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O ZBORNIKU ZNANSTVENIH 

PRISPEVKOV ŠTUDENTOV

Kristijan Musek Lešnik

Vrsto let sem kot predavatelj na različnih fakultetah skozi roke preložil na stotine 
različnih študentskih izdelkov, od seminarskih nalog, do zaključnih nalog, magistrskih 
nalog, doktorskih disertacij. Pri tem sem velikokrat naletel na odlične zapise in 
raziskave, ki so nastale kot del študijskega procesa, potem pa ostale zaprašene v 
kakšnem pozabljenem predalu. Velikokrat sem se spraševal, ali in kako bi se dalo vsaj 
tiste najboljše oživeti in jim dati priložnost zadihati. Obenem pa sem si želel najboljše 
in najbolj radovedne študente izzvati, da k svojim siceršnjim prizadevanjem dodajo še 
piko na i.

Od tega razmišljanja do odločitve, da bom vsako študijsko leto študente izzval k 
resnemu znanstveno-raziskovalnemu delu tako, da bom njihove najboljše izdelke 
uredil v javno dostopen zbornik, je pretekla kar dolga pot. Nad njo je vseskozi 
viselo kar nekaj pomembnih vprašajev. Kako se bodo študenti odzvali na izziv? Ali 
so pripravljeni vstopiti v zahtevni svet znanstvenega raziskovanja? Ali se lahko, še 
posebno mlajši študenti na dodiplomskem študiju, suvereno podajo na raziskovalno 
pot? Vesel sem, da je čas vsem tem vprašanjem dal jasen odgovor: da. Še bolj pa sem 
vesel, da je ta študentski pogum rodil prve rezultate in da je po zaslugi tega poguma 
nastal ta prvi tematski zbornik, ki prinaša dva znanstvena pregledna prispevka, ki sta 
ju pripravili študentki prvega letnika študijskega programa Biopsihologija.

 

 dr. Kristijan Musek Lešnik
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UVODNA BESEDA

O POMENU POZITIVNE PSIHOLOGIJE 

ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Kristijan Musek Lešnik

Ko razmišljamo o pomenu psihologije za vzgojo in izobraževanje nasploh, si lahko 
prikličemo v spomin besede, ki jih je v uvodnem nagovoru Ameriškemu psihološkemu 
združenju leta 1899 povedal takratni predsednik združenja John Dewey. Dewey je 
namreč verjel, da mora psihologija kot samostojna veda biti zavezana razumevanju 
človeškega vedenja in prispevati k vrednosti človeškega življenja. Delo psihologov in 
psihologije moramo vrednotiti, je menil Dewey, v luči njihovega prispevka k vrednosti 
oziroma kakovosti življenja posameznikov in prispevka k razvoju cvetoče družbe.

Od nagovora Johna Deweya do trenutka, ko je en od njegovih naslednikov na mestu 
predsednika Ameriškega psihološkega združenja Martin Seligman sprožil rojstvo 
najnovejše velike smeri v psihologiji - pozitivne psihologije - je preteklo skoraj sto 
let. V teh sto letih se je razvoj psihologije, tudi zaradi zgodovinskih okoliščin in dveh 
svetovnih vojn, v pretežni meri usmeril v raziskovanje in razumevanje najrazličnejših 
stisk, težav, patologij. S tem pa se je psihologija, kljub prizadevanjem posameznikov, ki 
so opozarjali na to, pomembno odmikala od poslanstva, kot ga je ubesedl John Dewey.  

Ko sem v letošnjem letu na mednarodni konferenci o Pozitivni edukaciji poslušal 
Martina Seligmana in nekatere druge odlične znanstvenike in praktike govoriti 
o pozitivni psihologiji in o možnostih, ki jih njena spoznanja in orodja ponujajo 
šolskemu prostoru, mi je pozornost vzbudil predvsem tisti del izjemnega predavanja dr. 
Seligmana, v katerem je spregovoril o posledicah sistematičnih prizadevanj za duševno 
blagostanje šolarjev. Ni namreč govoril le o kratkoročnih in dolgoročnih posledicah 
takšnih prizadevanj za blagostanje, počutje in duševno zdravje otrok in mladih. 
Spregovoril je tudi o drugem polu rezultatov različnih študij, ki so brez izjeme potrdile, 
da izboljšanju subjektivnega blagostanja otrok in mladih sledijo tudi boljši učni dosežki. 
V svetu obsedenosti z najrazličnejšimi kazalniki dosežkov in uspehov, v katerem smo 
nenehno bombardirani z rezultati različnih mednarodnih primerjalnih študij, je vodilni 
psiholog našega časa zelo preprosto in neposredno povedal, da šolarji, ki se v šoli (in 
v svoji koži nasploh) bolje počutijo, dosegajo boljše učne rezultate, izmerjene na testih 
znanja. To pa so že podatki, ki ne vzbujajo pozornosti le med psihologi in šolniki, 
pač pa v mnogih državah počasi, a z vse bolj odločnimi glasovi drami tudi politike in 
makroekonomiste.

Priznam, da mi je ob prvem stiku z njo skovanka “pozitivna edukacija”, ki jo je pred 
desetletjem prvi skoval Sir. Dr. Anthony Seldon, mi je vzbudila mešane odzive. Kot da 
bi izraz pozitivna edukacija implicitno sporočal obstoj svojega protipola – negativne 
edukacije. Kar nekaj časa sem potreboval, da sem skovanko najprej prežvečil, potem pa 
sčasoma tudi posvojil in razumel, kako pomembno konotacijo nosi njena prva polovica 
in da bi za širok nabor pristopov in orodij, ki jih pozitivna psihologija ponuja vzgoji in 
izobraževanju, verjetno težko našli kakršen koli bolj ustrezen izraz.
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Prizadevanj za vključevanje spoznanj pozitivne psihologije v šolski prostor ne gre 
razumeti v smislu nekaterih pavšalnih kritik, ki trdijo da je cilj pozitivne psihologije 
svet, v katerem se bodo ljudje nenehno smejali in smehljali. Sam Martin Seligman 
nenehno poudarja, da gre pri tovrstnih kritikah za popolno nerazumevanje. Cilj 
pozitivne psihologije ni utopična želja, da bodo ljudje vedno srečni in zadiovoljni, pač 
pa da bodo čim bolj srečni in čim bolj zadovoljni. Nihče ne more zagotoviti, da današnji 
otroci na življenjskih poteh ne bodo doživljali stisk, kriz, bolečin in padcev; lahko pa jih 
šole in učitelji opremijo z zmožnostmi in močmi, ki jim bodo pomagale, da se bodo s 
temi stiskami in krizami spopadli bolje opremljeni in jih lažje premagali. 

V mnogih slovenskihvrtcih in šolah tečejo najrazličnejši projekti in dejavnosti, ki v 
izobraževalni proces vgrajujejo spoznanja pozitivne psihologije. Nekateri dejavnosti 
so formalizirane, druge povsem spontane. Nekatere tečejo na ravni celih šol, druge 
oživljajo posamezni učitelji. Izkušnje, ki jih prinašajo, pa govorijo, da je skrb za 
duševno, notranje blagostanje otrok in mladih je že sama po sebi tako pomemben cilj, 
da bi jo morali posvojiti in v svoje ključne dokumente vgraditi vsi izobraževalni sistemi 
tega sveta. Če pa ta etični imperativ povežemo še z dejstvom, da sreča in blagostanje 
otrok vplivata na učne rezultate, odgovor na vprašanje ali je smiselno v slovenske 
šole začeti bolj sistematično vpeljevati spoznanja s področja pozitivne psihologije in 
pozitivne edukacije, ne bi smel biti težaven niti najbolj zakrknjenim merologom. 

Na naslednjih straneh sta dva zanimiva pregledna prispevka, ki vsak s svoje strani 
osvetljuje mnoge možne dobrobiti, ki jih lahko pozitivna psihologija oziroma pozitivna 
edukacija ponudi šolam. V prvem sta povzeta konceptualna modela, PERMA model 
blagostanja, in model značajskih moči, ki sta nastajala pod očesom dr. Martina 
Seligmana. V drugem je zanimiv pregled številnih poskusov in intervencij iz različnih 
koncev sveta, ki so črpali iz obeh modelov in iz drugih vedenj pozitivne psihologije. 
Prepričan sem, da boste v obeh našli marsikaj zanimivega.

dr. Kristijan Musek Lešnik      
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Anja Zupanc: MOČI ZNAČAJA IN VRLINE V PERMA MODELU

MOČI ZNAČAJA IN VRLINE V PERMA 

MODELU

Anja Zupanc

Na splošno o pozitivni psihologiji in njenem pomenu za psihologijo

Martin Seligman je brez dvoma najbolj izpostavljen predstavnik pozitivne psihologije. 
Izraz je skoval sam, ko je želel poudariti pomen raziskovanja pozitivnih človeških 
lastnosti, s čemer je želel psihologijo preusmeriti stran od golega proučevanja patologije 
(Chafouleas in Bray, 2004).
V predavanju z naslovom Flourish: Positive Psychology and Positive Interventions je 
Martin Seligman (2010) spregovoril o tem, kako mu je kot psihoterapevtu včasih pri 
katerem izmed njegovih klientov uspelo skoraj popolnoma razbliniti občutke tesnobe, 
jeze in žalosti. Takrat je pričakoval, da bodo klienti občutili srečo; a na njegovo začudenje 
so vedno ostali zgolj – prazni. Izgradnja zmožnosti za boljše odnose, več smisla v 
življenju, več aktivnosti in več pozitivnih čustev očitno poteka popolnoma drugače kot 
grajenje sposobnosti za spopadanje z anksioznostjo, depresijo in jezo (prav tam). Zato 
se pozitivna psihologija osredotoča tako na človekove šibkosti kot na moči, stremi tako 
k »krepitvi najboljših stvari« v življenju, kakor tudi na »popravljanje najhujših« ter se 
zanima za izpopolnitev življenj vseh ljudi (prav tam). V ljudeh poskuša spodbuditi 
nekaj več, kar jih izpolni – njihove potenciale, motive in sposobnosti (Sheldon in King, 
2001). Stremi k razvoju intervencij, ki ustvarjajo pogoje za polno, »dobro« življenje, ne le 
intervencij, ki zmanjšujejo trpljenje (Seligman, 2010).
Pred drugo svetovno vojno je imela psihologija kot panoga tri glavne cilje: prvi se 
je osredotočal na zdravljenje duševnih motenj, drugi na izpopolnitev življenj vseh 
ljudi, tretji pa je želel ljudi spodbuditi k razvijanju njihovih sposobnosti in jih vzgojiti 
v kar se da nadarjene. Žal sta se v času po vojni zadnja dva cilja izgubila (Seligman 
in Csikszentmihalyi, 2000), preglasil ju je trend zdravljenja duševnih motenj in 
raziskovanja patologije (Clonan, Chafouleas, McDougal in Riley-Tillman, 2004). Leta 
1947 je bil v ZDA ustanovljen Nacionalni Inštitut za Duševno Zdravje (National Institute 
of Mental Health), ki je podpiral za raziskave o patologiji (Seligman in Csikszentmihalyi, 
2000), čemur je sledil velik napredek v razumevanju duševnih motenj in terapevtskih 
pristopih za zdravljenje le-teh (Seligman in Csikszentmihalyi, 2000). To je pomembno 
vplivalo tako na psihologijo kot stroko, kakor tudi na razumevanje človeške duševnosti 
v družbi (Terjesen, Jacofsky, Froh in DiGiuseppe, 2014). Tovrstno znanje je bilo sicer 
ključnega pomena (King in Sheldon, 2001), žal pa je z osredotočanjem na človekove 
šibkosti psihologija opustila pomemben del svojega prvotnega poslanstva (Seligman 
in Csikszentmihalyi, 2000). Tako je v zadnjo polovico 20. stoletja psihologija vstopila 
kot veda, ki je na človeka gledala predvsem skozi prizmo različnih problemov in 
primanjkljajev, ne pa tudi razumevanja celostne slike, potrebne za razumevanje vseh 
vidikov človekovega delovanja (Terjesen idr., 2014).
Cilj pozitivne psihologije je preusmeritev pozornosti z zdravljenja in »popravljanja« 
primanjkljajev posameznika, na krepitev njegovih pozitivnih zmožnosti in moči 



POZITIVNA PSIHOLOGIJA V EDUKACIJI - 2017: ZBORNIK ZNANST VENIH PRISPEVKOV ŠTUDENTOV V LETU 2016/2017

Urednik: Kristijan Musek Lešnik
8

Anja Zupanc: MOČI ZNAČAJA IN VRLINE V PERMA MODELU

(Clonan, Chafouleas, McDougal in Riley-Tillman, 2004). Seligman in Csikszentmihalyi 
sta leta 2000 opozorila, da pretirana osredotočenost psihologije na potologijo oziroma 
bolezensko usmerjen model zavira posameznikovo izpolnitev. Trdila sta, da tovrsten 
pristop omejuje načine obravnave pacientov, ker svojo pozornost usmerja predvsem 
na posameznike z že izraženimi težavami in motnjami, obenem pa odlaša s pomočjo, 
dokler posamezne težave oziroma motnje ni moč natančno diagnosticirati, v tem 
času pa lahko zgreši kritičen trenutek, ko bi istemu posamezniku lahko ponudili več 
učinkovitejše pomoči. Okvir pozitivne psihologije zato poudarja predvsem človekove 
moči in sposobnosti (Guess in Bowling, 2014) ter se osredotoča na njegov potencial in 
edinstvene pozitivne značilnosti (Terjesen idr., 2014). Pomoč ljudem s težavami bi se 
moralo po mnenju pozitivne psihologije oddaljiti od golega osredotočanja na njihove 
motnje, težave in primanjkljaje in se začeti ukvarjati s krepitvijo njihovih sposobnosti in 
izgradnjo duševnih moči; tako na ravni posameznika, kot tudi na ravni širšega sistema 
(Reschly in Ysseldyke, 1999, v Clonan idr., 2004).
Seligman in Csikszentmihalyi (2000) sta ob tem zapisala, da psihologija ni le veja 
medicine, ki se ukvarja z boleznimi in zdravjem, s patologijo, šibkostmi in okvarami; 
je tudi stroka o močeh in vrlinah. Skrb za duševno zdravje pa potemtakem ni le 
odpravljanje, popravljanje tistega, kar je poškodovano, pač pa tudi spodbujanje tistega, 
kar je v ljudeh najboljše. Poudarila pa sta tudi, da je psihologija še veliko več od gole 
skrbi za duševno zdravje, saj se ukvarja tudi z vsemi drugimi pomembnimi vidiki 
človeškega življenja: z delom, izobraževanjem, spoznavanjem, ljubeznijo, rastjo, igro. 
Obenem pa sta opozorila, da se pozitivna psihologija ne zanaša na pobožne želje in 
iluzije, vero in samoprevaro, temveč poskuša znanstvene metode prilagoditi enkratnim 
izzivom človeškega vedenja v vsej njegovi zapletenosti (prav tam).
Tudi Huebner in Gilman (2003) menita, da je za celostno razumevanje duševnega 
zdravja poleg psihopatologije potrebno tudi poznavanje dejavnikov, ki pripevajo k 
človeškemu blagostanju. Blagostanje pa je širok pojem, ki ne pomeni zgolj odsotnosti 
duševnih motenj (Seligman in Csikszentmihalyi, 2000). Raziskave s področja pozitivne 
psihologije naj bi se po mnenju mnogih raziskovalcev torej izogibale zgolj negativnim 
vidikom človekovega razvoja, po Seligmanovem mnenju naj bi se osredotočale predvsem 
na tri stebre: pozitivna čustva oziroma pozitivne subjektivne izkušnje (Clonan idr., 
2004), pozitivne lastnosti in pozitivne institucije (Chafouleas in Bray, 2004). 
Temeljna zamisel pozitivne psihologije je, da pozitivna naravnanost posamezniku 
pomaga pri spopadanju z njegovimi šibkostmi in stiskami (Salmela in Uusiautti, 2015). 
S perspektive pozitivne psihologije se na posameznike gleda kot na osebe, ki so se 
zmožne same odločati, ki imajo izbiro in svoje moči ter lahko postanejo učinkoviti 
in izpopolnjeni, prav tako pa v neprizanesljivih okoliščinah nemočni in brez upanja 
(Bandura, 1986; Seligman, 1992, v Seligman in Csikszentmihalyi, 2000). 

