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POVZETEK 

V diplomskem delu je podrobneje obravnavana vloga učiteljic in učiteljev pri razvijanju 

čustvene inteligentnosti učencev v prvem triletju osnovne šole. Namen diplomskega dela je 

bil raziskati, ali se učitelji v slovenskih osnovnih šolah zavedajo pomena razvoja čustvene 

inteligentnosti v izobraževalnem procesu, kako (če sploh) jo skušajo razvijati pri učencih in 

kako pogosto vključujejo čustveno inteligentnost učencev v pouk v prvem triletju osnovne 

šole. Avtorica je ugotavljala tudi, kako bi lahko izboljšali znanje učiteljev  v prvem triletju 

osnovne šole o praktičnih vidikih ter spretnostih razvijanja  in spodbujanja čustvene 

inteligentnosti pri učencih. Raziskava je vključevala 81 anketirancev - učiteljic in učiteljev 

prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah in je temeljila na deskriptivni in neeksperimentalni 

kvantitativni metodi pedagoškega raziskovanja. Analiza rezultatov raziskave je pokazala, da 

večina anketirancev na splošno pozna pojem čustvene inteligentnosti. Približno 95 % 

anketirancev je mnenja, da je v procesu izobraževanja čustveno inteligentnost učencev 

mogoče sistematično razvijati. Dobrih 90 % anketirancev meni, da sami osebno razvijajo 

čustveno inteligentnost učencev v razredu in več kot 29 % anketirancev je mnenja, da jo 

sistematično razvijajo pri pouku. Več kot 34 % anketirancev meni, da vsak dan načrtno 

razvijajo čustveno inteligentnost učencev v razredu. Okrog 75 % anketirancev meni, da ne 

pozna načinov, metod, tehnik in strategij za razvijanje čustvene inteligentnosti učencev v 

razredu v prvem triletju osnovnega izobraževanja in večina anketirancev se strinja ali zelo 

strinja s trditvijo, da so tematsko naravnani seminarji nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja, skupni projekti na osnovnih šolah, izobraževalne delavnice, izmenjava izkušenj 

in dobre prakse ter branje ustrezne strokovne literature primerni načini za pridobivanje novih 

znanj in izkušenj s področja razvijanja čustvene inteligentnosti v razredu.  

Ključne besede: čustvena inteligentnost, sestavine čustvene inteligentnosti, strategije za 

razvijanje čustvene inteligentnosti v razredu, učitelji prvega triletja 

osnovne šole, izobraževanje in usposabljanje učiteljev 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The thesis discusses the role that teachers play in the development of emotional intelligence 

of pupils in the first three years of primary school. The aim of the thesis was to explore 

whether the teachers in Slovenian primary schools are aware of the importance of developing 

emotional intelligence in the educational process, how (if at all) they try to develop it, and 

how often they include it in their classes in the first triennium of primary school. The author 

also examined the possibilities to improve the knowledge of teachers in the first three years of 

primary schools of practical aspects and skills needed for developing and fostering pupils’ 

emotional intelligence. The survey included 81 respondents – teachers in the first three years 

of Slovenian primary schools - and was based on descriptive and non-experimental 

quantitative method of pedagogical research. The analysis of research results revealed that the 

majority of respondents are in general familiar with the notion of emotional intelligence. 

Approximately 95 per cent of respondents believe that it is possible to systematically develop 

emotional intelligence of pupils in the education process. More than 90 per cent of 

respondents are of opinion that they themselves develop emotional intelligence of pupils in 

the class-room and more than 29 per cent of respondents believe that they systematically 

develop emotional intelligence in the class-room. More than 34 per cent of respondents think 

that they systematically develop emotional intelligence of pupils in the class-room on a daily 

basis. Around 75 per cent of respondents believe that they do not know ways, methods, 

techniques and strategies for developing emotional intelligence of pupils in the first three 

years of primary education and the majority of respondents agree or strongly agree with the 

statement that thematically oriented seminars intended for further education and training, joint 

projects carried out by primary schools, educational and training workshops, exchange of 

experience and good practice, and reading of relevant literature are appropriate ways to 

acquire new knowledge and experience of developing emotional intelligence in the class-

room. 

