega 
obvladovanja stresa. Na koncu so predstavljene najboljše prakse uporabe tehnik upravljanja v 
različnih okoliščinah in skupinah prebivalstva. 

 
Pedagoški pristopi in metode 
 
Udeležence vodijo predavatelji prek spletnih predavanj brez osebnega stika. Učno gradivo je 
razdeljeno na štiri lekcije: 
 
1. lekcija – uvod v stres 
 

• splošna načela, definicije, fiziologija, modeli in merjenje stresa 

Slika 8: Primer certifikata 
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• stres in čustvene motnje, načela klinične 
prakse 

• stres in patologija 
• Stres in življenjski slog 

 
2. lekcija – stres v posebnih skupinah prebivalstva 
 

• stres in družina 
• stres in izobraževalno okolje 
• stres in ranljivo prebivalstvo 
• delovni stres 
• socialni, gospodarski stres 

 

3. lekcija – metode obvladovanja stresa 
 

• nasveti – spretnosti za strokovnjake 
• upravljanje časa 
• preponsko dihanje in progresivna sprostitev 

mišic 
• terapija kognitivnega vedenja 
• samoupravljanje in samospoznanje, pozitivno 

razmišljanje, dnevnik 
• vodilne (t. i. poučne) vizije 
• meditacija na podlagi pozornosti (samorefklesije) in druge duševne tehnike 
• samoizobraževanje in reakcije na sprostitev 
• desenzibilizacija in ponovna predelava očesnih gibov (EMDR) in tehnike čustvene svobode 

(EFT – emotional freedom techniques) 

 
4. lekcija 4 – upravljanje – uporaba 
 

• izvajanje programov za bolnike s kroničnimi boleznimi 
• izvajanje programov na delovnem mestu 
• izvajanje programov za skupnosti, šole in družine 

 
 

Posredovana znanja  
 
Ta program je zasnovan tako, da zagotavlja visoko raven uspešnosti, specializacije, znanja in 
praktičnih veščin na področju obvladovanja stresa. 
 

 

Slika 9: Primer učne vsebine 
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Delovanje in rezultati  
 
Modul v tečaju »Uvod v stres« definira pojem stres ter na razumljiv in izčrpen način opisuje 
psihoendokrinološke mehanizme telesa. Prav tako razumevanje psihološkega procesa kot 
reakcija daje učencu razumevanje, kaj se v človeškem telesu v resnici dogaja ob stresu. Hkrati so 
predstavljena orodja, ki omogočajo pravilno merjenje stresa, pa tudi analiza razmerja stresa do 
vseh današnjih bolezni in življenjskega sloga. 
Nato se v posebni lekciji tečaja »Stres v posebnih skupinah prebivalstva« analizirajo različni učinki 
stresa v okviru dela, šole in izobraževanja, pa tudi znotraj ranljivih skupin, kot so starejši, 
priseljenci, kronično bolni in njihovi negovalci. 
Na koncu je posebna pozornost usmerjena na gospodarski in socialni stres, ki se je v Grčiji zaostril 
zaradi gospodarske krize. 
Nato se v modulu tečaja »Metode obvladovanja stresa« izvede celovita analiza znanstveno 
dokumentiranih tehnik in veščin, potrebnih za usposabljanje pacientov in/ali sebe, da se lahko 
učinkovito spopadamo in obvladujemo stres. Zadnji del predavanj »Upravljanje – uporaba« 
vsebuje primere najboljših praks za uporabo tehnik upravljanja v različnih okoliščinah in skupinah 
prebivalstva, na primer v službi, šoli in skupnosti. 
 
Prenosljivost  
 

Beseda »stres« je beseda, ki jo ljudje najpogosteje uporabljajo za opis napetosti, izčrpanosti in 
pritiska, ki ga občutijo v vsakdanjem življenju. Dolgotrajni stres pripomore k nastanku resnih 
bolezni in ga lahko poslabšajo še nezdrav življenjski slog, podhranjenost, premalo gibanja, zloraba 
alkohola, tobak itd. To so vedenja, ki so povezana z neučinkovitim obvladovanjem stresa. Hkrati 
je znanstveno dokazano, da je vsak poskus spremembe vedenja, da se prepreči nezdravo vedenje, 
preprečen, če stresa ne nadziramo. Zato je toliko bolj potrebno učinkovito upravljanje 
posameznika, da lahko preprečimo bolezni, izboljšamo zdravje in kakovost življenja. 
Predstavljeni program usposabljanja preko e-učenja ponuja teoretično in praktično pomoč pri 
obvladovanju stresa v številnih disciplinah v zdravstvenem sektorju za učinkovit nadzor in 
obvladovanje stresa. 
Opredeljen cilj projekta TRIGS programa Erasmus + (digistress.eu) je posredovati uporabnikom 
interneta znanja, da bodo bolj »samoodločni, pozorni in odgovorni pri svojih navadah, kakor tudi 
pri ravnanju z digitalnimi mediji. Pri tem pa bodo tudi razvili določeno raven samodiscipline.« 
 