PERMA model

Raje kot da bi se osredotočali na zdravljenje duševnih motenj, so se raziskovalci 
pozitivne psihologije usmerili v raziskovanje razumevanja dobrobiti; podali so se v 
raziskovanje tistih elementov, ki življenju dajejo vrednost (Webster, 2014). 
Seligman je v zadnjem desetletju predstavil konceptualni model, po katerem psihološko 
blagostanje posameznika temelji na petih ključnih področjih oziroma elementih 
(Huppert in So, 2013; Kern, Waters, Adler in White, 2015). Model, imenovan PERMA 
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model, predstavlja kratico teh petih elementov (Webster, 2014), v kateri posamezne črke 
predstavljajo pozitivna čustva (P – positive emotions), angažiranost (E – engagement), 
medosebne odnose (R – relationships), smisel (M – meaning) in dosežke (A – 
achievement) (Kern idr., 2015; Webster, 2014; Lovett in Lovett, 2016; Seligman, 2011). 
Pozitivna čustva se nanašajo na hedonistične občutke sreče kot so sreča, zadovoljstvo 
in veselje (Seligman, 2011, v Kern idr., 2015) katerih pomen za subjektivno blagostanje 
posameznika je dobro raziskan (Lovett in Lovett, 2016). To seveda ne pomeni zanikanja 
pomena negativnih čustev in občutkov, tudi negativna čustva so v različnih okoliščinah 
ustrezna, primerna in uporabna (Ciarrochi, Kashadan in Harris, 2013, v Lovett in 
Lovett, 2016), na primer pri izražanju sožalja, a le pristno in pogosto doživljanje 
pozitivnih čustev ter zaposlitev z dejavnostmi, ki povzročajo pozitivne občutke, lahko 
posameznikom pomaga uspeti (Fredrickson, 2011, v Lovett in Lovett, 2016). Čeprav 
pozitivna čustva sama po sebi ponavadi ne trajajo dolgo, je njihov vpliv dolgotrajen, 
nenazadnje nevtralizirajo učinke negativnih občutkov in čustev (Garland in Fredrickson, 
2013, v Lovett in Lovett, 2016). Ljudem pomagajo širiti samozavedanje in jim omogočajo 
razviti odprto miselnost (ang. mindset), ki igra pomembno vlogo pri izgradnji socialnega 
in čustvenega kapitala (Lovett in Lovett, 2016). Čedalje več je tudi empiričnih dokazov, 
ki potrjujejo pozitivne posledice doživljanja pozitivnih čustev na različnih pomembnih 
življenjskih področjih, kot so uspeh v šoli, dobri odnosi ter boljše zdravje (Lyubomirsky, 
King in Diener, 2005).  Huppert in So (2013) trdita, da so pozitivna čustva ključna za 
posameznikovo rast in razvoj (ang. fl ourishing). 
Drugi element PERMA modela, angažiranost (ang. engagement), lahko opredelimo 
na več načinov. Nekateri strokovnjaki pri tem poudarjajo psihološko zanimanje, 
vedenjsko vpletenost in fokus (Appleton, Christenson, in Furlong, 2008, v Kern idr., 
2015). Angažiranost odraža aktiven pristop k življenju in izraža zanimanje ter predanost 
stvarem, ki se jim posvečamo, povezana je na primer z večjo predanostjo šoli in 
močnejšim občutkom upanja (Kern idr., 2015). Angažiranost lahko pojmujemo tudi kot 
‘preplavljenost’ (ang. fl ow), ki opredeljuje stanje posameznika,  ko je le-ta tako zatopljen 
v neko prijetno in vznemirljivo aktivnost, da popolnoma izgubi občutek za sebe in čas 
(Csikszentmihalyi in Csikszentmihalyi, 1998, v Lovett in Lovett, 2016). Po mnenju 
Nakamure in Csikszentmihalyija (2002) je »dobro življenje« tisto, ki je v stalnem stanju 
preplavljenosti, ko posameznik živi popolnoma tu in sedaj, ko je zatopljen v sedanjost. 
Preplavljenost  povzroči naravno omamljenost, vendar slednji občutki trajajo le dokler 
dejavnosti, ki jo povzročajo, ne osvojimo popolnoma, nato pa se po navadi razblini 
(Lovett in Lovett, 2016). Da bi jo ohranjali, potrebujemo dejavnosti, ki nam predstavljajo 
izziv, in imajo določeno stopnjo zahtevnosti (Lyubomirsky, 2007, v Lovett in Lovett, 
2016). Raziskave so pokazale, da sta preplavljenost in angažiranost na delovnem mestu 
ljudje pogosto doživljajo in razumejo kot energijo, predanost in zatopljenost v trenutne 
naloge (Baker, Schuaufeli in Salanova, 2006, v Lovett in Lovett, 2016). 
Za doseganje notranje sreče in zadovoljstva so zelo pomembni tudi kakovostni 
medosebni odnosi (Peterson, 2013, v Lovett in Lovett, 2016). Odnosi so v kontekstu 
PERMA modela razumljeni kot občutja vzajemne povezanosti in podpore, ki jih 
empirične raziskave povezujejo z večjim življenjskim zadovoljstvom, upanjem, 
hvaležnostjo in duhovnostjo (Kern idr., 2015). Glede na raziskave, dobri medosebni 
odnosi delujejo kot protiutež za neprijetne dogodke, občutke depresije in osamljenosti 
(Baumeister in Leary, 1995, v Lovett in Lovett, 2016). Pozitivni odnosi krepijo 
zadovoljstvo s svojim socialnim življenjem, povečujejo pa tudi vključenost in skrb 
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ter podporo s strani drugih (Kern idr., 2015). Zato ljudje v družbi s prevladujočimi 
pozitivnimi odnosi velikokrat občutijo pozitivna čustva (Lovett in Lovett, 2016), 
altruizem in dobra dela, namenjena drugim, pa krepijo dobrobit vseh vpletenih; tistega 
ki daje in tistega, ki prejema (Lyubomirsky, 2007, v Lovett in Lovett, 2016). 
Četrti element PERMA modela je smisel; subjektivno merilo, ki prispeva k notranjemu 
občutku blagostanja (Seligman, 2011, v Lovett in Lovett, 2016) in se navezuje na 
povezanost z nečim večjim od sebe ter občutkom, da je življenje vredno (Kern idr., 
2015). Občutek smisla je temelj našega razumevanja tega, kdo smo, kam spadamo 
(Woodward, 1997, v Lovett in Lovett, 2016) in kakšen je naš namen, kar nam daje 
smisel (Lovett in Lovett, 2016). Ljudem, ki se počutijo izpopolnjene in se udejstvujejo v 
aktivnostih, ki so jim pomembne, občutek smisla obenem vliva tudi upanje v prihodnost 
(Lovett in Lovett, 2016). Čeprav življenje z občutkom smisla vzbuja pozitivna čustva, pa 
ga ljudje pogosto odkrijejo ravno v spopadanju s težavami (Kashdan, Merriman, Sheline 
in Steiger, 2013, v Lovett in Lovett, 2016). 
Ljudje pogosto stremijo k dosežkom, čeprav jim po navadi ne prinašajo pozitivnih 
čustev ali smisla (Lovett in Lovett, 2016). Dosežek je, še posebno v akademskih krogih, 
velikokrat defi niran v smislu objektivnega dosežka, kot so nagrade in razne zmage 
na tekmovanjih (Kern idr., 2015). V PERMA model pa je bil ta element, ki vključuje 
zmožnost za soočanje z vsakdanjimi izzivi in doživljanje uspeha, vključen, ker spodbuja 
posameznikovo delovanje v smeri doseganja ciljev, obvladanju specifi čnih sposobnosti 
in razvijanju svoje učinkovitosti (Butler in Kern, 2016; Kern idr., 2015). Webster (2014) 
pravi, da ljudje, ki uspevajo, čutijo in kažejo pozitivna čustva, kot so upanje, sočutje, 
empatija, udobje, zadovoljstvo, radost, ljubezen, hvaležnost in gorečnost, so predani 
svojemu delu ali interesom ter pogosto odkrivajo nove stvari, ki jih zanimajo. Na vseh 
področjih svojega življenja so sposobni graditi in vzdrževati močne odnose ter čutijo 
pripadnost nečemu večjemu od sebe (ekipi, delovnemu timu, verski skupnosti, ali šolski 
skupnosti), ki jim v življenju daje smisel (Webster, 2014). 

Pomen PERMA modela v šolskem okolju

Seligman (2010) ugotavlja, da so ljudje, ki uspevajo po merilih PERMA modela, 
bolj zdravi, bolj produktivni pri delu in bolj miroljubni (Seligman, 2010). V skladu s 
kontekstom pozitivne psihologije predstavlja premik od paradigme primanjkljajev k 
poudarku na proaktivni pomoči in preventivi, primerni za mnoga okolja, vključno s 
šolami (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich in Linkins, 2009). Kern, Waters, Adler in 
White (2015) poudarjajo, da večina otrok in mladostnikov velik del svojega časa preživi 
v šolskem okolju, ki zato igra pomembno vlogo pri njihovi socializaciji, vzpostavljanju 
in vzdrževanju pozitivnih kulturnih vrednot ter pri spodbujanju njihove blaginje. Poleg 
širšega okolja imajo velik vpliv na razvoj mladostnika tudi posamezni ljudje s katerimi 
se srečuje, na primer učitelji (Baltes in Freund, 2003; Linely, 2008, v Salmela in Uusiautti, 
2015). V luči predpostavke, da so zdravje, varnost, napredek v izobrazbi in moralni 
razvoj mladostnikov univerzalno zaželeni (Cohen, 2006; Lamb, Land in Mustillo, 2001; 
Martens in Witt, 2004, v Kern idr., 2015), Peterson (2006, v Kern idr., 2015) trdi, da 
imajo šole idealne priložnosti za uresničevanje teh ciljev, zato jih posebej spodbuja naj 
razširijo svoj fokus iz sfere akademskega znanja in učenja tudi na spodbujanje razvoja 
značaja in notranjega blagostanja svojih učencev. 
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PERMA model v šolah v bistvu pogosto zaživi in živi povsem naravno brez slehernih 
zunanjih in sistemskih spodbud, saj pozitivna čustva ob spoznavanju novih stvari, 
vključenost v razne skupine, grajenje odnosov s sošolci in osebjem, smisel v spoznavanju 
novega oziroma pri delu za šolo in razvijanje novih sposobnosti ter s tem občutka 
izpolnitve, v mnogih šolah niso nič novega (Webster, 2014). Kljub temu mnogi 
opozarjajo, da se šolska psihologija preveč ukvarja zgolj s problematičnimi otroci in 
s tem odreka čas in vire otrokom, ki jim gre dobro in bi se lahko v primernem okolju 
in ob ustreznih spodbudah razvili do svojih skrajnih potencialov (Terjesen idr., 2014). 
Šolski psihologi bi lahko namenili več časa posvetovanju z učitelji in starši o potencialih 
in močeh, ki bi jih lahko razvili posamezni učenci, kar bi pri učencih vzbudilo več 
pozitivnih občutkov in čustev, veselje, ponos, zanimanje (Frederickson, 2001, v Terjesen 
idr., 2014). Osredotočenost na čustveno blagostanje učencev je ključna za spodbujanje 
njihovega šolskega uspeha (Cohen, 2006). Samozavest učencev, učinkovitost, občutek 
varnosti in pripadnosti v šolskem okolju (Cohen, 2006) pa prav tako vplivajo na njegovo 
notranje blagostanje in zadovoljstvo s šolskimi izkušnjami ter učnimi dosežki (Guess 
in Bowling, 2014). Podpiranje duševnega zdravja študenta izboljša njegovo čustveno-
socialno delovanje in tudi delovanje povezano s šolo (Guess in Bowling, 2014). 
Medtem ko neposredna pomoč posamezniku pomaga odpravljati le njegove težave, 
lahko osredotočanje na tiste, ki delajo z več posamezniki (na primer učitelje) vodi 
do širših rezultatov (Clonan idr., 2004). Šolski psihologi lahko nudijo zgodnejšo in 
učinkovitejšo pomoč več otrokom (Gutkin, 1980; Corder, Lambert in Sandoval, 1975, 
v Clonan idr., 2004), če z ustreznim usposabljanjem in krepitvijo drugih zaposlenih 
v šoli preprečijo številne težave še pred njihovim nastankom. S tovrstno prventivno 
usmerjenostjo lahko pomagajo vsem otrokom in ne le tistim, ki že imajo težave 
(Clonan idr., 2004). Enako pozornosti si zaslužijo tudi odnosi med odraslimi v šolskih 
skupnostih, saj so ključni za vzdrževanje krepitev optimalne šolske kulture in klime 
(Webster, 2014). Nenazadnje je notranje blagostanje učiteljev in drugih zaposlenih 
povezano z njihovimi rezultati, sistematična skrb za srečo, zadovoljstvo in blagostanje 
zaposlenih pa posledično poveča produktivnost celotne šolske skupnosti (Lovett in 
Lovett, 2016).
Številni raziskovalci so v seligmanovem (2011) PERMA modelu  prepoznali primerna 
orodja tako za merjenje kot tudi krepitev osebnega blagostanja v šolskem okolju 
(Norrish, O’Connor, Robinson in Williams, 2013; Waters, 2011; Waters, Barsky in 
McQuaid, 2012; White in Murray, v tisku, v Kern idr., 2015). Model, ki zajema pet 
področij, ki jih lahko jasno defi niramo, merimo in krepimo (Lovett in Lovett, 2016), 
ponujajo pomemben vir, ki učiteljem omogoča, da bolje spoznajo potrebe svojih učencev 
(Kern idr., 2015).
PERMA model šolam omogoča usmerjanje pozornosti in krepitev bodisi na posameznih 
področjih modela, bodisi na vseh petih. Pri tem je pomembno razumeti, da model 
nobenega od petih področij ne izpostavlja kot bolj pomembnega od drugih in da k 
dolgoročnemu notranjemu blagostanju vodijo pozitivne izkušnje in krepitev moči na 
vseh petih področjih. Čeprav so se šole in šolski sistemi dolgo časa osredotočali zgolj na 
steber dosežkov, ki naj bi bil ključen pri izobraževanju otrok, prav v tej točki pozitivna 
psihologija pojasnjuje, kako pomembno je, da šole skupaj s fokusom na akademske 
dosežke učence učijo tudi zmožnosti, ki jih bodo krepile in jim omogočale živeti polna 
življenja (Webster, 2014). Obenem pa je pomembno razumeti, da je vse to mogoče ne 
da bi pri tem kakor koli zmanjševali pomen znanja, izobraževanja in učnih dosežkov. 
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Nasprotno, ameriška psihologinja dr. Barbara Fredrickson, ki se ukvarja s posledicami 
pozitivnih čustev in poudarja, da smo ob doživljanju pozitivnih čustev bolj prilagodljivi 
pri reševanju problemov, vztrajnejši in radovednejši, kar so tudi lastnosti, ki bi jih želeli 
videti v učencih (Webster, 2014). Glede na ugotovitve več longitudinalnih intervencijskih 
programov, izkušnje z uspehom v zgodnjem otroštvu vplivajo na nadaljnji uspeh otrok v 
različnih okoliščinah (Black, Taussig in Zigler, 1992, v Chafouleas in Bray, 2004). Otroci, 
ki so na primer bolje pripravljeni na šolo, lažje vzpostavijo pozitiven odnos z učiteljem in 
posledično se tudi učitelj pozitivneje odzove na njih (Chafouleas in Bray, 2004).
Usmerjanje pozornosti k PERMA modelu za številne šole ne pomeni revolucionarnih 
preobratov. Mnoge šole že tako ali tako pri učencih sistematično spodbujajo zmožnosti 
za vzpostavljanje dobrih odnosov, tudi sistemske rešitve kot so manjši razredi, 
sodelovanje med različno starimi učenci in svetovalni sistemi učencem omogočajo 
grajenje in ohranjanje trdnih odnosov (Webster, 2014). Obenem pa se s širjenjem 
vedenja o pomenu odnosov širijo tudi primeri dobrih praks: Marc Breckett, direktor 
Centra za Čustveno Inteligentnost na univerzi Yale (Yale Center for Emotional 
Intelligence) je na primer soustanovitelj programa RULER, namenjenega učenju 
učencev, kako uravnavati svoja čustva in se bolje razumeti z drugimi (Webster, 2014); 
psihologinji Jane Gillham in Karen Reivich sta pripravili Penn Resiliency Program za 
šole, namenjen spodbujanju odpornosti (ang. resilience) učencev in utrjevanju njihovih 
socialnih zmožnosti za reševanje problemov (Webster, 2014). Tovrstni programi 
in njihovi rezultati lahko šolam in učiteljem zagotavljajo pomembne informacije o 
sistematičnem spodbujanju, učenju in krepitvi pomembnih socialnih veščin (Webster, 
2014).
Drug vir dobrih praks lahko predstavljajo programi za pomoč učencem pri iskanju 
smisla, ki jih spodbudijo k razmišljanju o potrebah svoje skupnosti in o tem, kako lahko 
sami prispevajo po svojih najboljših močeh (Webster, 2014). Carol Dweck, psihologinja 
na Univerzi Stanford, pojasnjuje, da se učenci, ki verjamejo, da so njihove sposobnosti 
nespremenljive, manj uspešno spopadajo z izzivi, ker možnost neuspeha predstavlja 
resno grožnjo njihovi samopodobi (Webster, 2014). Zato je pomembno, da šole in učitelji 
učencem pomagajo razvijati razvojno miselnost (ang. growth mindset), ki jim omogoča, 
da se izzivov lotijo in pri njih vztrajajo, ker verjamejo, da njihov trud vpliva na rezultate 
(Webster, 2014).
Že Caplanov (1964, v Clonan idr., 2004) krizni model konzultacij (ang. crisis model 
of consultation) pravi, da je vsaka kriza v življenju priložnost za rast ali pa za propad 
(Erchul in Martens, 2002, v Clonan idr., 2004). V tem kontekstu je pomembno razumeti, 
da so tudi stresni dogodki v šolah za učence lahko priložnosti, da v naravnem okolju 
okrepijo in oblikujejo pozitivne odzive (Clonan idr., 2004). V tem smislu je pozitivna 
edukacija protiutež za depresijo, služi kot pot k povišanju življenjskega zadovoljstva, 
spodbuja učenje in ustvarjalnost ter utrjuje socialno povezanost (Seligman in sod., 2009; 
Waters, 2011, v Kern idr., 2015). Glede na spoznanja več longitudinalnih intervencijskih 
programov, pozitivne  izkušnje v zgodnjem otroštvu vplivajo na nadaljnji uspeh otrok v 
različnih kontekstih (Black, Taussig in Zigler, 1992, v Chafouleas in Bray, 2004). Otroci, 
ki so na primer bolje pripravljeni na šolo, lažje vzpostavijo pozitiven odnos z učiteljem 
in posledično se tudi učitelj pozitivneje odzove na njih (Chafouleas in Bray, 2004). 
Caplanov (1964, v Clonan in sod., 2004) krizni model konzultacij (ang. crisis model 
of consultation) pravi, da je vsaka kriza v življenju priložnost za rast ali pa za propad 
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(Erchul in Martens, 2002, v Clonan sod., 2004) in predlaga, da so tudi stresni dogodki v 
šolah za učence lahko priložnosti, da v naravnem okolju okrepijo in oblikujejo pozitivne 
odzive (Clonan idr., 2004). 

