
 

                           KDAJ POMISLIMO NA ANKSIOZNOST? 

 Strah pred vsaj eno socialno situacijo (kot je npr. šolski 
odmor) ali pred situacijami nastopa (sem spada tudi 
npr. reševanje kontrolne naloge). 

 Strah med interakcijami z vrstniki ter odraslimi. Če med 
situacijami, ki se jih boji, otrok doživlja naslednje 
simptome: potenje, razbijanje srca, bolečine v 
trebuhu, vrtoglavica, jok, jeza ali nevolja, otrplost. 

 Izogibanje ali groza pred določenimi situacijami. 

 Motena prisotnost ali dejavnost v šoli, zmožnost 
druženja z vrstniki ali razvijanje in vzdrževanje odnosov. 

OBLIKE ANKSIOZNOSTI LAHKO TUDI NATANČNEJE 
OPREDELIMO 

 Separacijska anksioznost - otroci se poskušajo 
izogniti, da bi kam odšli sami, nočejo v šolo ali v 
kolonijo, ne želijo prespati pri komu drugemu, venomer 
sledijo enemu od staršev, zahtevajo, da je nekdo poleg 
njih čez noč ali ponoči prihajajo v spalnico starše… 
Najpogostejša v starostni skupini od 7-9 let.  

 Selektivna nemost ali mutizem - Otrok nepremično in 
brezizrazno stoji, obrača glavo, žveči ali ovija lase 
okrog prsta, se izogiba očesnemu kontaktu ali se 
umakne v kot, ima bolečine v trebuhu, glavobole in 
druge fizične bolečine, pogoste izbruhe jeze in joka, 
čemernost, neprilagodljivost, težave pri spanju ter 
pretirano sramežljivost.                                              

 Specifične fobije - Specifične fobije definiramo kot 
močan, nerazumen strah pred specifičnimi objekti, na 
primer pred psi, ali pred situacijami, kot je na primer 
letenje. Otroške fobije velikokrat izginejo same.                                                                                       

 Generalizirana anksioznost pretirani skrbi in 
anksioznosti glede številnih stvari (ocene, uspeh pri 
športu, točnost. Družinske zadeve, zdravje…).                                                          

 Panična motnja - Panična motnja je prepoznana, ko 
otrok doživi vsaj dva nepričakovana panična napada, 
katerim sledi vsaj en mesec skrbi pred novim napadom, 
izgubo kontrole ali zblaznenjem.  

 

 

Situacije, ki pogosto izzovejo stres 

- Šolske zahteve in frustracije  
- Negativne misli in občutki o sebi  
- Telesne spremembe  
- Težave s prijatelji ali vrstniki v šoli  
- Nezdravo življenjsko okolje ali nevarna soseska  
- Ločitev staršev  
- Kronične bolezni ali resni problemi v družini  
- Smrt bližnjega  
- Selitev ali menjava šole  
- Sodelovanje pri številnih aktivnostih in previsoka pričakovanja  
- Finančni problemi v družini 

 

 

 

 

KAKO POMAGATI NAJSTNIKU PREMAGATI STRES? 

Najstniki so velikokrat podvrženi stresu in raznim vsakodnevnim 

pritiskom. Zato lahko veliko pridobijo, če se naučijo tehnik obvladovanja 

stresa. Veliko težje se je spoprijeti s stresnimi situacijami, če ne 

poznamo načinov, kako jih lahko obvladamo. Nekateri najstniki 

postanejo s stresom preobremenjeni.  

Če se s stresom ne spoprimejo na pravilen način, ta lahko vodi v 

anksioznost, odtujitev, agresivnost, fizično bolezen, ali pa se 

pričnejo posluževati slabih načinov premagovanja stresa, kot so 

droge in alkohol.  

 



 