Impulzi, pridobljeni iz nadaljnjega izobraževanja, in tehnike obvladovanja stresa bodo podprli 
uporabnike aplikacije TRIGS, da pridobijo samodisciplino in se obvarujejo pred digitalnim 
stresom, si opomorejo od njega in usmerijo svojo pozornost v osebno in človeško koristno smer. 
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Opombe/nasveti/smernice  
 
Tečaj se začne z javno objavo, pri čemer so opredeljeni tudi minimalni vstopni pogoji za udeležbo 
na tečaju. Kotizacija za tečaj znaša 700 evrov. 
Uspešen zaključek vseh štirih modulov usposabljanja vodi k izdaji certifikata za strokovno 
usposobljenost »Stres in menedžment zdravja«, ki ga spremlja izdaja certifikata Europass. 
Avtorji učnega gradiva so člani fakultete Nacionalne in Kapodistrijske univerze Atene ter 
strokovnjaki, ki igrajo ključno vlogo pri izvajanju izobraževalnega programa. So avtorji strokovnih 
vsebin in prevzamejo znanstveno odgovornost za izvajanje učnega gradiva v obliki e-učenja. 
 
Kontaktna oseba: 
 
Nationale und Kapodistrian Universität 
von Athen  
Schule der Medizin 
 
Abteilung Weiterbildungsprogramme 
Soranou Efesiou 4 
11527 Athen 
 
Tel. +30 210 65 97 644  
FAX: +30 210 65 97 644 
 

Akademski direktorji izobraževalnega programa so: 
• George P. Chrousos 
• Christina Darwin 

 

 
 
 

 

  

Spletne povezave  
Projekt:  
https://elearningekpa.gr/courses/diaxeirish-tou-stres-kai-ygeia 
Prijava: 
https://elearningekpa.gr 
 

 Slika 10: Pedagoški sodelavci 
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 MOBILNA APLIKACIJA V BOLGARSKEM JEZIKU ZA SPROSTITEV IN PSIHIČNO ZDRAVJE – 

ANIMA 

 
Die erste App in bulgarischer Sprache, von einer klinischen Psychologin entwickelt, soll Menschen 
mit Symptomen von starkem Stress, Müdigkeit, Demotivation, Depression usw. als Hilfestellung 
dienen. Vor allem weil das Mobiltelefon eine der wichtigsten Stressquellen unserer Zeit ist.  

 
Ciljna skupina: Uporabniki pametnih telefonov 

Trajanje: Po lastni presoji 

Izobraževalna 
oblika: 

Ni uradno priznano izobraževanje. 

Organizacija: Klinična psihologinja Petya Stoycheva Krivitsky 

Metode in 
pripomočki: 

Tehnike samopomoči v vsakdanjem življenju. Miselne vaje delimo v več 
kategorij – spokojnost, spopadanje, motivacija, odnosi in šport. 

Prenosljivost: Vsestransko uporabna in uporabna kot predlog za naš projekt 

Učinek: ANIMA pomaga kontrolirati čustva, se spočiti in obvladovati.  

Spletna stran: https://www.petyastoycheva.com/ 

https://animabulgaria.com/ 

 

 CILJ PROJEKTA  

Osnovna predpostavka aplikacije je, da nove tehnologije poleg prednosti, ki jih prinašajo 
uporabnikom, prispevajo tudi k večji anksioznosti in stresu v našem vsakdanjem življenju. 
Neomejen dostop do informacij, e-poštnih sporočil, telefonskih klicev, sporočil itd. lahko povzroči 
stres. To je eden glavnih razlogov za razvoj aplikacije ANIMA. Njen namen je spremeniti mobilni 
telefon iz pomembnega vira stresa v pomočnika pri reševanju stresa. 
Pojav depresije se po vsem svetu povečuje. Svetovna zdravstvena organizacija govori o nevidni 
epidemiji, enem najpogostejših vzrokov smrti. Eden od sprožilcev za depresijo je lahko stres. 
Vlaganje v duševno zdravje ima zelo globok ekonomski pomen. Na splošno je težava zelo velika, 
saj lahko depresija povzroči zdravstvene težave in invalidnost. Strah pred stigmatizacijo, 
nezmožnost ljudi, da bi prepoznali, da trpijo za depresijo, in pomanjkanje informacij ali virov so 
med razlogi, ki ljudem preprečujejo, da bi poiskali strokovno pomoč. 
Aplikacija je bila ustvarjena za široko ciljno skupino. Tako za ljudi, ki obvladujejo stres in želijo 
izboljšati svojo uspešnost v vsakdanjem delu ali športu, kot tudi tiste, ki so se odločili za 
psihoterapijo ali jemljejo zdravila. 
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 PROJEKTBESCHREIBUNG 