Moči značaja in vrline (Seligman in Paterson)

Po besedah Sheldona in Kinga (2001) pozitivna psihologija ni nič več in nič manj kot 
znanstveno proučevanje človekovih vsakdanjih moči in vrlin. Raziskovalci so odkrili, 
da je ukrepanje z utrjevanjem posameznikovih moči bolj učinkovito, kot zdravljenje 
njegovih slabosti. Spodbujanje človekovih moči je boljša zaščita pred duševnimi 
motnjami, kot jemanje zdravil ali terapije (Seligman, 1998, v Terjesen idr., 2004). 
Moči, kot so upanje, socialna inteligentnost, samonadzor (Salmela in Uusiautti, 2015), 
pogum, optimizem, usmerjenost v prihodnost, medosebne sposobnosti, upanje, vera, 
delovna etika, odkritost, vztrajnost in zmožnost preplavljenosti ter vpogleda (Seligman 
in Csikszentmihaly, 2000) posamezniku pomagajo vzdrževati in celo povišujejo 
notranjeblagostanje ter uspešnost, ne glede na njegove izzive in težave (Peterson in 
Park, 2011; Hickman in sod., 2008, v Salmela in Uusiautti, 2015). Krepitev otrokovih 
moči in vrlin poviša možnosti za uspešno premagovanje trenutnih težav ter tudi tistih 
v prihodnosti (Terjesen idr., 2014). Otroci pa se morajo poleg svojih moči, ki jim v šoli 
omogočajo napredek, naučiti tudi preudarnosti, solidarnosti in odpuščanja, ki jih ščitijo 
pred tem, da bi prestopili svoje meje (Seligman in sod., 2005, v Salmela in Uusiautti, 
2015). Nujno je, da zna otrok uporabljati svoje moči na ustrezen način, ob pravem času, 
v pravi smeri in v pravem obsegu (Liney, Willars in sod., 2010, v Salmela in Uusiautti, 
2015). 
Vzporedno s preteklim trendom osredotočanja na duševne motnje se je razvilo mnogo 
sistemov in priročnikov za njihovo klasifi kacijo, kot sta DSM in ICD (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders in International Classifi cation of Diseases), 
nihče pa ni razvil nič podobnega za boljše razumevanje in razvrstitev pozitivnih 
značilnosti življenja (Seligman in Peterson, 2004). Martin Seligman in Chris Peterson 
(2004) sta skupaj s skupino raziskovalcev pred leti pripravila obsežen zgodovinski in 
medkulturni pregled literature; vse od verskih besedil in zapisov Benjamina Franklina, 
pa do virov pop kulture, kot so besedila glasbenih hitov. Vsepovsod sta iskala tiste 
moči značaja, ki so jih skozi čas univerzalno cenile vse kulture in skupnosti. Po več 
letih sta napisala knjigo z naslovom Character Strenghts and Virtues: A Handbook 
and Classifi cation, v kateri sta predstavila 24 univerzalnih moči značaja. Na naslednjih 
straneh je podrobneje predstavljena vsebina te knjige, ki se osredotoča na moči značaja, 
ki človeku po Seligmanu in Petersonu omogočajo »dobro življenje«. Avtorja  sta s 
podobnim pristopom kot pri DSM klasifi kaciji pripravila novo razvrstitev, ki vključuje 
jasne kriterije za posamezne moči značaja, hkrati pa sta za njihovo prepoznavanje 
razvila tudi skupino ocenjevalnih orodij. Ta klasifi kacija po mnenju avtorjev usmerja 
pozornost pozitivne psihologije na talente in sposobnosti, na pogoje, ki omogočajo ali 
onemogočajo moči, na izpolnitve, ki so povezane z močmi, in na izide, ki jim lahko 
sledijo. Temelji na splošni strukturi moralnih načel oziroma vrlin, do katerih sta 
prišla s sistematičnim pregledom zgodovinskih in medkulturnih virov. Seligmanova 
in Petersonova klasifi kacija posamezne moči značaja obravnava kot medosebne 
razlike, razume jih kot stalne osebnostne poteze oziroma značilnosti in ne kot 
kategorije. Obravnava jih kot stabilne, a hkrati dovzetne za spremembe. Čeprav moči 
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značaja obravnava kot lastnosti, pa niso očitne v vseh in katerih koli okoliščinah: že 
prevladovanje pozitivnih ali negativnih povratnih informacij na izražanje določene moči 
v raznih situacijah lahko vpliva na njeno nadaljnjo izražanje.

Pregled vsebine knjige Character Strenghts and Virtues: A Handbook and Classifi ca-
tion (Seligman in Paterson)

Po mnenju avtorjev med dejavnike, ki omogočajo razvoj moči značaja sodijo podporna 
družina, izobrazbene in zaposlitvene priložnosti, varne soseske in šole, politična 
stabilnost in demokracija. Tako zunaj kot znotraj primarne družine pomembni vlogo 
igrajo odnosi z osebami kot so mentorji, vzorniki, in vrstniki, ki posamezniku nudijo 
podporo. 
V hierarhični klasifi kaciji pozitivnih značilnosti avtorja razlikujeta tri pojmovne nivoje. 
Vrline so osrednje lastnosti, cenjene s strani fi lozofov in mislecev s področja etike, 
kot so modrost, pogum, humanost, pravičnost, vzdržnost in transcendenca. Drugo 
raven predstavljajo moči značaja, psihološke sestavine – procesi ali mehanizmi – ki 
opredeljujejo vrline. Moči predstavljajo različne poti h izražanju ene ali druge izmed 
vrlin. Moči so bile opredeljene že na mnogo načinov, ne glede na različne defi nicije 
in terminologijo, pa jim je skupno razumevanje pozitivnih poledic moči značaja za 
blagostanje, srečo in zadovoljstvo posameznika, ko jih izraža oziroma »uporablja« 
(Salmela in Uusiautti, 2015). Situacijske teme so odvisne od specifi čnih situacij, ki 
pri ljudeh sprožajo izražanje določene moči. Z delom povezane teme se na primer 
razlikujejo od družinskih (recimo izkazovanje tekmovalnosti). Ljudje lahko dosežejo 
enake izide z uporabo različnih konfi guracij tem, ključno je le, da posameznik najde 
okolje, v katerem so njegove teme najbolj učinkovite. Teme se lahko razlikujejo tudi med 
kulturami, spoloma in znotraj katerekoli skupine ljudi. Z vključitvijo tem v shemo sta 
se avtorja izognila pogosti kritiki, ki opozarja, da med tem, kako ljudje kaj pojmujejo, 
obstajajo velike družbeno-kulturne razlike. 
Pomembno je, da moči značaja vidimo kot naravne kategorije: vsaka kategorija 
zajema skupino med seboj povezanih lastnosti. Skupina lastnosti zajema ‘družinsko 
podobnost’ moči, čeprav dane lastnosti znotraj kategorije niso natančne kopije ena druge 
(Wittgenstein, 1953)* . Moči značaja predstavljajo dobro ravnotežje med konkretnim 
(teme) in abstraktnim (moralne vrline). Martin Seligman in Chris Peterson ocenjujeta, 
da ima posameznik »dober značaj«, če izraža vsaj eno izmed moči v posamezni skupini 
vrlin. Za vključitev v njuno klasifi kacijo moči značaja, je morala posamezna pozitivna 
lastnost zadovoljiti večino od naslednjih 10 kriterijev:

• KRITERIJ 1: Moč prispeva k različnim izpopolnitvam, ki jih posameznik in drugi 
razumejo kot sestavine dobrega življenja. Čeprav moči in vrline določajo tudi to, 
kako se posameznik spopada s stiskami, je fokus na tem, kako ga izpolnjujejo.

• KRITERIJ 2: Čeprav uporaba moči lahko, in po navadi tudi v resnici vodi do 
želenih posledic, ima vsaka moč svojo moralno vrednost, ne glede na morebitno 
odsotnost očitne koristnosti izida.

 Moralna vrednost moči je pomemben kriterij, saj obstajajo posamezne lastnosti, 
ki so po svetu pogosto visoko cenjene, a niso umeščene v klasifi kacijo vrlin 
in moči značaja. To so talenti in sposobnosti. Talenti in sposobnosti nimajo 

 Znak * na koncu vira pomeni, da vir ni primaren, temveč sta ga v svojem delu navedla avtorja 
Martin Seligman in Chris Peterson (2004).
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moralne vrednosti, vrline in moči v tej klasifi kaciji pa so univerzalno razumljene 
kot moralne v vseh kulturah. Talenti in sposobnosti se zdijo bolj prirojeni, 
nespremenljivi in manj prostovoljni kot moči in vrline. Prav tako je razlika v 
količini truda in volje, vložene v obvladovanje teh lastnosti, saj lahko vsi ljudje 
stremijo k močnemu značaju, medtem ko ne morejo stremeti k privlačnosti ali 
telesni odpornosti. Talente in sposobnosti je mogoče zapraviti, medtem ko moči 
in vrlin ni. 

• KRITERIJ 3: Ko se nekdo vede v skladu s svojimi močmi in vrlinami, to na druge 
ljudi nikoli ne vpliva slabo, temveč imajo od tega vsi korist.

• KRITERIJ 4: Če lahko za določeno splošno sprejeto pozitivno lastnost najdemo 
ustrezno protipomenko, potem ta lastnost ne more biti moč. 

• KRITERIJ 5: Moč se mora izražati v posameznikovem vedenju – mislih, občutkih, 
in/ali dejanjih – na tak način, da jo lahko vrednotimo. Lastnost mora biti stabilna 
skozi čas in takšna, da jo lahko posplošimo na različne situacije.  

 Moči so lahko tonične (stabilne) ali pa fazične  (različne glede na njihovo rabo). 
Tonična lastnost (humor, prijaznost) se v različnih okoljih izraža stabilno, 
medtem ko fazična pride in gre.