 
Klinična psihologinja Petya Stoycheva Krivitsky je leta 2019 razvila prvo mobilno aplikacijo v 
bolgarščini za sprostitev in duševno zdravje. Aplikacija ponuja duševne vaje, ki jih vodi 
psihologinja s svojim glasom, namenjene sprostitvi, motivaciji in samopomoči pri povečanem 
stresu, utrujenosti, demotivaciji, depresiji, obsesivnih mislih, napadih panike, tesnobe, fobijah in 
drugih dejavnikih, ki vplivajo na kakovost življenja. 
»Vsak od nas je doživel trenutke stresa, strahu, 
pomanjkanja motivacije in nekateri ljudje celo 
izgubijo sposobnost uživanja v življenju. Ljudje 
ne prepoznajo vedno pravočasno, da so 
prezaposleni, da je njihova zavest v stresu ali da 
so v nevarnosti, da pride do izgorelosti. Po 
podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je 
več kot 300 milijonov ljudi po vsem svetu, ki 
trpijo za depresijo, in več kot 260 milijonov 
zaradi različnih oblik duševnih motenj. Ti 
statistični podatki niti ne vključujejo ljudi, ki so 
pogosto zaskrbljeni in so vsakodnevno 
naveličani življenja, ki delajo v stresu in/ali živijo 
v težkih življenjskih situacijah. V praksi je to 
lahko vsak izmed nas. Zato sem razvila ANIMA – 
tehnike samopomoči, ki so dostopne ljudem in 
nikakor ne potrebujejo ali zahtevajo posvetovanja s psihologom ali kliničnim psihiatrom za 
duševne bolezni,« razlaga Petya Stoycheva Krivitsky.  

 
Pedagoški pristop in metode  
 
Vaje združujejo preverjene učinkovite psihološke pristope in tehnike sproščanja. Zasnovane so za 
enostavno uporabo vseh, ki želijo umiriti svoje misli in se želijo spoprijeti z določeno življenjsko 
situacijo ali določenim čustvenim stanjem. 
 
Posredovana znanja 
 
Vaje ANIMA delimo v različne kategorije – spokojnost, spopadanje, motivacija, odnosi in šport. 
Uporabnik lahko izbere priljubljene vaje in teme ter hitro in enostavno dostopa do izbranih 
zapisov podatkov kadar koli in kjer koli. Vsako dejanje traja nekaj minut in ga lahko poslušamo 
tako pogosto, kot je potrebno, na dan. 

Slika 11: Gospa Petya Stoycheva Krivitsky na 
predstavitveni strani aplikacije 
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Delovanje in rezultati   
 
ANIMA pomaga nadzorovati čustva, počivati in najti nove načine delovanja. 
ANIMA je aplikacija za doseganje sproščenosti, spoprijemanje in motivacijo, do katere lahko 
dostopamo po telefonu in ki je v pravem trenutku lahko praktična in uporabna za vse. 
Številne raziskave so pokazale, da takšne tehnike sproščanja pomagajo telesu povečati raven 
serotonina in rastnega hormona, ki obnavljata celice in tkiva. Izboljša se delovanje srca in ožilja, 
okrepi se imunski sistem in spodbudi splošno okrevanje telesa. V mirnem stanju duha in telesa se 
aktivirajo fizični procesi, ki pomagajo v boju z vnetji in ščitijo telo pred boleznimi. Tehnike 
sprostitve pomagajo tudi pri artritičnih bolečinah, na splošno se lažje spopadamo z bolečino, 
izboljšajo hormonsko ravnovesje in krvni tlak. 
Aplikacija ANIMA uči samopomoč za umiritev uma, izboljšanje obvladovanja stresa, boljše 
opravljanje dela in vsakdanje življenje. 
Kadar je potrebna psihološka pomoč, mobilna aplikacija za samopomoč, kot je ANIMA, ne more 
biti nadomestek, vendar lahko podpira takšno terapijo. Vaje so koristne za vse, ki doživljajo 
trenutke nelagodja, izgube, negativnih občutkov in motenj spanja. Takšni občutki in krize so del 
življenja in vsak se lahko sooči s situacijami v določeni življenjski fazi, ki predstavljajo 
preobremenitev in sprožijo takšna čustva. 

Slika 12: Primeri uporabe aplikacije 
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Prenosljivost   
 
Z uporabo mobilnega telefona ANIMA doseže široko ciljno skupino ljudi, ki potrebujejo pomoč 
pri spoprijemanju z določenimi situacijami. Aplikacija daje možnost, da se posameznik skozi vaje, 
ki jih vsebuje, nauči pomagati sam sebi, na primer s tehnikami sproščanja. To je zaščiten 
»prostor« za vse, ki se jim zdi neprijetno poiskati pomoč neposredno pri strokovnjaku ali se 
spoprijeti s svojimi občutki, kot so stres, demotivacija ali psihosomatske motnje. 
Vsi ljudje doživijo trenutke, ko se 
počutijo tesnobno ali napeto. Zato 
lahko vsakdo v aplikaciji ANIMA 
najde nekaj zase, na primer 
posebno kategorijo za lažjo 
sprostitev in boljši spanec. Posebna 
kategorija odnos je namenjena 
ljudem, ki želijo imeti boljši odnos 
do ljudi in sveta okoli sebe. 
Raznovrstnost zajetih tem in nizko-
pragovna zasnova aplikacije sta 
vidika, ki ju želimo prevzeti v TRIGS-
u in uporabiti kot impulz. 

 
 
Opombe/nasveti/smernice  
 
Možgani se lahko spočijejo s sprostitvenimi tehnikami, kot so tiste, ki jih ponuja ANIMA. So 
učinkovit način za izklop možganov za vse dražljaje, počitek in t. i. polnjenje baterij. 

 
Kontaktna oseba: 
Petya Stoycheva Krivitsky  
10 Todor Burmov Str.  
Plovdiv 
Telefon: 0885996467 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 13: Opis aplikacije v trgovini aplikacij 
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Spletne povezave  
Projekt:  
https://www.petyastoycheva.com/single-
post/2019/09/06/%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90--
-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0
%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B8%D0%B5 
https://animabulgaria.com/ 
 
Aplikacija dostopna na:  
https://apps.apple.com/bg/app/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B
F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D
1%83%D0%BC%D0%B0/id1454340067 
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 GENERAZIONI CONNESSE – CENTER ZA VARNI INTERNET ITALIJA  

 
Generazioni Connesse je projekt, ki ga financira Evropska komisija v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope – CEF/»Connecting Europe Facility – CEF«. 

 
Ciljna skupina: Uporabniki interneta 

Trajanje: Poljubno 

Izobraževalna 
oblika: 

Ni uradno priznano izobraževanje. 

Organizacija: MUIR 

Metode in 
pripomočki: 

Spletno mesto, ki je dostopno različnim ciljnim skupinam, metodologija je 
pri vsaki skupini različna. 

Prenosljivost: Jezik in grafika ter enostavna uporaba ustvarjajo bližino ciljni publiki.  

Učinek: Prenos znanja in podpora pri soočanju z navidezno resničnostjo njenimi 
stresnimi značilnostmi 

Spletna stran: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/	

 

 CILJ PROJEKTA  

 
Splošni cilj je razviti storitve z inovativno vsebino in višjo kakovostjo.  
Njegov cilj je učiti medijsko pismenost mladih, ki uporabljajo internet. Hkrati je to naložba v 
družbeno in gospodarsko rast celotne skupnosti. »Generazioni Connesse« je sestavljen iz 
platforme z lahko razumljivim in privlačno oblikovanim učnim gradivom. 
Platforma je splošno dostopna, vendar zasnovana za ciljno skupino šole in zlasti učiteljev. 
Spletno mesto obravnava teme, kot so: 