• KRITERIJ 6: Moč se razlikuje od drugih pozitivnih lastnosti v klasifi kaciji in je ne 
moremo razstaviti na njih.

• KRITERIJ 7: Moč značaja ne nekaj, o čemer velja visoka stopnja konsenza. 
 Pomemben način, s katerim večje kulture poudarjajo pomen določene moči 

značaja, je s pripovedovanjem zgodb, gesel, vodil, pesmi in pesnitev, ki 
predstavljajo ljudi, ki prepričljivo izražajo dano pozitivno lastnost. Spodbujajo pa 
jih tudi s prepoznavanjem resničnih ljudi – vzornikov – v okolju, ki poosebljajo 
izbrane pozitivne lastnosti.

• KRITERIJ 8: Avtorja sicer menita, da tega kriterija ne moremo pripisati vsem 
močem, vendar poudarjata obstoj izjemnih posameznikov, ki so poosebljenje 
določene moči. 

• KRITERIJ 9: Ta kriterij ravno nasprotno od prejšnjega poudarja obstoj 
posameznikov, ki izkazujejo  – selektivno – popolno odsotnost določene moči. 

• KRITERIJ 10: Družba zagotavlja institucije in obrede za vzgajanje moči in vrlin 
ter za njihovo vzdrževanje.

Seligman in Peterson sta na podlagi teh kriterijev sestavila seznam pozitivnih lastnosti, 
ki sta jih razvrstila v šest osrednjih kategorij moralnih vrlin, ki se univerzalno 
pojavljajo v vseh kulturah skozi čas. Iz seznama sta izločila talente in sposobnosti (npr. 
inteligentnost) ter lastnosti, ki niso univerzalno cenjene v vseh kulturah (npr. čistost, 
tišina, skromnost). 

Moči modrosti in znanja

Moči modrosti in znanja vključujejo pozitivne lastnosti povezane s pridobivanjem in 
rabo znanja in informacij za dobro življenje. 
Prva v klasifi kaciji moči značaja med vrlinami modrosti je ustvarjalnost (originalnost, 
domiselnost). Človek, ki je ustvarjalen, se obnaša in ustvarja ideje, ki so prepoznavno 
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originalne – nove, presenetljive in neobičajne. Vendar to ni dovolj, posameznikova 
originalnost mora tudi pozitivno prispevati k njegovemu življenju ali življenju drugih, 
kar pomeni, da mora imeti prilagoditveno vrednost.
Druga v klasifi kaciji je radovednost (interes, iskanje novosti, odprtost za izkušnje), ki 
je opredeljena kot posameznikov notranji interes za sedanje izkušnje. Radovedni ljudje 
sledijo novostim, raznolikostim in izzivom. Radovednost vsebuje aktivno prepoznavanje, 
iskanje in nadzorovanje posameznikovih izkušenj, kot odgovorov na zahtevne 
priložnosti. Vsi posamezniki kdaj izkusijo radovednost, a se razlikujejo v njeni globini in 
širini ter v svoji želji po izkušnjah. 
Kot tretja je na seznamu moč, imenovana odprtost (razsodnost, kritično mišljenje). 
Moč, ki je vključena v skoraj vse sezname vrlin, moderne in starodavne, se osredotoča 
na način mišljenja. Ljudje velikokrat vzdržujejo svoja obstoječa prepričanja tako, da se 
izpostavljajo zgolj tistim informacijam, ki bodo podprle to, kar želijo verjeti; odprtost 
pa pomeni pripravljenost aktivno iskati tudi dokaze proti svojim lastnim prepričanjem, 
načrtom in ciljem ter željo te dokaze tudi pravično pretehtati. Različne študije so 
potrdile, da se odprtost lahko poviša z izobrazbo (npr., Kokis in sod., 2002)*. 
Tudi ljubezen do učenja je ena izmed moči modrosti in znanja. Ena izmed opredelitev 
pravi, da je ljubezen do učenja del človeške narave, še posebno viden v mladih, ki se učijo 
o svetu,v katerega so ravnokar vstopili, a opažen skozi celotno življenje, kot želja, da bi se 
še nadaljnjo  sporazumevali z njim (R. W. White, 1959)*. Druga opredelitev jo razume 
kot osebno lastnost, ki se pojavlja v povezavi z določenimi vsebinami. Ko je ta lastnost 
pri posamezniku splošna (se pojavlja v vseh tematikah) govorimo o ljubezni do učenja 
kot o moči značaja. Ljudje, ki imajo to lastnost, so pozitivno motivirani za pridobivanje 
novih sposobnosti in znanja ter za nadgrajevanje že obstoječih. 
Zadnjo kognitivno moč psihologi najbolj pogosto opišejo kot modrost. Perspektiva 
(modrost) se nanaša na zmožnost, na podlagi izkušenj sprejemati izbire, ki so smiselne 
za posameznika in za druge. Perspektiva je produkt znanja in izkušenj, a je več kot zgolj 
kup informacij. Vključuje usklajevanje teh informacij in njihovo načrtno uporabo za 
izboljšanje blagostanja. Ta moč se uporablja za dobrobit sebe in drugih ter se razlikuje 
od inteligentnosti tako, da predstavlja višjo raven znanja, presoje in sposobnosti ter 
posamezniku omogoča, da se ukvarja s pomembnimi in težkimi vprašanji o smislu 
življenja.

Moči poguma

Moči poguma sledijo volji za doseganje ciljev navkljub notranjemu ali zunanjemu 
nasprotovanju.
Prva navedena moč pod vrlino poguma je hrabrost (junaštvo). Hrabrost ni enaka 
neustrašnosti, saj je strah vsekakor prisoten. Hrabrost je sposobnost narediti kar 
je potrebno, navkljub strahu. V modernem svetu je eden najpogostejših strahov 
strah pred javnim nastopanjem. V šoli so to predvsem govorni nastopi. Strah pred 
javnim nastopanjem pa se najlažje premaga tako, da učenec dejansko nastopi, zato je 
pomembno, da učitelji in starši otroke k temu spodbujajo. 
Tudi vztrajnost (vzdržljivost, delavnost) sta avtorja umestila med moči poguma. Pomeni 
dokončati, kar je bilo začeto, vztrajati kljub oviram, zaključevati ... V tem primeru ni 
strah tisti, ki bi ogrozil delo, temveč dolgočasje, frustracije in težavnost na eni strani 
ter skušnjava, da bi počeli kaj lažjega, na drugi. Otroke, učence, zaposlene in sami sebe 
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učimo, da se je potrebno potruditi in verjeti, da si nagrajen za trud in ne za dosežek ter s 
tem spodbujamo vztrajnost. Na srečo se je vztrajnosti mogoče naučiti, saj je pomembna 
moč tudi za šolo, kar potrjujejo Vallerand, Fortier in Guay (1997)*, ki so odkrili, 
da socialna podpora spodbuja občutek samoodločenosti, ki v zameno vodi v večjo 
akademsko vztrajnost. Tudi Vallerand in Bissonnette (1992)* sta ugotovila, da notranje 
motivirani študenti manj pogosto pustijo šolo. Pomembno vlogo pa imajo tudi pozitivna 
čustva, saj nekateri dokazi potrjujejo, da dobrovoljni ljudje vztrajajo dlje (Kavanagh, 
1987)*. 
Tretja moč zajema zvestobo samemu sebi in ustrezno predstavo – zasebno in javno 
– o svojih notranjih stanjih, namenih in predanosti. Ta značajska moč je integriteta 
(pristnost, avtentičnost, odkritost). Človek, ki govori resnico je odkrit, medtem ko ima 
integriteta širši pomen. Vključuje resnicoljubnost, a tudi prevzemanje odgovornosti za 
to, kako se nekdo počuti in kaj počne. Vključuje pristno predstavo sebe drugim, kot tudi 
notranji občutek, da je posameznik moralno koherentno bitje.
Četrta v klasifi kaciji je vitalnost (gorečnost, navdušenje, energičnost, energija), moč, ki 
v enaki meri zadeva telo in um. Vitalnost se nanaša na živahnost, energijo in izkazovanje 
navdušenja za vse in katerekoli aktivnosti. Odraža samoaktualizacijo (Maslow, 1970)*, z 
njo pa lahko opišemo tudi angažiranost in absorpcijo preplavljenosti (Csikszentmihalyi, 
1990)*. Navdušenje je visoko cenjeno. Želimo ga videti v naših otrocih, partnerjih, 
zaposlenih in učencih. Avtorja sta anketirala svoje študente psihologije, o učiteljih, ki so 
jih najbolj navdahnili. Glavno spoznanje je bilo, da vir navdiha pogosto ni bila vsebina 
šolskega predmeta, temveč učiteljevo osebno navdušenje nad tem predmetom. Vitalna 
oseba je namreč nekdo, čigar živahnost in duh nista izražena le v lastni produktivnosti in 
aktivnosti, temveč taki posamezniki pogosto prenašajo svojo energijo tudi na vse ostale, 
s katerimi so v stiku. Vitalnost je povezana tudi s psihološkimi in telesnimi dejavniki. 
Na telesni ravni je povezana z dobrim fi zičnim zdravjem in telesnim delovanjem 
ter odsotnostjo utrujenosti in bolezni, na psihološki ravni pa odseva izkušnje volje, 
učinkovitosti in integracije na medosebnih nivojih kakor tudi znotraj posameznika.

Moči človečnosti 

Moči človečnosti so medosebne moči, ki vključujejo pozitivne lastnosti, ki se odražajo v 
skrbnem odnosu med dvema osebama.
Prva je ljubezen in predstavlja kognitivno, čustveno ter vedenjsko stališče do drugih. V 
svoji najbolj razviti obliki se ljubezen pojavlja v recipročni zvezi z drugo osebo. Ta moč 
vključuje romantično ljubezen, prijateljstvo, ljubezen med starši in otroki, mentorske 
odnose, čustvene vezi med soigralci, sodelavci in tako naprej. Ljubezen je zaznamovana 
z nudenjem pomoči, tolažbe in sprejemanjem. Vključuje mnogo pozitivnih občutkov, 
predanost in celo žrtvovanje. 
Naslednji sta ljubeznivost (velikodušnost, nega, skrb, sočutje, altruistična ljubezen, 
prijaznost) in altruistična ljubezen, ki druge vidita kot vredne pozornosti in potrditve 
in sicer zgolj zaradi njih samih. Odražata nagnjenje k temu, da bi bili prijazni do drugih 
ljudi, sočutni in zaskrbljeni za njihovo dobrobit, jim delali usluge in skrbeli za njih. 
Ena izmed moči v tej kategoriji je tudi socialna inteligentnost (čustvena inteligentnost, 
osebna inteligentnost). Ljudje z visoko čustveno inteligentnostjo imajo posebne 
sposobnosti na področju doživljanja in dojemanja čustev. Imajo izostreno razumevanje 
svojih čustvenih odnosov z drugimi in tudi pomena čustev znotraj teh odnosov. 
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Ti ljudje kažejo tudi boljše presojanje in socialno delovanje. Osebna inteligentnost 
pomeni natančno razumevanje in vrednotenja samega sebe ter vključuje sposobnost 
razmišljanja o svojih notranjih, motivacijskih, čustvenih in bolj splošno, dinamičnih 
procesih. Socialna inteligentnost pa se nanaša na vse odnose z drugimi ljudmi. Raziskave 
predlagajo, da se ljudje, ki imajo relativno realistično ovrednotene svoje sposobnosti na 
določenem področju, v izbranih poklicih odrežejo bolje, kot tisti, ki te predstave nimajo 
(Bandura, 1997)*. V študentski populaciji se višja čustvena inteligentnost povezuje z 
manjšo nagnjenjostjo k zlorabi drog in alkohola, še posebno med moškimi (Brackett in 
Mayer, 2003; Brackett, Mayer, in Warner, v tisku; Formica, 1998; Trinidad in Johnson, 
2002)* ter z nižjo ravnijo medvrstniške agresije (Formica, 1998; Mayer in sod., 2001; M. 
M. Rubin, 1999)*.

Moči pravičnosti

Moči pravičnosti so medosebne in se nanašajo na interakcijo med posameznikom in 
skupino ali skupnostjo. 
Državljanstvo (socialna odgovornost, zvestoba, timsko delo) je umeščeno v vrsto 
moči, ki predstavljajo občutek obveze skupnemu dobremu, ki presega posameznikov 
osebni interes.  Posameznik s temi močmi ima močen občutek dolžnosti, je zvest svojim 
prijateljem in raje kot v lastno korist, deluje v dobro skupine. Vse to pa počne zgolj 
zato, ker čuti, da je kot član skupine to dolžen storiti. Timsko delo je verjetno najbolj 
razvpit vedenjski izraz teh moči; nanaša se na posameznikovo sposobnost sodelovanja 
z drugimi. Raziskave so pokazale, da bodo mladostniki manj verjetno kršili norme in 
bolj verjetno delovali v smer za skupno dobro skupnosti, če se z drugimi člani počutijo 
povezane (Eccles in Gootman, 2002; C. A. Flanagan, v tisku)*. Ko učitelji v šolah 
prakticirajo državljansko etiko (imajo enake standarde za vse učence in spoštujejo vse 
ideje, zahtevajo medsebojno spoštovanje ter preprečujejo izključevanje in nadlegovanje), 
igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju teh moči pri učencih. Bryk in sodelavci so 
za merjenje organiziranosti in vzdušja v šolah razvili skupino konstruktov, vključujoč 
mere zaupanja in kolektivne odgovornosti (Bryk in Schneider, 2002)*. V vrsti študij so 
ti vidiki socialnega vzdušja v šolah močni napovedovalci tega, kako dobro šola deluje 
in kako dobro se učenci učijo ter razvijajo. Vključujoča šolska klima, v kateri učenci 
občutijo smisel solidarnosti in občutek ponosa, kot del nečesa večjega, so povezani 
z mladostnikovo predanostjo javnim ciljem, kot so služenje skupnosti in državi ter 
vzdrževanje okolja za prihodnje generacije (C. A. Flanagan, Jonsson, in sod., 1998)*. 
Kot druga moč je predstavljena pravičnost, ki se nanaša na posameznikovo 
obravnavanje drugih na podoben ali identičen način. Pravičnost je rezultat moralnega 
presojanja. Pravičen posameznik vsem nudi enake možnosti in je predan ideji, da vsa 
pravila veljajo za vse. Mnogo raziskav v zvezi s to močjo v šolah je opozorilo, da za razvoj 
moralnega mišljenja obstajata dva glavna načina stimulacije: neposredna socialno-
kognitivna stimulacija in oblikovanje socialne klime. Neposredna socialno-kognitivna 
stimulacija lahko poteka v smislu klasičnega pouka s poudarkom na moralnih 
problemih ali pa z diskusijo o moralnih težavah in dilemah, ki jo vodi odrasla oseba. 
Najbolj značilni programi v razredu so strukturirane diskusije (M. W. Berkowitz, 1985; 
Montford, 1999; Rest in Th oma, 1986)*. Še posebno uporabna je intervencija imenovana 
transaktivna diskusija (M. W. Berkowitz in Gibbs, 1983)*, ki poteka tako, da sodelujoči 
razmišljajo o moralnem mišljenju drug drugega in poskušajo nanj aktivno vplivati. 
Raziskovalci so odkrili, da je osrednji element učinkovitosti takih intervencij pozitivno 
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šolsko vzdušje (Schaps, 2001)*. Moralno ozračje institucij, v katerih posamezniki 
delujejo, lahko spodbudi ali onemogoči razvoj moralnega presojanja. Take institucije so 
družine (Speicher, 1994)*, šole (Power in sod., 1989)*, zapori (Hickey in Scharf, 1980)*, 
delovna mesta (Higgins in Gordon, 1985)* in celo celotne kulture (Snarey, 1985)*.
Zadnja med močmi pravičnosti je voditeljstvo. Ljudje pripadajo različnim skupinam 
in veliko jih ima hierarhično ureditev. Večina skupin ima uradnega ali neuradnega 
voditelja, ki ostalim narekuje, kaj naj počnejo. Vsak voditelj ima po navadi dva glavna 
cilja: skrb za to, da skupina naredi to, kar mora narediti in ustvarja ter ohranja ustrezne 
donose med člani. Voditelj je lahko kdorkoli, ki narekuje skupinske aktivnosti, dober 
voditelj pa je tisti, ki svoje člane poleg tega tudi navdušuje. Voditeljstvo kot osebna 
kakovost se nanaša na integrirani preplet kognitivnih in temperamentnih lastnosti, 
ki posameznika spodbujajo k motiviranju drugih in narekovanju dejanj za doseganje 
skupnega uspeha.