• prepoznajte in se naučite upreti spletnim skušnjavam; 
• kibernetsko ustrahovanje; 
• zasvojenost s spletom – prepoznajte zasvojenost s spletom in se naučite z njo spoprijeti; 
• »brez sovražnega govora«, naučite se tudi spoštljivega ravnanja na spletu; 
• spletna otroška pornografija, pravni okvir in načini posredovanja; 
• »zasebnost«, varstvo podatkov v šolah, nova evropska uredba o varstvu podatkov; 
• spletni odnosi – ko virtualni odnosi nadomestijo resnične odnose; 
• seksting – kaj morajo študenti vedeti o tem; 
• zavestna uporaba interneta – naučite se varne in zavestne uporabe. 
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Del, ki posebej obravnava vsebine za najstnike: 

• spletne skušnjave – kaj storiti, da ne bi padli v past; 
• kako lahko svojim prijateljem pomagam pri težavah na internetu; 
• prepoznajte neprimerno vsebino in pravilno ravnajte; 
• kibernetsko ustrahovanje; 
• zasvojenost s spletom – koliko je preveč; 
• spletni bonton, internetni prijatelji in občutki: deset pravil, kako živeti v spletu v najboljši 

obliki; 
• seksting, nevarna igra. 

 
Na strani, namenjeni staršem, so informacije o teh temah: 

• spletne skušnjave – kako naj svojim otrokom pomagam pri soočanju z njimi; 
• komunicirajte z otroki – nasvet za izboljšanje dialoga; 
• neprimerna vsebina – kako jo prepoznati in kako prijaviti; 
• kibernetsko trpinčenje, kaj to je in kako se ga naučiti prepoznati in kako se spoprijeti z 

njim; 
• odvisnost od videoiger in spletnih iger na srečo, kako jih prepoznati in kako se spoprijeti z 

njimi; 
• odvisnost od mreže, ali moji otroci preživijo preveč časa na spletu; 
• igre na srečo, izobraževanje otrok o tveganjih spletnega igranja iger na srečo; 
• zasebnost, kako lahko spoštujete pravico otrok do zasebnosti; 
• skupna raba in zaščita podatkov; 

Slika 14: Primer sestave strani glede na uporabnike 
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• zlonamerna programska oprema in lažno predstavljanje, kako ju prepoznati in se izogniti 
povezanim tveganjem; 

• starševski nadzor – zaščita za vaše otroke, kaj potrebujete in kako na primer se lahko 
aktivira programska oprema za zaščito; 

• spletna otroška pornografija, kako poročati o spletnem gradivu in kakšna tveganja 
obstajajo; 

• seksting – tveganja za vaše otroke in kako jih prepoznati. 
 
Usmerjeno v vse ciljne skupine: šole, mladi, učitelji, starši. 
• Fakenews: prepoznati in obravnavati v razredu. 
 

 OPIS PROJEKTA  

Projekt Generazioni Connesse – center za varni internet Italija, ki ga sofinancira Evropska komisija 
v okviru programa Povezovanje Evrope/Connecting Europe Facility (CEF). To je program, ki ga 
Komisija uporablja za spodbujanje strategij, s katerimi bo internet varnejši za mlajše uporabnike 
in spodbuja njegovo pozitivno in zavestno uporabo.  

 
 
 

Projekt je namenjen otrokom, mladostnikom, staršem in učiteljem: četrti in peti razred osnovne 
šole in vsi višji razredi osnovne in srednje šole. 
Učitelji imajo možnost vpisati svojo ustanovo v projekt. Projekt udeležencem ponuja vodnik, ki 
jim omogoča, da razmišljajo o svojem pristopu k varnostnim vprašanjem, pravilni uporabi 
interneta in vključevanju digitalnih tehnologij v učilnico. 
Predstavljena je spletna serija, ki otrokom pomaga spodbuditi razmišljanje o povezavi med njimi 
in svetom, o čustvih, občutkih in izkušnjah, ki jih je mogoče ustvariti vsak dan. Poleg tega so 

 Slika 15: Primer predstavitve velikih napak na spletu 
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podane poglobljene študije o spletnih nevarnostih (na primer na temo kibernetskega 
ustrahovanja) in »bonton« za vedenje na spletu. 
V delu za mlade spoznamo možnosti spletnega sveta in »sovražnike«, ki se lahko skrijejo v mrežo. 
Zanimiva je metafora »super napak«: sedem likov, ki otrokom in mladostnikom pomagajo, da 
bolje razumejo in prepoznajo nevarnosti omrežja, ter jih s svojimi vsakodnevnimi nesrečami 
naučijo preprečiti te nevarnosti z uporabo virov »Internet uporabljajte zavestno in 
kompetentno«. 

 
 
 

Matere in očetje lahko najdejo koristne nasvete, kako otrokom pomagati pri uporabi interneta, 
še posebej, ko so majhni, in jim pomagajo odkriti neskončne možnosti interneta ter jim pomagati 
prepoznati in se izogniti tveganjem. Ko se zdi, da so postali strokovnjaki za internet in tehnologijo 
in se soočajo z občutljivimi vprašanji, kot so odnosi, občutki, njihova podoba v skupini … 
V tem razdelku, namenjenem staršem, si lahko ogledate spletno različico t. i. »vademecum 
svetovanja«, ki starše vodi pri prepoznavanju in usmerjanju nekaterih vprašanj, povezanih z 
otrokovo uporabo digitalnih tehnologij. 
Poleg tega je na platformi na voljo storitev vroče linije za zbiranje in obdelavo anonimno 
posredovanih poročil o nezakonitih/škodljivih vsebinah, ki se širijo po omrežju. 
Telefonska linija za klepet »Telefono Azzurro« svetuje otrokom, najstnikom in odraslim, ki so na 
spletu doživeli neprijetne situacije. 
Storitev je brezplačna in varna ter je namenjena mladim ali njihovim družinam, ki klepetajo z 
usposobljenimi strokovnjaki o dvomih, vprašanjih ali težavah, povezanih z uporabo novih 
digitalnih tehnologij in spletne varnosti, če želite pošiljati pošto ali klicati. 

 
 
 

 Slika 16: Primer teme, ki jo obravnava spletna stran  
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Pedagoški pristop in metode 
 
Portal »Generazioni Connesse« želi mlade seznaniti z 
različnimi temami, ki povzročajo stres in destabilizacijo pri 
mladih. Didaktika poskuša na razumljiv način posredovati, 
kako so lahko nekatera vedenja, ki so danes pogosta, 
problematična. Da bi to dosegli, v projektu uporabljajo 
besede in grafiko, ki so blizu ciljnim skupinam, ne da bi kdaj 
obsojali vedenje, vendar poskušajo razložiti »izhod« iz 
začaranih krogov in pasti, skritih za vsakdanjimi navadami. 
 

Posredovana znanja 
 
Portal uči, kako prepoznati nevarno vedenje, tako otroke 
same kot tudi starše in učitelje. 
Poglobi naslednje teme: spletne naveze, spletna 
ustrahovanja, spletna zasvojenost, sovražni govor, spletna 
etiketa, spletna otroška pornografija, varstvo šolskih 
podatkov, nova evropska uredba o varstvu zasebnosti, 
spletnih odnosov in spolnosti, varna in zavestna uporaba 
interneta. 
Poleg tega so podani nasveti, kako komunicirati z otroki, 
kako izboljšati dialog in kako prijaviti neprimerno vsebino.  
 

Delovanje in rezultati  
 
Informativni paketi za šole so sedaj dosegli pet milijonov učencev. 
Učenci so imeli priložnost analizirati svoje vedenje ter razmisliti in prediskutirati s partnerjem za 
pogovor. Če jim ni prijetno razpravljati o teh vprašanjih s tistimi, ki so otrokom blizu, obstaja 
posebna številka »telefonska številke za pomoč«. Reflektiralo naj bi se naslednje vidike: 

• vaša medijska pismenost v zvezi z varnostjo na spletu in pozitivno uporabo digitalnih 
tehnologij; 

• poznavanje standardov vedenja in postopkov za uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij.  

 
Prenosljivost  
 
Ta program bi lahko navdihnil projekt »TRIGS«. Dejansko je analizirani program »Generazioni 
Connesse« zelo obsežen in zdi se, da dosega različne cilje. 

Slika 17: Primeri razlag 
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Pomembna točka, ki jo je vsekakor treba omeniti pri projektu TRIGS, je, da ni dovolj, da bi rešili 
težavo, če bi nanjo gledali izolirano. Rešimo jo tako, da nagovorimo prizadete in vključimo celotno 
okolje: učitelje, sošolce, prijatelje, starše in celo strokovnjake, ki delujejo zunaj vsakdanjega 
življenja. 
Manjka nekaj nasvetov za obvladovanje stresa, ki jih povzroči možgansko/čustveno: fiziološke 
reakcije zaradi stresa. 
 
Opombe/nasveti/smernice  
 
Projekt se začne z zanimivega in pogosto podcenjenega vidika. Nekatere nastavitve lahko 
povzročijo digitalni stres. Pravzaprav je miselnost današnje generacije pogosto tako 
ponotranjena, da vzorcev niti sami ne prepoznajo. Na podlagi tega želi projekt predstaviti in 
uzavestiti težavo. 
Mlade in odrasle ljudi spodbuja, naj »gledajo preko svojih mobilnih telefonov« in uporabljajo svoj 
»pravi« krog prijateljev. Za to program vključuje tudi videoposnetke in izobraževalne komplete, 
ki odraslim pomagajo tudi pri približevanju neznanemu svetu mladih. 