Moči zmernosti

Moči v tej kategoriji se neposredno spopadajo s skušnjavami in nas varujejo pred 
pretiravanjem. 
Prvi dve moči v kategoriji sta odpuščanje in usmiljenje. Odpuščanje je sposobnost 
prevzeti vidik nekoga, ki je naredil napako in z njim sočustvovati. Predstavlja 
prosocialne spremembe znotraj posameznika, ki je bil užaljen ali oškodovan s strani 
partnerja v kakršnemkoli odnosu (McCullough, Pargament in Th oresen, 2000a)*. 
Naslednji moči na seznamu sta ponižnost in skromnost. Skromni ljudje ne iščejo 
pozornosti in se ne hvalijo. Priznavajo svoje napake in nepopolnosti ter za svoje dosežke 
ne prevzemajo pretiranih zaslug. Sami sebe vidijo zgolj kot srečneže, ker se jim je 
zgodilo nekaj dobrega. Skromni ljudje ne bodo nikoli izkrivljali informacij zato, da bi se 
branili, ali pa popravili ali potrdili svoj ugled (Swann, 1997)*. Za razvoj skromnosti je 
pomembno, da se otrok nauči, da so tako pozitivne kot negativne povratne informacije 
vredne premisleka. Verodostojne povratne informacije od staršev ali učiteljev so zelo 
pomembne, še posebno, če so posredovane v okolju, polnem spoštovanja in skrbnosti. 
Skromnost se ne more razviti pod vplivi poučevanja ali starševskih pristopov, ki 
vključujejo pretirane poudarke na dosežkih, ugledu, zunanjih virih samoocenjevanja, 
pretirano kritiko, pogosto primerjanje otroka s sorodniki ali sošolci in dopovedovanje 
otroku, da je boljši ali slabši od drugih. Takšna praksa bi otroka pripravila kvečjemu do 
tega, da bi postal pretirano tekmovalen in bi večno iskal potrditve. 
Preudarnost je naslednja moč v klasifi kaciji in pomeni posameznikovo orientacijo v 
prihodnost. Je oblika praktičnega sklepanja in samoupravljanja, ki posamezniku pomaga 
učinkovito dosegati dolgoročne cilje. Preudaren človek nikoli ne zavrže dolgoročnih 
ciljev v zameno za trenutne koristi, saj sprejema pametne odločitve. Preudarnost je 
moč, ki nas vodi, da stvari naredimo na premišljen način. Premišljeni ljudje kažejo skrb 
za posledice svojih dejanj in odločitev, imajo prilagodljiv in zmeren pristop k življenju 
ter stremijo k usklajevanju svojih ciljev z možnimi izidi. Po raziskavah na primer bolj 
preudarni študentje dosegajo boljše šolske dosežke (npr., Digman, 1989; John in sod., 
1994)*. Preudarnost je povezana tudi z več pozitivno ovrednotenimi osebnostnimi 
nagnjenji, psihološkim in telesnim blagostanjem ter odsotnostjo določenih oblik 
psihopatologije in antisocialnega obnašanja.
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Med moči zmernosti spada tudi samoregulacija (samonadzor). Človek s to močjo ima 
nadzor nad svojimi odzivi: mislimi, čustvi, impulzi in dejanji. Tudi izraz samodisciplina 
je povezan s samonadzorom in pomeni zmožnost kljub skušnjavam prisiliti samega sebe, 
da narediš nekaj, česar nočeš. Posameznik z močnim samonadzorom je učinkovit in ni 
nikoli nemočen. Mischel, Shoda in Peake (1988)* so ugotovili, da so bili otroci, ki so bili 
pri štirih letih starosti bolj uspešni pri odlaganju zadovoljstva kot drugi otroci, tudi več 
kot desetletje kasneje bolj uspešni, tako akademsko, kot socialno. Študentje z visokim 
samonadzorom dobivajo boljše ocene in ljudje z višjim samonadzorom imajo bolj 
primerne partnerje, poročajo o boljših odnosih (E. J. Finkel in Campbell, 2000; Vohs, 
Ciarocco, in Baumeister, 2003)* ter se tudi na splošno bolje razumejo z ljudmi. Otroci 
z močnim samonadzorom imajo manj  vedenjskih problemov in manj konfl iktov z 
drugimi otroci (B. C. Murphy in Eisenberg, 1997)* ter na splošno kažejo boljše socialno 
delovanje (Eisenberg in sod., 1997)*. 

Moči transcendence

Kar je skupno vsem močem, ki so umeščene pod okrilje te vrline je to, da posamezniku 
omogočajo ustvariti povezave s širšim vesoljem in mu s tem ponujajo smisel. Prototip te 
kategorije moči je različno defi nirana duhovnost, ki pa se vedno nanaša na prepričanje 
in predanost transcendentnemu (nematerialnemu) vidiku življenja.
Prva moč transcendence je razumevanje lepote in odličnosti (občudovanje, 
napredovanje, čuditi se). To je moč transcendence ker tiste, ki jo imajo, povezuje z nečim 
večjim od njih samih. Človek s to močjo opazi in ceni lepoto ter odličnost na različnih 
področjih življenja. Gre za zmožnost najti, prepoznati in uživati v obstoju dobrot 
fi zičnega in socialnega sveta. Tak posameznik pogosto občuti občudovanje, zanimanje in 
napredovanje v vsakdanjem življenju. 
Druga moč je hvaležnost in pomeni občutek sreče kot odgovor na darilo; tako na 
materialno kot nematerialno. Hvaležnost je izpolnjujoča in ko smo hvaležni, doživljamo 
veliko različnih pozitivnih čustev. Nekateri trdijo, da hvaležnost povišuje posameznikovo 
osebno blagostanje in blagostanje drugih ter tako prinaša korist celotni družbi (Simmel, 
1950)*. V eksperimentalnih pogojih so ljudje, ki so en teden pisali dnevnik hvaležnosti, 
tudi bolj redno telovadili, poročali o manj fi zičnih simptomih, se bolje počutili glede svojih 
življenj in bili bolj optimistični od drugih (Emmons in Crumpler, 2000)*. Vsakodnevno 
pisanje dnevnika hvaležnosti z mladostniki se je obrestovalo in izrazilo v višjih ravneh 
pozornosti, navdušenja, odločnosti in energije (Emmons in McCullough, 2003)*.
Naslednja moč je upanje (optimizem, orientacija v prihodnost). Upanje in optimizem 
predstavljata kognitiven, čustven in motivacijski odnos do prihodnosti in prijetnih 
stvari, ki jih lahko prinese. Pričakovanje dobrih izidov v prihodnosti, obnašanje v smeri, 
da bi jih spodbudili in samozavest, ohranjajo dobro voljo in pomagajo, da vedenje 
ostaja usmerjeno na cilje. Upanje in optimizem sta nekompatibilna z anksioznostjo 
in depresijo. Dajeta nam energijo in nekaj, česar se lahko veselimo ter nas usmerjata. 
Optimistični ljudje so popularni in uspešni. Optimizem vodi v nadaljnji trud za 
uresničitev cilja, pesimizem pa v njegovo opustitev. Upanje in optimizem vodita v veliko 
želenih izidov: dosežke na vseh področjih, dobre socialne odnose in fi zično dobrobit 
(Buchanan in Seligman, 1995; Seligman, 1990; Snyder, 2000b, 2002)*. Bolj specifi čne 
korelacije med upanjem in optimizmom vključujejo aktivno reševanje problemov in 
večjo pozornost na vire, ki bi pripomogli k njihovemu reševanju (npr.,  Aspinwall in 
Brunhart, 1996; Scheier, Weintraub in Carver, 1986)*.
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Predzadnja moč med močmi transcendence je humor (igrivost). Igriva oseba zna z 
nežnim draženjem in šalami pričarati nasmehe na obraze drugih ljudi in se tudi sama 
rada smeji. A šale so le del humorja, igriv človek humor v situacijo vnese s tem, ko 
izbere pravi trenutek za duhovit komentar ali drugo duhovito gesto. Humor in šaljivost 
sta izpolnjujoča. Med vse prisotne vnašata zabavo in prijetna čustva. Smeh pozitivno 
vpliva na fi ziološke spremembe v mnogih telesnih sistemih, zatorej je humor tudi zdrav. 
Pozitivno korelira tudi s psihološkim zdravjem in dobrobitjo, negativno pa z negativnim 
razpoloženjem. 
Zadnja v klasifi kaciji moči značaja, duhovnost (religioznost, vera, smisel), je najbolj 
človeška in hkrati najbolj vzvišena moč. Avtorja sta jo defi nirala kot koherentno 
prepričanje o višjem namenu in smislu vesolja ter posameznikovega mesta v njem. Ljudje 
s to močjo verjamejo v teorijo o najvišjem pomenu življenja, ki oblikuje njihovo vedenje 
in jim prinaša tolažbo. Duhovnost je močno izpolnjujoča. Nanaša se na verovanje in 
prakse, ki so osnovane na prepričanju, da obstaja transcendentna (nefi zična) dimenzija 
življenja. Vpliva na posameznikove prispevke v življenju, njegov namen in načine, na 
katere usmerja odnose. Duhovnost je univerzalna. Vse vere poskušajo ljudem pomagati 
pri spopadanju z osrednjimi eksistencialnimi skrbmi in postavljajo pravila ter vrednote, 
ki usmerjajo njihove odnose in bojevanje z duševnimi mukami. Fetzerjev Inštitut 
(1999)* je zbral obširen seznam raziskav, ki z empiričnimi podatki dokazujejo korelacije 
med vero, duhovnostjo in zdravjem.  Med mladimi je verovanje povezano z izogibanjem 
antisocialnih aktivnosti, kot so drogiranje in prodajanje drog (B. Johnson, Larson, Li 
in Jang, 2000)*. Otroci in adolescenti, ki se več udeležujejo verskih aktivnostih, kažejo 
večjo čustveno samoregulacijo, niso tako agresivni, so manj nagnjeni k zlorabi drog in 
alkohola ter dosegajo višje akademske dosežke (Donahue in Benson, 1995; Maton in 
Wells, 1995; Stevenson, 1997)*. Duhovnost ima tudi pomembne pozitivne posledice 
za odnose, še posebno družinske. Povezana je z nižjo stopnjo zakonskih konfl iktov, 
večjo podporo med zakonci, bolj usklajenim starševstvom in manj konfl iktnimi 
odnosi med adolescenti in njihovimi starši (G. Brody, Stoneman, Flor in McCrary, 
1994)*. Velik del raziskav je pokazal tudi pozitivno povezavo med religioznostjo in 
psihološkim ter telesnim blagostanjem (Krause, 1997; Levin, 1997)*. Vera igra ključno 
vlogo v posameznikovem trudu pri spopadanju z boleznimi in psihosocialnim stresom 
(Handal, Black-Lopez in Moergen,1989; Pargament, 1997; D. Williams, Larson, Buckler, 
Heckmann in Pyle, 1991)*.

Pomen moči značaja v šolskem okolju

Raziskava, ki sta jo izvedli Mari Salmela in Satu Uusiautti (2015) opozarja na pomen 
moči značaja za akademski uspeh. Avtorici sta zapisali, da je sposobnost uporabe lastnih 
moči eden izmed ključnih dejavnikov tako akademskega uspeha, kot tudi osebne in 
socialne blaginje. Pravita, da ljudje, ki uporabljajo svoje moči, uspevajo. Ne ukvarjajo se 
zgolj s svojimi cilji, temveč tudi  z lastno blaginjo in zadovoljstvom z življenjem.
V raziskavi sta se avtorici osredotočili na moči značaja fi nskih gimnazijcev in sicer 
odličnjakov. Na to stopnjo šolanja se fi nski učenci vpišejo pri šestnajstih letih, ko 
zaključijo z obvezno devetletko. Izobraževanje traja tri leta in je splošno, učence pa 
pripravi na maturo. 
V raziskavi je sodelovalo 14 učencev, odličnjakov, ki sta jih avtorici prosili, da v pisni in 
ustni pripovedi poimenujejo in opredelijo svoje moči ter razložijo, zakaj se jim zdi, da so 
pripomogle k njihovemu šolskemu uspehu. 
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Vsi sodelujoči so kot svojo moč navedli preudarnost. Opisali so jo kot izogibanje 
tveganju ali početju nečesa, kar bi lahko kasneje obžalovali. Preudarnost kot moč je zelo 
povezana s previdnim delom, samonadzorom, samoregulacijo in premišljevanjem (Carr, 
2011; Le in sod., 2011; Popov, 1997)*. Skoraj vsi so kot drugo najpogostejšo moč opisali 
ljubezen do učenja. Njihova motivacija ni bila popolnoma zunanja, opisali so namreč, 
da so bili močno notranje motivirani za razumevanje in obvladanje novih informacij, 
sposobnosti in tem. Poročali so, da so se veliko učili zato, ker so tako želeli. 
Večina učencev je med podatki navedla tudi svojo radovednost. Radovedni ljudje 
počnejo stvari zato, ker jih zanimajo in ne zaradi njihovih posledic. Prav tako je večina 
navedla svoje razumevanje mnogostranske odličnosti. Ljudje s to močjo znajo prepoznati 
in ceniti izvrstne dosežke na vseh področjih v življenju (Peterson in Park, 2011; Rath, 
2007)*. Za odličnjake je bila šola sicer pomemben del življenja, a so imeli tudi druge cilje 
in aktivnosti. Enako število učencev je kot moč omenilo tudi svojo vztrajnost. Vztrajni 
ljudje se ne vdajo v težkih časih in uživajo v izzivih (Peterson in Seligman, 2004; Popov, 
1997; Rath, 2007)*. Ljudje, ki želijo uspeti, si postavijo visoke cilje in naredijo vse, da jih 
dosežejo (Duckworth, Peterson, Matthews in Kelly, 2007)* in večina učencev si je uspeha 
močno želela. Taki posamezniki so motivirani za tekmovanje, a ne zato da bi zmagali ali 
pa premagali druge, temveč zato, da bi dosegli osebne cilje in naloge opravili bolje kot 
prej. 
Devet učencev je kot pomemben dejavnik opisalo tudi bližnje odnose, ki naj bi nanje 
imeli močan vpliv. Polovica učencev je poudarila pomen pravičnosti. Povedali so, da so 
se vedno zanimali za druge in se veselili njihovega uspeha ter cenili njihove povratne 
informacije. Prav tako je polovica poudarila pomen vztrajnosti in neodvisnosti. Verjeli 
so vase, vedeli so kaj želijo in sledili so  svojim ciljem ter vedno prevzeli odgovornost za 
svoja dejanja in dosežke (Duckworth in sod., 2007; Linley, Willars in sod., 2010; Rath, 
2007)*. 
Kot zadnja moč je v raziskavi navedena pristnost, navedla pa jo je skoraj polovica 
sodelujočih. Pristni ljudje zastopajo sebe, svoje namene in predanosti ter so vedno 
odkriti do sebe in drugih.
V življenju potrebujemo nekoga ali nekaj, da nas vodi, saj tako najdemo smisel in  
razumljive razlage za svoje izkušnje (Webster, 2014). Pozitivni psihologi so v zadnjih 
tridesetih letih ustvarili okvir, ki nudi razumljivo zgodbo in lahko usmerja naša življenja 
tako, da bomo kar se da izpopolnjeni in srečni (Webster, 2014). Visoka prevlada 
depresije med mladimi, majhen porast življenjskega zadovoljstva in medsebojna 
povezanost učenja oziroma uspeha in dobrobiti pa kar kličejo po tem, da bi morali tudi v 
šolah učiti sposobnosti, ki posamezniku pomagajo do sreče (Seligman idr., 2009). 
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POZITIVNE PSIHOLOGIJE V ŠOLAH