 
Kontaktna oseba 
 
Ker gre za državni program italijanskega ministrstva za šolstvo, NI KONTAKTNE OSEBE.  
 
 
 
 

 

  

Spletne povezave  
Projekt:  
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 
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 ZDRAVA EKIPA  

 
Igra »Zdrava ekipa« je bila razvita na Danskem. Bistvo igre je poslovno-izobraževalna simulacija 
(resna igra), ki vključuje primer iz prakse (t. i. case study) in s tem po končani igri spodbuja 
razpravo o dogajanju v lastni organizaciji in posledično na podlagi primerov preprečuje ali 
zmanjšuje stres v delovnem okolju.  

 
Ciljna skupina: Zaposleni v podjetju in vsi posamezniki, ki bi se radi naučili spoznati in se 

odzvati na različne stresne situacije.  

Trajanje: Od 2 do 3 ure 

Izobraževalna 
oblika: 

Ni uradno priznano izobraževanje.  

Organizacija: Team building lab 

Metode in 
pripomočki: 

Igra 

Prenosljivost: Preventiva 

Učinek: S spoznavanjem različnih situacij in možnimi posledicami posameznih 
odločitev in rešitev se lahko posameznik pripravi na stresne situacije.  

Spletna stran: http://teambuildinglab.si/zdrava-ekipa-simulacija-preprecevanje-
stresa/	

 

 CILJ PROJEKTA  

 
Poslovne situacije za preprečevanje 
stresa.  
Cilj igre (simulacija poslovnega učenja) 
je razumeti, kako nastane stres in kako 
ga je mogoče preprečiti. 
Hkrati se izvajata mreženje in 
organizacija dela, da se učinkovito 
izognemo stresu na delovnem mestu 
in razvijemo kulturo in strukturo, ki 
lahko preprečujeta stres na delovnem 
mestu. 

Slika 18: Posamezniki pri igranju igre 
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Ozadje igre so najnovejše znanje in praktične izkušnje o stresu in preprečevanju stresa. 

 OPIS PROJEKTA/PROJEKTBESCHREIBUNG 
 

Zdrava ekipa je danska poslovno-
izobraževalna simulacija, s pomočjo 
katere boste uzavestili, kako se stres 
pojavlja in kako ga je mogoče preprečiti. 
Udeležence popelje v zgodbo fiktivne 
ekipe, ki se srečuje z raznovrstnimi pritiski 
na delovnem mestu. Naloga udeležencev 
je sprejemati ukrepe, ki bodo zagotovili 
čim učinkovitejše delo, hkrati pa 
vzpostavili odnose in organizacijo za 
učinkovito preprečevanje stresa na 
delovnem mestu.  
Med simulacijo udeleženci nenehno razmišljajo o tem, kako se lahko spoznanja iz igre prenesejo 
v lastno realnost. Simulacija se konča z razpravo o tem, kakšne konkretne ukrepe lahko uresničijo, 
da bi zgradili kulturo in strukturo, ki bi preprečevala stres na svojem delovnem mestu. Ozadje igre 
je najnovejše znanje in praktične izkušnje o stresu in preprečevanju stresa. 

 
Pedagoški pristop in metode 
 
Simulacija Zdrava ekipa je nekakšen »stresni svetovalec v škatli« – orodje, ki pojasnjuje, kako 
lahko skupine in ekipe delujejo proaktivno, ko so sodelavci izpostavljeni tveganju stresa. Igro 
lahko razmeroma poceni in preprosto implementirate v celotni organizaciji. Prav vsak zaposleni 
lahko uzavesti pomembne dimenzije stresa tako, da se preizkusi v simulirani resničnosti, kjer 
sprejemanje napačnih odločitev nima negativnih posledic. Igra je zasnovana s ciljem ustvariti 
skupen, uporaben jezik razmišljanja in skupno lastništvo odločitev o tem, kako se spopadati s 
stresom. 
 