Nives Žunec

Uvod

Pozitivna psihologija je znanost o pozitivnih subjektivnih izkušnjah oziroma pozitivnih 
čustvih, pozitivnih značilnostih posameznika ter o zmožnostih pozitivnih institucij, da 
bodo izboljšale kvaliteto življenja in preprečevale stiske (Seligman in Csikszentmihalyi, 
2000, Chafouleas in Bray, 2004). Cowley (2002, po Chafouleas in Bray, 2004) je pozitivni 
psihologiji nadel ime »nova znanost o sreči« (ang. new science of happiness). Seligman 
in Csikszentmihayli (2000, po Clonan, Chafouleas, McDougal, in Riley–Tillman, 2004) 
pravita, da je fokus pozitivne psihologije na močeh (ang.: strengths) posameznika in 
ne na njegovih primanjkljajih ter da je njen cilj izboljšanje kompetenc posameznika in 
ne osredotočenje na njegovo patologijo. Gre torej za premik iz pretiranega popravljanja 
slabosti na doseganje pozitivnih lastnostih (Clonan, Chafouleas, McDougal, in Riley–
Tillman, 2004). 
Eno izmed področji na katerega se osredotoča pozitivna psihologija je šolska psihologija. 
Zakaj ravno šolsko okolje? Cohen (2006, v Guess in Bowling, 2014) trdi, da je šolsko 
okolje ključni prostor, v katerem se učimo. Po njegovem mnenju naj bi bilo tudi 
povezano s socialno–čustvenim dobrim počutjem in blagostanjem. To pomeni, da 
šola nima le vloge pri tem, da daje kakovostna navodila in ima določena pričakovanja 
od učencev, ampak je tudi okolje, ki sooblikuje otrokovo moralo, občutek varnosti, 
dinamične odnose med ljudmi v šoli in občutek za skupnost (Cohen, 2006 in Greenberg 
in sod., 2003, v Guess in Bowling, 2014). Razlog zakaj je v šolah pomembno učiti 
srečo je tudi visoka prevalenca depresije med mladimi po vsem svetu, majhen porast 
zadovoljstva z življenjem v zadnjih petdesetih letih in nizko zadovoljstvo učencev s 
šolo (Rijavec, 2014). Depresija med mladimi naj bi se krepila od druge svetovne vojne 
naprej (World government summit, 2017), danes naj bi 20 odsotkov mladih, oziroma 
vsak peti, doživelo znake klinične depresije do konca srednje šole (Seligman, Randal, 
Gillham, Reivich, in Linkins, 2009; World government summit, 2017.). Depresija je 
danes desetkrat pogostejša bolezen, kot je bila petdeset let nazaj (Seligman idr., 2009). 
Prav tako učenci v šolah v povprečju preživijo trideset ur na teden (Bott idr., 2017) in v 
celoti približno petino svojega življenja (Seligman in Csikszentmihalyi, 2000). Od tega se 
učenec v šoli dolgočasi približno eno tretjino časa (Seligman in Csikszentmihalyi, 2000).
Seligman in drugi (2009) so ob neki priložnosti okoli sto staršev vprašali, kaj si najbolj 
želijo za svoje otroke. Odgovorili so, da jim želijo srečo, samozavest, zadovoljstvo, 
uravnoteženost, dobre stvari, prijaznost, zdravje, zadovoljstvo in podobno. Skratka dobro 
počutje za svoje otroke. Potem so jih vprašali, kaj se otroci učijo v šolah. Odgovorili so, 
da se v šolah učijo uspešnosti, miselne spretnosti, prilagajanje, matematiko, disciplino, 
književnost in podobno. Učijo se torej orodij, načinov, sredstev, s katerimi bodo v 
življenju nekaj dosegli oziroma naredili nekaj do konca. Tisto, na kar so Seligman in 
sodelavci (2009) želeli opozoriti je, da med tema obema seznamoma ni prave povezave. 
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Znotraj šolske psihologije se je v zadnjem desetletju razvil pristop k poučevanju 
imenovan pozitivna edukacija (ang: Positive education) (World governemnt summit, 
2017). Pozitivna edukacija je oblika poučevanja, kjer se tradicionalno učenje povezuje z 
značajem (ang,: character) in dobrim počutjem (ang.: well-being) (World governemnt 
summit, 2017) oziroma srečo (Seligman idr., 2009). Cilj pozitivne edukacije je pomagati 
mladim razviti življenjske zmožnosti kot so optimizem, odpornost (ang:. resilience), 
pogum, razvojna miselnost (ang. growth mindset), čuječnost (ang.: mindfulness), 
angažiranost (ang.: engagement) idr. Pozitivna edukacija temelji na potrebi po dobrem 
počutju in sreči. (World government summit 2017). V Veliki Britaniji takšen pristop 
k izobraževanju podpira devet od desetih staršev in dve tretjini parlamenta (World 
government summit, 2017).
O potencialih pozitivne edukacije pričajo številni primeri dobrih praks v zadnjem 
desetletju v različnih šolah in šolskih okoljih po svetu.

Primeri dobrih praks

Šole se naj ne bi samo ukvarjale s težavnimi učenci in učenci, ki imajo težave, temveč 
bi se morale ukvarjati z vsemi. V šoli bi si morali prizadevati za optimalno raven 
subjektivnega blagostanja med vsemi učenci, ker le takšna skrb prinaša dolgoročne 
prednosti (Huppert, 2009; Terjesen, Jacofsky, Froh in DiGiuseppe, 2004, po Ng, Huebner 
in Hills, 2015). Prednost sistematičnih prizadevanj za subjektivno blagostanja učencev 
v šoli je dvoplastna. Po eni strani vključitev pozitivnih kazalnikov subjektivnega 
blagostanja vpliva na bolj celosten in obširen pogled na delovanje učencev in njihovo 
duševno zdravje (Ben–Arieh, 2008; Huebner in Hills, 2011, po Ng, Huebner in Hills, 
2015). Po drugi strani se poskusi iz pozitivne psihologije v šolah osredotočajo na razvoj 
osebnostih spretnosti in virov vsakega študenta in ne samo na problematične študente 
(Huebner, Hills, Siddall in Gilman, 2014, po Ng, Huebner in Hills, 2015).

Indija

V Indiji so Sachs Leventhal, Gillham, DeMaria, Andrew, Peabody, in Leventhal (2015) 
izvedli poskus, v katerem je sodelovalo 2548 deklet iz sedeminpetdesetih indijskih šol. 
Predpostavili so, da bo »kurikulum za odpornost«1 (ang. resilience curriculum) izboljšal 
psihosocialni položaj deklet, in sicer njihovo čustveno odpornost (ang.: emotional 
resilience), samoučinkovitost (ang.: self effi  cacy) in socialno–čustvene vire (ang.: social–
emotional assets), v primerjavi s kontrolnimi šolami, kjer programa ne bodo izvajali. 
Obenem so predpostavili, da bo »kurikulum za odpornost« izboljšal psihosocialno 
počutje, in sicer psihološko blagostanje (ang.: positive psychological wellbeing), 
depresijo, anksioznost in socialno blagostanje (ang.: social - wellbeing), v primerjavi s 
kontrolnimi šolami. 
Poskus je potekal v več fazah oziroma srečanjih. Na začetnih srečanjih so se spoznali 
z metodami iz pozitivne psihologije, uporabljali so socialno-čustveno učenje (Sachs 
Leventhal, 2015). Dekleta so identifi cirala svoje značajske moči (ang. character strength) 
(Peterson in Seligman, 2004, po Sachs Leventhal idr., 2015). S pomočjo tega so določila 

1 Kurikulum za odpornost je kulturno prilagojen. To pomeni, da so programi, predavanja in 
njihova dolžina prilagojeni lokaciji in kulturi, posamezni primeri, ki jih učitelji podajajo na 
predavanjih pa so prilagojeni na področje, kjer se to izvaja – na primer na določeno mesto v državi 
(Sahs Leventhal in drugi, 2015).
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svoje cilje in določila načrte kako jih doseči (Sachs Leventhal idr., 2015). Nato so se 
dekleta učila obvladovati probleme (ang. coping skills), nadgrajevala svoje značajske 
moči, učila so se prepoznati priložnosti v zahtevnih situacijah, spretnosti čustvene 
inteligentnosti (Sachs Leventhal idr., 2015). Nato so dekleta te spretnosti uporabljala 
kot podlago za reševanje problemov v konfl iktnih situacijah. Na končnem srečanju 
so dekleta podajala predloge, kako povečati svoj lasten mir in mir drugih ljudi (Sachs 
Leventhal idr., 2015).
Sachs Leventhal in drugi (2015) so ugotovili, da je pri merjenju psiholoških moči v 
kontrolni skupini pomembno rastla samo čustvena odpornost, samoučinkovitost in 
socialno-čustvene moči pa so s časom slabele. V nasprotju s tem, so pri »kurikulumu za 
odpornost« ugotovili, da ima pozitivni učinek na vse tri omenjene komponente, ki so 
pri učenkah narastle bolj kot v kontrolni skupini. Pri merjenju psihološkega blagostanja 
so (prav tam) ugotovili, da se je v kontrolni skupini povečala depresija in anksioznost 
med dekleti in se zmanjšalo socialno blagostanje. V poskusnih pogojih pa so se izboljšali 
vsi trije vidiki blagostanja (depresija, anksioznost in socialno blagostanje). Torej je 
»kurikulum za odpornost« ustavil porast anksioznosti in depresije. Avtorji so zaključili, 
da »kurikulum za odpornost« izboljša psihološke moči posameznika in psihološko 
blagostanje; z intervjuji so ugotovili, da so dekleta razvila zmožnosti, da se uprejo 
prezgodnji poroki, končajo šolo in dosežejo svoje cilje (prav tam). 

Turčija

V Turčiji je Eryilmaz (2015) v raziskavi zajel 72 študentov državnih univerz v Turčiji. 
Pri tem je bilo 36 študentov razporejenih v kontrolno skupino in 36 študentov v 
eksperimentalno skupino. Študentje so bili stari med 19 in 21 let.
Eryilmaz (2015) je v poskus vključil merjenja pred in po raziskavi. V okviru poskusa so v 
metode poučevanja vključili dejavnosti za spodbujanje subjektivnega blagostanja2 (ang.: 
subjective wellbeing) in občutka angažiranosti3. V poučevanje je vključil osem nalog s 
področja spodbujanja subjektivnega blagostanja, in sicer:

»Pet stvari, ki so me v preteklosti osrečile«: študentje so morali našteti pet 
stvari, ki so jih v preteklosti osrečile in navesti razloge, zakaj so jih osrečile
»Hvaležnost ljudem (ang.: gratitude)«: študentje so morali našteti pet ljudi, 
katerim so hvaležni. Nato so si morali izbrati eno izmed petih oseb in ji napisati 
pismo.
»Hvaležnost za stvari (ang.: thankfulness)«: študentje so se morali poistovetiti s 
petimi stvarmi, za katere čutijo obvezo, da se jim zahvalijo, ker jih imajo.
»Pozitivna zaznava samega sebe«: študentje so morali našteti svoje prednosti, 
stvari na katere so ponosni in svoje dosežke.

1.

2.

3.

4.

2 Subjektivno blagostanje je opredeljeno kot pozitivni vidik duševnega zdravja (Hefferon in 
Boniwell, 2010, po Eryilmaz, 2015). Po navadi je subjektivno dobro počutje opisano s termini 
pozitivnih in negativnih čustev ter življenjskega zadovoljstva (Diener, 1984, po Eryilmaz, 2015).
3 Angažiranost v kontekstu študentov je opredeljena kot prisotnost pri aktivnostih, ki so 
ponujene s strani študijskega programa (Natriello, 1984, po Eryilmaz, 2015). Angažiranost je 
konstruktivno, navdušeno, voljno, čustveno pozitivno in kognitivno osredotočenje udeležencev 
na učenje (Skinner in Pitzer, 2012, po Eryilmaz, 2015). Sestavljena naj bi bila iz treh 
komponent, in sicer vedenjske, kognitivne in čustvene komponente (Reschely in Christenson, 
2006, Skinner in Pitzer, 2012, po Eryilmaz, 2015).
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»Tisti, ki me podpirajo v življenju«: študentje so morali našteti ljudi, ki jih 
podpirajo v življenju. Nato so morali opisati občutke in misli, ki jih čutijo ob 
njihovi podpori.
»Vedenja, ki prinašajo srečo«: študentje so morali našteti eno pesem, en fi lm, 
eno prepričljivo trditev in eno šalo, ki jim je prinesla veselje v življenju.
»Seznam preplavitve«: študentje so morali našteti 16 različnih dejavnosti 
preplavitve, to so stvari, ki jih najbolj izpolnjujejo, in jih postaviti v vrstni red 
od tiste, ki jih najbolj izpolnjuje, do tiste, ki jih najmanj. 
»Moji cilji v prihodnosti«: študentje so morali našteti svoje cilje, ki se nanašajo 
na karierno–osebnostni razvoj, medosebne odnose, zdravje in prispevek k 
duhovnosti in socialnem okolju. 