Posredovane sposobnosti 
 
Pri igranju udeleženci spoznajo in reflektirajo predvsem svoj način razmišljanja in se spoprijemajo 
s posledicami svojih odločitev. Glavni elementi igre so:  

1. Igra deluje v simuliranem okolju, kjer udeleženci doživljajo, v čem so dobri in kje imajo 
pomanjkljivosti. 

2. Igra olajša proces razširjanja znanja in izmenjave izkušenj med sodelavci. To je zelo resno, 
a hkrati zelo zabavno. 

Slika 19: Dejansko igranje igre 
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3. Z ustvarjanjem izmišljenega sveta, ki je blizu realnosti, je lažje razpravljati o stresnih 
vprašanjih v napetih situacijah. 

4. Dokazano je, da se veliko bolje učimo, ko vsebino doživljamo, ne pa samo slišimo ali 
gledamo. Zato je igra učinkovito orodje za usposabljanje o tem, kako delati skupaj kot 
ekipa. 

Delovanje in rezultati 
 
Ciljna skupina za simulacijo je celotno podjetje. Koristila bo tako vodstvu kot vsakemu 
zaposlenemu. Igra je samoumevna in ne potrebuje daljšega treninga izvajalcev. Igra je enostavna 
in ne potrebuje podrobnih razlag ali usposabljanj za igralce. Lahko jo izvajamo interno v podjetju 
ali za to najamemo podjetje za teambuilding, delavnice, seminarje in tečaje. Igra traja približno 
dve uri in vključuje »debriefing«. Igra poteka v skupinah od tri do šest oseb, paralelno pa lahko 
igra več skupin. 
Pomaga naj predvsem najti odgovore na naslednja vprašanja: 

• Kako uravnotežiti delovne obremenitve v ekipi? 
• Kako prepoznati sodelavce, ki so na robu zmogljivosti, in kaj lahko vi naredite pri tem? 
• Kako ustvariti kulturo in strukturo za preprečevanje stresa? 

Prenosljivost  
 
Da bi se lahko spopadli s stresom, se je dobro soočiti s sprožilci stresa v zaščitenem okolju. To 
udeležencem olajša, da se z njim osebno spoprimejo, ne da bi bili tako vpleteni kot v resničnem 
okolju. Na ta način je mogoče iskati racionalne rešitve in poiskati konkretne in strukturirane 
postopke. 
To je dobra priložnost za projekt in aplikacijo, da vidite, kateri sprožilci stresa so bili uporabljeni 
in katere reakcijske metode so predlagane. 
Igra lahko služi aplikaciji kot navdih za vključevanje situacij, ki sprožajo stres, in jih uporabi kot del 
treninga za preprečevanje stresa. 

 
Opombe/nasveti/smernice  
 
Igra je zasnovana za podjetja in ni namenjena zasebni uporabi. Za podjetja pa je dobro orodje za 
vadbo teambuildinga ali za dvig in krepite odpornosti na stres pri zaposlenih. 
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Ansprechpartner: 
Team Building Lab 
 
Žiga Novak 
Telefon: 00386 (0)31 834 513 
Kontaktni e-mail: info@ziganovak.com  

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Spletne povezave  
Spletna stran: 
http://teambuildinglab.si/ 
Projekt:  
http://teambuildinglab.si/zdrava-ekipa-simulacija-preprecevanje-stresa/ 
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5.  POVEZETEK  
V vseh partnerskih državah obstajajo različni pristopi za preprečevanje in zmanjšanje stresa, ki so 
kakovostni, raznoliki in učinkoviti. Primeri, ki smo jih raziskali, predstavljajo le majhen del 
ponudbe. Najboljši primeri iz posameznih držav jasno kažejo, koliko različnih stresorjev je 
(digitalnih, poslovnih, vsakodnevnih ...) in koliko različnih preventivnih in omilitvenih ukrepov je 
mogočih. Poleg tega se lahko možnosti zmanjšanja stresa pri ljudeh zelo razlikujejo glede na 
psihofizično konstitucijo in življenjski slog. 
V mnogih primerih so predstavljene metode zelo koristne, a tudi zelo specifične. Zato pristopi ne 
morejo biti vsesplošni in za vsakega enako uporabni. Za pripravo na učno aplikacijo, ki zmanjšuje 
digitalni stres in je uporabna za čim širši krog ljudi, so vsi zgornji pristopi zelo koristni in uporabni 
predlogi. 
Vendar pa med navedenimi ni nobene rešitve, ki bi bila specializirana za preprečevanje 
digitalnega stresa med posamezniki, kot je načrtovano v našem projektu. Kljub temu je veliko 
vidikov in metod, kot sta gamifikacija ali uporaba primerov situacij, ki se jih lahko uporabi kot 
ideja pri razvoju aplikacije. 
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