Vsak dan so študentje dobili tudi delovni list za beleženje angažiranosti. Delovni list je 
vključeval naloge, kot so zapisovanje povzetka predavanja oziroma učne ure, pisanje 
vprašanj, razmišljanje o pomenu učne vsebine v vsakdanjem življenju, povezovanje s 
primeri iz osebnega življenja, ki se povezujejo z učno vsebino, razmišljanje o naučenem 
in o tem, kako uporabiti naučeno v vsakdanjem življenju in kako uporabiti naučeno v 
poklicu oziroma karieri. 
Erylimaz (2015) je ugotovil, da so bili kvantitativni kazalniki čustvene, vedenjske in 
kognitivne angažiranosti višji pri eksperimentalni skupini kot pa v kontrolni skupini. 
Ugotovil je tudi, da so bila pozitivna čustva v eksperimentalni skupini bolj prisotna, 
kot pa v kontrolni, negativna čustva pa manj. Rezultati so tudi pokazali, da naloge za 
spodbujanje subjektivnega blagostanja vplivajo na pozitivna čustva študentov: v vseh 
primerih, razen pri aktivnosti »seznam preplavitve« so se pozitivna čustva povečala. 
Kljub temu, da pa se pri »sezamu preplavitve« aktivnosti pozitivna čustva niso povečala, 
pa so se zmanjšala negativna čustva. Na koncu so vsi študentje, tako iz kontrolne kot 
eksperimentalne skupine, pisali končni izpit pri predmetu. Erylimaz (2015) je ugotovil, 
da so bili rezultati izpita boljši v eksperimentalni skupini kot pa v kontrolni skupini. Pri 
spremljanju kako proces poučevanja vpliva na splošno stopnjo učenčevega subjektivnega 
blagostanja, je ugotovil, da je bil splošni negativni učinek nižji, splošni pozitivni učinek 
pa višji v eksperimentalni skupini v primerjavi s kontrolno skupino. 
Erylimaz (2015) je s pomočjo kvalitativnih metod ugotovili, da velika večina študentov 
ni čutila nobenih negativnih posledic takšnega poučevanja, le štirje učenci so poročali, 
da so bili med reševanjem delovnih listov angažiranosti včasih utrujeni. 

Nova Zelandija

Galloway in Reynolds (2015) sta v vzorec vzela osem deklet in osem fantov starih deset 
let. Udeleženci so bili vključeni v sistematičen program za prepoznavanje, uporabo in 
razvijanje njihovih moči za najmanj eno leto. Galloway in Reynolds (2015) sta si zastavila 
dve raziskovalni vprašanji:

Kako so se otroci vključili v pristop, ki temelji na njihovih močeh?
Ali je ta pristop vplival na otrokovo samopodobo in če je, kako?

Madden, Green in Grant (2011, po Galloway in Reynolds, 2015) trdijo, da mora 
biti program, s pomočjo katerega otroci prepoznajo svoje moči izveden preden jih 
otroci lahko razvijejo in uporabljajo. Učenci pa lahko svoje moči spoznajo tudi tako, 
da poslušajo o uspehih drugih in tako prepoznajo svoje lastne moči (Galloway in 

5.

6.

7.

8.

1.
2.
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reynolds, 2015). Morisano in Shore (2010, po Galloway in Reynolds, 2015) opozarjata, 
da se morajo otroci učiti postavljati specifi čne in uresničljive cilje, da ne trpi njihova 
samoučinkovitost in da se razvija njihova samopodoba. Morrish, Williams, O’Connor 
in Robinson (2013, po Galloway in Reynolds, 2015) pa predlagajo, da morajo učitelji 
dovoliti otrokom da razvijejo moči, ki so povezane s sposobnostmi in miselnost na 
različnih področjih izobraževanja. 
V okviru poskusa so otroke učili prepoznavati svoje moči in prednosti ter jih spodbujali, 
da so si postavili cilje, ki temeljijo na njihovih močeh. Otroci so dobili spodbude, ki 
so temeljile na njihovih močeh in priložnosti, da so svoje moči izražali na različnih 
področjih. Otroci so to izkušnjo opisali kot zabavno in pomembno izkušnjo in 
priložnost, da so svoje moči delili z drugimi. 
Drugi sklop ugotovitev se nanaša na drugo raziskovalno vprašanje. Galloway in 
Reynolds (2015) sta opozorili na stopnjo udobja v poskušanju novih stvari oziroma 
učenje novih stvari, ki so povezane s spomini preteklih uspehov. Na primer, en otrok 
je bil manj napet pri poskušanju različnih vodnih dejavnosti zaradi dobrega znanja 
plavanja. Tudi ostali otroci so imeli podobne odgovore, kot so na primer: »če lahko 
to storim, lahko naredim tudi druge stvari«, »svoje spretnosti in znanje sem prenesel 
na druga področja in si tako pomagal pri različnih aktivnostih« in »jaz vem, da lahko 
to storim dobro.« Na drugi strani sta ocenili, da se samozavest razvija tudi zaradi 
posameznikovega občutka unikatnosti, volje do vaje ter vzdrževanja in razvoja svojih 
moči. To so pokazali naslednji odgovori: »lahko počnem veliko stvari, ki jih drugi ljudje 
ne morejo početi« in »po navadi sem prestrašen, ko moram iti na oder in nastopati, 
ampak ker sem vedel, kaj delam, me tokrat ni bilo strah.«

Filipini

King (2015) je za raziskavo izbral Filipine, ker so izrazito kolektivistična družba. Za 
kolektivistične družbe je značilno, da ima družina glavno vlogo v posameznikovem 
življenju (Fuligini, 2001, po King, 2015), to pomeni, da imajo starši bolj pomembno 
vlogo od učiteljev in vrstnikov (Furrer in Skinner, 2003; Skinner, Furrer, Marchand in 
Kindermann, 2008, po King, 2015). V raziskavo je vključil dve študiji.
Prva študija – občutek povezanosti, angažiranost in nezadovoljstvo ter dosežki 
V tej študiji je King (2015) v vzorec vključil 848 dijakov iz dveh srednjih šol v centru 
Manile. Med drugim ga je zanimalo, kakšne so spremembe pri učencih v angažiranosti 
in v nezadovoljstvu čez šolsko leto ter kako učenčeva povezanost s starši, učitelji in 
vrstniki napove začetno stopnjo sprememb v angažiranosti in v nezadovoljstvu. Ugotovil 
je (prav tam), da so učenci, ki so se bolj čutili povezani s svojimi starši, učitelji in 
vrstniki, bili bolj angažirani in manj nezadovoljni ob začetku šolskega leta. Pri učencih, 
ki so se čutili bolj povezani s starši, je prišlo do počasnejšega naraščanja nezadovoljstva. 
Slednje je pomembno z vidika učnih rezultatov: angažiranost in nezadovoljstvo 
sta napovednika učnih dosežkov, angažiranost se povezuje z boljšimi dosežki, 
nezadovoljstvo pa jih zavira.
Druga študija – občutek povezanosti in dobro počutje.
V tej študiji je King (2015) v vzorec vključil 676 dijakov iz dveh srednjih šol. Zanimalo ga 
je, kakšne so spremembe v študentovih pozitivnih in negativnih čustvih v šolskem letu 
in do kakšne mere dijakova povezanost s starši, učitelji in vrstniki napoveduje stopnjo 
in spremembo pozitivnih in negativnih čustev. Ugotovil je (prav tam), da je občutek 
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povezanosti pozitivno povezan z dobrim počutjem. Dijak, ki se je čutil bolj povezanega 
z učitelji, starši in najstniki, je pokazal več pozitivnih čustev in manj negativnih. 
Povezanost s starši je lahko pomembno varovalo pred negativnimi čustvi; na drugi strani 
pa učitelji in vrstniki lahko bolj vplivajo na zmanjšanje pozitivnih občutkov.

Izrael

Shoshani in Steinmetz (2013) sta v vzorec sta izbrala 1167 učencev starih dvanajst, 
trinajst in štirinajst let iz šestega, sedmega in osmega razreda iz dveh šol iz osrednjega 
Izraela. Namen te raziskave je bil s poskusnim programom izboljšati duševno zdravje 
učencev v šoli. Učence sta razdelila v dve skupini, kontrolno in eksperimentalno oziroma 
intervencijsko skupino. V poskusni skupini so učitelje najprej izobraževali klinični 
psihologi. Nato pa so učitelji pridobljeno znanje širili med učenci v eksperimentalni 
skupino. V teh razredih so poleg običajnega šolskega programa izvajali tudi razne 
dejavnosti, diskusije, branje pesmi in zgodb ter gledanje odsekov fi lmov, ki so se 
ukvarjali z različnimi vprašanji s področja pozitivne psihologije. Učenci so aktivno 
sodelovali v diskusijah, se odzivali čustveno, v skupini so se odvijali intenzivni in novi 
procesi, nastajali so novi načini komunikacij med učenci in učenci ter učitelji (Shoshani 
in Steinmetz, 2013). V kontrolni skupini je pouk potekal nespremenjen in brez učinkov 
programa pozitivne psihologije (Shoshani in Steinmetz, 2013).
Shoshani in Steinmetz (2013) sta na začetku izmerila stopnjo duševnega blagostanja 
pri učencih. Dva učenca iz družin, ki sta živeli pod pragom revščine, sta izražala večjo 
stopnjo stisk, simptomov depresije in anksioznosti. Tudi učenci z enim staršem so 
doživljali več stisk, simptomov depresije in anksioznosti v primerjavi z vrtsniki, ki so 
imeli oba starša. Pojavila pa se je tudi razlika v spolu. Dečki so doživljali manj stisk in 
imeli so manj simptomov depresije in anksioznosti, bili so manj notranje občutljivi 
v primerjavi z deklicami. Učenci, ki so živeli pod pragom revščine ali so imeli samo 
enega starša, so imeli nižjo raven samopodobe, optimizma in življenjskega zadovoljstva, 
obenem pa večjo stopnjo samoučinkovitosti v primerjavi z vrstniki, ki so imeli oba 
starša in niso živeli pod pragom revščine. Dečki so imeli v primerjavi z deklicami 
višjo samopodobo in nižjo stopnjo samoučinkovitosti, optimizma in življenjskega 
zadovoljstva. 
Druga meritev je sledila po končanem poskusu. Shoshani in Steinmetz (2013) sta 
ugotovila, da so v kontrolni skupini različni simptomi skozi čas naraščali. V poskusni 
skupini pa so simptomi upadali. Udeležencem v poskusni skupini so se zmanjšali znaki 
depresije, anksioznosti, stopnja stiske in notranje občutljivosti. V poskusni skupini so se 
izboljšali samopodoba, optimizem in samoučinkovitost pri učencih. 

Čile

Ampuero, Miranda in Goyen (2015) so v osnovni šoli v San Estaben v poskus vključili 
499 otrok med petim in štirinajstim letom starosti. Namen raziskovalcev je bil, da 
med marcem 2010 in oktobrom 2011 z načeli pozitivne psihologije v okviru programa 
Education for sustainable development (ESD)4 poskušajo spodbujati mišljenje 
in empatijo učencev. Program je bil sestavljen iz treh delov, in sicer postavljanje 

4 Education for sustainable development, razvojni in dinamičen koncept, obsega novo 
vizijo izobrazbe, ki išče način kako krepiti ljudi vseh starosti, da prevzamejo odgovornost za 
ustvarjanje trajne prihodnosti (UNESCO, 2012, po Ampuero, Miranda in Goyen, 2015).
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teoretičnih temeljev, »laboratorij življenja« in tečaj plezanja po steni. Glavni cilj 
prvega dela programa je bil pomagati učencem razumeti sebe, razviti njihove duševne 
moči in jih opogumiti, da se bodo lahko soočali z izzivi v prihodnosti. Vedenje o 
kritičnem mišljenju in empatiji so podali skozi nov pristop poučevanja imenovan 
»enviromental love.«, ki kreativno povezuje kritično mišljenje in empatijo. Učencem 
so vsak teden pripovedovali zgodbe, ki so vključevale primere iz vsakdanjega življenja. 
Teme zgodb so se nanašale na samospoznavanje oziroma samoraziskovanje, ljubezen 
in hvaležnost, empatijo, čustva, optimizem ter upanje (Ampuero, Miranda in Goyen, 
2015). Drugi del programa je vključeval organiziranje vrta v okviru šolske skupnosti. 
Vrt so načrtovali učenci sami. Ta projekt naj bi spodbujal vedenjske spremembe 
posameznika, okoljsko pravičnost in trajnostni razvoj (Holland, 2004, po Ampuero, 
Miranda in Goyen, 2015). V tej študiji so učenci zgradili skupni vrt skupaj z učitelji 
(raziskovalci) na zapuščenem igrišču. Aktivnosti so vključevale tudi izlete v park, 
gozd, na tržnico z zelenjavo, na sosednji trg in v dom upokojencev (Ampuero, 
Miranda in Goyen, 2015). Tretji del imenovan tečaj plezanja po steni je bil namenjen 
krepitvi umskih veščin in odnosa do okolja (Ampuero, Miranda in Goyen, 2015). 
Tečaj se je naslanjal na šolski okoljski model Owensa in Vleskyja5 (2007, po Ampuero, 
Miranda in Goyen, 2015). S pomočjo tega tečaja naj bi se učenci naučili pozitivne 
motivacije, ustvarili bi boljšo socialno okolje in okrepili bi psihološko dinamiko med 
učenci (Ampuero, Miranda in Goyen, 2015).
Ampuero, Miranda in Goyen (2015) so ugotovili, da so učenci med prvim delom 
tečaja tečajem vzpostavili oziroma razvili trajnostno, stabilno vedenje. Razvili so tudi 
samozavest, ki jim je omogočala svetovanje drugim ter reševanje osebnih in okoljskih 
problemov. Rezultati so pokazali, da so upčenci postali bolj odporni na morebitne 
negativne vplive drugi ljudi in so razvijali zmožnosti samostojnega kritičnega 
razmišljanja. Spremembe v vedenju so bile hitrejše in bolj očitne pri učencih, ki so 
obiskovali prve tri razrede osnovne šole, ESD program pa je imel najmanjši vpliv na 
učence iz zadnjih treh razredov, čeprav tudi pri slednjih ni bil neuspešen. Že od začetka 
so imeli starejši učenci nizko voljo do razvijanja kritičnega mišljenja in manj poguma za 
prispevanje idej k diskusijam. Med njimi je bilo tudi več egocentričnosti. Večji napredek 
pri teh učencih se je pokazal ob zaključku šolskega leta. Glavni pokazatelj napredka je 
bila sprememba njihovega učencev do šole. To prikazuje odgovor učenke, ki pravi, da 
je napredovala v spretnosti mišljenja in da sedaj lahko obvladuje čustva. Prav tako ji 
pridobljeno znanje omogoča soočanje z izzivi tako doma kot v šoli. 
Ko so raziskovali srečo med učenci, so ugotovili, da je sreča počasi naraščala le pri 
učencih osmega, zadnjega razreda te osnovne šole. Sklepali so, da je razlog za to, 
da ti učenci zaključujejo osnovno šolo, kar je eden izmed prelomnih trenutkov v 
posameznikovem življenju (Ampuero, Miranda in Goyen, 2015).
Dejavnost »laboratorij življenja« je učencem omogočala neposredno povezavo z naravo, 
kar jim je dalo svobodo in veselje, hkrati pa je okrepila empatijo in odnose med učenci v 

5 Owens in Vlesky (2007, po Ampuero, Miranda in Goyen, 2015) trdita, da je šolsko okolje 
sestavljeno iz štirih dimenzij, in sicer organizacije, kulture, ekologije in miljeja. Organizacija 
predstavlja učenje in načrtovanje aktivnosti, kurikulum in druge aktivnosti, ki so povezane z 
organizacijo in delovanjem šole. Kultura se nanaša na vrednote, vedenjske in miselne vzorce 
skupine učencev in osebjem. Ekologija se nanaša na samo šolsko okolje, tehnologijo in 
materiale, iz katerih je šola zgrajena, ki ji uporablja pri poučevanju. Milje pa se nanaša na 
učenčevo motivacijo in psihološko dinamiko med učenci.
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razredu. Ker so se v vrtu srečevali vsi učenci, se je okrepila interakcija med vsemi učenci 
in tudi sodelovanje med njimi. Hkrati pa je vrt učencem omogočal sodelovanje pri 
izvajanju aktivnosti, pomagal pa jim je tudi razvijati avtonomijo, odgovornost, humanost 
in strpnost. Dejavnost je bila povezana z občutki svobode, sreče, radosti oziroma veselja 
(Ampuero, Miranda in Goyen, 2015).
Tudi zadnja dejavnost, plezanje na steno, je okrepila socialno interakcijo med učenci, 
učitelji in starši (Ampuero, Miranda in Goyen, 2015).

Mehika

Prvi primer iz prakse v Mehiki
Romo Gonzales in sod. (2014) so v vzorec zajeli 27 študentov obeh spolov (20 žensk in 7 
moških), starih med 19 in 30 let (povprečna starost 21). Namen raziskave je bil proučiti 
vpliv pozitivne edukacije (PEI) na šolski kurikulum, proučiti čas trajanja vpliva in 
razložiti učinke z vidika pozitivne psihologije in štiriindvajsetih značajskih moči6.
Rezultati so pokazali (Romo Gonzales in sod., 2014), da se je učni uspeh študentov 
vključenih v poskus, v enem letu pomembno izboljšal. Ocenili so, da PEI bolj vpliva 
na porast ustvarjalnega mišljenja kot pa na kritično mišljenje. Po uporabi vprašalnika 
vprašalnika za spremljanje čustvenega stanja (pred programom, en dan po izvedbi 
programa in štiri mesece za tem) so izmerili velik porast pozitivnih čustev dan po 
končanem programu, potem pa so vrednosti spet padale. Ena od ugotovitev študije je 
bila, da PEI vpliva na študentovo zmnožnost, da se upre jemanju drog v stresnih ali 
kritičnih situacijah, ali pa samo za užitek.
Drugi primer iz prakse v Mehiki
Escamilla (2017) poroča o rezultatih sistematičnega vključevanja elementov pozitivne 
edukacije v kurikulum zasebne neprofi tne univerze Universidad Tecmilenio. V 
kurikulum so vnesli elemente PERMA modela, ki ga je razvil Seligman, ter sistematično 
skrb za telesno blagostanje in čuječnost. Ta pristop narekuje celotno kulturo univerze, 
leta 2012 so v skladu z njim razvili nov model, imenovan New university model, ki 
omogoča, da si študentje sami izberejo 40 % predavanj, študente tudi izobražujejo z 
vedenji pozitivne psihologije s ciljem izboljšanja blagostanja in sreče, ter jim omogočajo 
prakso v podjetjih, laboratorijih in industriji in s tem širjenje kompetenc. Njihov namen 
je, da študentje najdejo smisel v življenju in spoznajo svoje moči, da jih lahko še bolj 
razvijejo. 

Združene države Amerike

Prvi primer iz prakse v Združenih državah Amerike
Levitt (2015) je v vzorec raziskave zajel 18 študentov, moških in žensk, starih med 17 
in 22 let. V tem poskusu ga je zanimalo, ali so študentje zadovoljni s svojo študijsko 

6 Značajske moči so ustvarjalnost, radovednost, odprtost oziroma dovzetnost, ljubezen do 
učenja, perspektivnost, pogum, vztrajnost, poštenost, vitalnost oziroma živahnost, ljubezen, 
prijaznost, socialna inteligenca, državljanstvo, pravičnost, odpuščanje, vodstvo, človečnost, 
preudarnost oziroma razumnost, samoregulacija, ceniti lepoto, hvaležnost, humor, duhovnost in 
upanje (Seligman in Csikszentmihayli, 2000, po Romo Gonzales, Ehenzwig, Sanchez – Gracida, 
Enriquez – Hernandez, Lopez – Mora, Martinez in Larrade, 2014).
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izkušnjo in ali lahko vplivamo na stopnjo sreče med študijem z vajami s področja 
pozitivne psihologije. Vaje za študente so bile med drugim:

»Kaj je šlo dobro?«: študent se je ozrl na pretekle dogodke posameznega dneva 
in zapisal tri povedi o tem, kaj mu je šlo dobro ta dan. 
Dolgotrajen projekt o sreči: študentje so morali opravljati dnevne rituale, kjer 
so se osredotočali na specifi čna področja v povezavi s srečo7. Vsak študent je 
vodil svoj projekt, o njih so skupaj razpravljali v predavalnici. 
Močna drža: izvajali so jo trikrat na teden na začetku pouka za dve minuti. Ta 
drža zviša samozavest s povečanjem testosterona v krvi in znižanjem stopnje 
kortizola. Močna drža je odprta in sproščena.
Intervju sreče: študentje so spregovorili o tem, kaj jim osebno pomeni sreča.

Levitt (2015) poroča, da rezultati študije kažejo na korelacijo med angažiranostjo in 
aktivnostmi, ki omogočajo blagostanje. Rezultati so pokazali, da so se v času trajanja 
projekta pri vseh udeležencih okrepili vsi elementi PERMA modela8. Prav tako je 
ugotovil, da je tudi stopnja sreče med študenti v povprečju narasla (prav tam).
Drugi primer iz prakse v Združenih državah Amerike
Ng, Huebner in Hills (2015) so v vzorec vzeli 821 učencev iz velike predmestne srednje 
šole na severovzhodu Združenih držav Amerike. Namen raziskave je spremljati povezavo 
med življenjskim zadovoljstvom in učnimi rezultati v obdobju zgodnjega mladostništva. 
Rezultati so pokazali (Ng, Huebner in Hills, 2015), da zadovoljstvo z življenjem 
napoveduje učne dosežke, in sicer študentje, ki so bili bolj zadovoljni z življenjem, 
so dosegali boljše testne rezultate. Splošno življenjsko zadovoljstvo je torej boljši 
napovedovalec učnih rezultatov kot trenutna čustva ali socialno ekonomski status. So pa 
rezultati pokazali, da tudi šolski rezultati vplivajo na zadovoljstvo z življenjem. 
Raziskovalci so ocenili, da visoka stopnja življenjskega zadovoljstva zmanjšuje stres 
in anksioznost pri izzivih, kar vodi do večje produktivnosti, bolj ustreznega vedenja v 
razredu in boljšega akademskega pristopa (Rutter, 1987; Suldo in Huebner, 2004, po Ng, 
Huebner in Hills, 2015).

Nizozemska

Elrfi nk, Goldberg, Schreurs, Bohlmeijer in Clarke (2016) so v vzorec zajeli 339 otrok in 
33 zaposlenih na teh šolah, na katerih so izvedli Positive Education Programme (PEP). 
PEP je sestavljen iz štirih delavnic:

Delavnica vrednot: udeleženci spoznajo PEP in prepoznajo vrednote.

1.

2.

3.

4.

1.

7 Področja, ki so povezana s srečo so hvaležnost, optimizem, izogibanje socialnim primerjavam, 
dejanja prijaznosti, vzgajanje odnosov, dajanje naklonjenosti, ukvarjanje s strategijam, ki 
zavirajo negativnost, slediti razpoloženjem, ki bi lahko pokvarila našo srečo, terapevtsko 
pisanje, odpuščanje, razvijati radodarnost v pogovoru, najti prepravljenosti (ang.: finding 
flow), duhovnost, doseganje ciljev, skrbeti za telo in osredotočanje na naše spretnosti (Levitt, 
2015).
8 Elementi PERMA modela so pozitivna čustva (P), angažiranost (ang.:  engagement - E), 
medosebni odnosi (ang.: relationship - R), smisel (ang.: meaning - M) in dosežki (ang.: 
achievement - A).
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Delavnica življenjskih pravil: pogovor o tem, kakšno vedenje je sprejemljivo s 
strani učencev in osebja; nato so ta pravila vnesli v delovni načrt in dejavnosti. 
Delavnica dobrega počutja in angažiranost: učitelje so izobraževali o dobrem 
počutju in angažiranosti, pokazali so jim kako se ocenjujejo na lestvici.
Starševski sestanek: izobraževanje staršev o PEP.

Elfrink in sodelavci (2016) so s pomočjo intervjuja ugotovili, da učitelji želijo nadaljevati 
s PEP programom naslednje šolsko leto in menijo, da je to pomembna pridobitev šole 
(po mnenju učiteljev). Prav tako so nekateri menili, da so s pomočjo PEP postali boljši 
učitelji. Hkrati pa so učitelji tudi govorili o tem, da so imeli veliko več dela, saj so morali 
izpolniti več obrazcev in papirjev. Tudi starši so bili veseli, da ni v ospredju zgolj dosežek 
otroka ampak tudi njegovo dobro počutje. Skozi intervju z učitelji so ugotovili, da je imel 
PEP program dober vpliv tudi na otroke – bili so bolj sproščeni, hkrati pa so bili bolj 
navdušeni nad samim procesom učenja. 
S kvantitativnimi metodami so po koncu poskusa ugotovili (Elfrink in sod., 2016), da 
se je telesno in čustveno blagostanje otrok izboljšalo. Rezultati so tudi pokazali, da so 
bili otroci bolj zadovoljni doma, imeli so boljšo socialno interakcijo s prijatelji in so 
boljše delovali v šoli. Sošolci so med seboj bolj sodelovali in se skupaj aktivno učili, 
prepovedano je bilo fi zično kaznovanje in diskriminacija, bilo je manj nadlegovanja. 
Prav tako se je skozi poskus spremenil odnos med učitelji in učenci. Med njimi je bila 
prisotna večja naklonjenost, več topline ter bolj odprta in sproščena komunikacija. 

Avstrija

Stiglbauer, Gnambs, Gamsjäger in Batinic (2012) so v vzorec vključili 215 učencev. 
Avtorji so predpostavili, da je pozitivna izkušnja s šolo pozitivno povezana s srečo v 
prihodnosti ter da je sreča pozitivno povezana s pozitivno izkušnjo v šoli v prihodnosti. 
Potrdili so (prav tam), da ima pozitivna šolska izkušnja pozitiven vpliv na srečo skozi 
čas, obenem pa subjektivno blagostanje oziroma sreča pomembno vpliva na mnoge 
stvari v posameznikovem življenju, tudi na pozitivno šolsko izkušnjo. Pozitivno stanje 
posameznika (opredeljeno kot visoka stopnja subjektivnega blagostanja) vpliva na 
vedenje, sodelovanje v novih izzivih in priložnostih ter iskanju možnosti za lastno 
napredovanje. Na podlagi tega posameznik šolo doživlja veliko bolj pozitivno. 

Hrvaška 

V poskusni intervencijski program na šoli, ki je trajal eno leto, je bilo vključenih 115 
učencev iz petih različnih srednjih šol (Rijavec, 2015). V tem programu so se dijaki učili 
o vsebinah kot so pozornost na pozitivne izkušnje, hvaležnost, odpuščanje, ustvarjalnost 
in optimizem. Po enem letu so učenci izražali večje zadovoljstvo z življenjem in 
občutili več pozitivnih čustev kot učenci v kontrolni skupini. Hkrati pa so bili učenci v 
eksperimentalni skupini tudi bolj optimistični (Šverko in sodelavci., 2009, Rijavec, 2015).

Avstralija

Prvi primer iz prakse v Avstraliji
Poskusni program na Geelong Grammar School (GGS), severno od Melbourna 
(Seligman in drugi, 2009), je kot en izmed prvih poskusov sistematičnega integriranja 
pozitivne psihologije v šolstvu (Rijavec, 2015) potekal na celotni šoli (Bott, 2017). Na 

2.

3.

4.
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GGS so razvili lasten model za pozitivno edukacijo, s katerim so obogatili tradicionalno 
poučevanje. Model GGS temelji na Seligmanovem PERMA modelu in vključuje šest 
dimenzij: pozitivne odnose, pozitivna čustva, pozitivno zdravje, pozitivno angažiranost, 
pozitivne dosežke in pozitivni smisel (Bott, 2017). Povezuje se s štirimi temeljnimi 
procesi, ki omogočajo uresničevvanje pozitivne edukacije, in sicer nauči se, živi, 
uči druge in vlagaj (Bott, 2017). Vella Brodrick in sod. (po Bott, 2017) so tekom 
uresničevanja programa ugotovili:

devet let starim učencem GGS se je izboljšalo duševno zdravje in subjektivno 
blagostanje, upadli se znaki anksioznosti in depresije, okrepilo se je življenjsko 
zadovoljstvo, občutek smisla, angažiranost, čutili so več pozitivnih čustev; 
počutili so se tudi bolj odporne, samozavestne, bolj so se sprejemali in čutili so 
večjo zmožnost za doseganje lastnih ciljev,
devet let stari učenci so se tudi bolj učinkovito osredotočali na življenjske 
dogodke, postali so bolj aktivni v soočanju z situacijam, ki so jim predstavljale 
izziv, pri tem pa so uporabljali svoje osebne moči,
pri deset let starih učencih je narastla stopnja razvojne miselnosti, občutek 
upanja in smisla v primerjavi z učenci v kontrolni skupini,
tudi pri desetletnikih se je izboljšalo subjektivno blagostanje, prav tako pa se 
jim je izboljšalo telesno zdravje in socialni odnosi,
desetletniki so postali bolj prilagodljivi na okolje hkrati pa tudi bolj odporni na 
njegove vplive,
skozi tri leta se je vsem učencem na GGS izboljšalo zadovoljstvo z življenjem, 
postali pa so tudi bolj srečni, hvaležni in vztrajni, 
učencem je postal bolj pomemben odnos med učiteljem in učencem,
učenci cenijopozitivno edukacijo, predvsem ko uvidijo njen pomen v 
vsakdanjem življenju in ko so sami aktivno vključeni v proces učenja.

Drugi primer iz prakse v Avstraliji
Na šoli St. Petters College so leta 2011 (White in Kern, 2017) blagostanje učencev 
vključili v strateški načrt. Učitelji in drugi zaposleni so se udeležili izobraževanja o 
pozitivni psihologiji. Cilj poskusa je bil zagotoviti varno in spodbudno/podporno okolje 
v katerem se spoštujejo in lahko delajo in se učijo vsi člani te šole – učenci in osebje. 
Ena izmed glavnih nalog osebja je bila skrb za dobro počutje, hkrati pa so morali učiti, 
graditi in vlagati v osebne in skupinske kompetence, ki spodbujajo in izboljšujejo 
blagostanje njih in učencev. Pri poskusu so ugotovili, da učenci razumejo pomen 
osebnega blagostanja in odpornosti, se zavedajo pomembnosti lastnega subjektivnega 
blagostanja in blagostanja drugih, se zavedajo lastnih moči in moči drugih ter so se pri 
pouku naučili biti boljši uspešni prijatelji in učenci (White in Kern, 2017). 
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