Key words: emotional intelligence, components of emotional intelligence, strategies for the 

development of emotional intelligence in the class-room, teachers of the first 

triennium of primary school, education and training of teachers 
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1 UVOD 

 

Čustvena inteligentnost je področje, ki je zlasti v zadnjem času pritegnilo k raziskovanju 

številne avtorje, tako domače kot tuje. Praktično vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z razvojem 

čustvene inteligentnosti, se strinjajo, da je za posameznikovo dozorevanje in njegov celovit 

osebnostni in duševni razvoj potrebno ustrezno pozornost posvetiti tudi razvijanju njegovih 

sposobnosti zaznavanja, uporabe in izražanja čustev, uravnavanja lastnih čustev ter uporabe 

čustev pri reševanju problemov in odločanju. Šola je socialno okolje, kjer se prepletajo 

področja socialnega, spoznavnega in tudi čustvenega učenja. Osnovnošolsko izobraževanje 

tako predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov socializacije za šoloobvezne otroke 

(poleg družine in vrstnikov) in kot takšno zagotavlja zelo ugodno podlago za razvijanje 

čustvene inteligentnosti učencev. 

 

Slovar American Heritage Dictionary definira čustvo kot »intenzivno duševno stanje, ki se 

vzbudi subjektivno in ne z zavestnim delovanjem ter ga pogosto spremljajo fiziološke 

spremembe« in kot »del zavesti, ki vključuje čutenje; čustvenost« (Schilling, 2000, str. 3). 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika čustvo opiše kot »duševni proces ali stanje, ki je 

posledica odnosa med človekom in okoljem« 

(http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=%C4%8Dustvo&hs=1). 

 

Dosedanje raziskave na področju čustvene inteligentnosti so pokazale, da sta za 

posameznikovo učinkovito spoprijemanje s problemskimi in konfliktnimi situacijami 

relevantna tako kognitivni kot čustveni vidik razvoja, kakor tudi, da je čustvena inteligentnost 

učenca tesno povezana z njegovo socialno spretnostjo, aktivnostjo in interakcijo. Vsa ta 

dognanja, kot tudi atraktivnost in aktualnost tematike same, so me vzpodbudile k temu, da 

podrobneje raziščem, v kolikšni meri se učitelji in učiteljice prvega triletja v slovenskih 

osnovnih šolah dejansko zavedajo pomena načrtnega razvijanja čustvene inteligentnosti v 

okviru pedagoškega dela v razredu. 

 

Diplomsko delo sem razdelila na dva dela. V prvem (teoretičnem) delu je opredeljen in 

razdelan koncept čustvene inteligentnosti, kakor ga pojmujejo različni avtorji. Analizirane so 

tudi posamezne komponente pojma čustvena inteligentnost s poudarkom na njihovem 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=%C4%8Dustvo&hs=1
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merjenju in razvijanju pri učencih. V tem delu diplomskega dela sem natančneje obravnavala 

pomembno vlogo učitelja pri spodbujanju in razvijanju čustvene inteligentnosti v razredu. 

Drugi (empirični) del diplomskega dela temelji na teoretičnih spoznanjih, predstavljenih v 

prvem delu in se ukvarja s specifično problematiko razumevanja in spodbujanja razvoja 

čustvene inteligentnosti v razredu s strani učiteljev in učiteljic prvega triletja v slovenskih 

osnovnih šolah. 
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2 OPREDELITEV ČUSTVENE INTELIGETNOSTI 

2.1 Razvoj pojma čustvena inteligentnost skozi zgodovino 

 

Čustvena inteligentnost se je razvijala vzporedno z razvojem človeka. Pogovorni izrazi in 

fraze, ki označujejo njene različne odtenke nas spremljajo že veliko dlje in so v resnici med 

nami že od nekdaj. Aristotel, eden izmed najbolj vplivnih grških filozofov, ki je živel v letih 

384-322 pr.n.št., je zelo dobro razumel, kako pomembno je, da znamo obvladati jezo: »Vsak 

se lahko razjezi- to ni težko. A biti jezen na pravo osebo, do prave mere, ob pravem času, s 

pravim namenom in na pravi način- to ni lahko« (Panju, 2010, str. 16).  

 

Le navidezno se zdi, da gre za nekaj novega, ker jo je v dvajsetem stoletju zasenčila 

osredotočenost na znanstvene podatke in racionalizem. Družbene vede so jo šele v prejšnjem 

desetletju začele spoznavati in sprejemati, kljub temu da je bila njena razvojna pot relativno 

dolga.  

 

Ameriški psiholog Edward Thorndike je leta 1920 prišel do ideje, da morajo poleg splošne 

inteligentnosti obstajati tudi nekognitivni faktorji (kot osebnostna lastnost) inteligentnosti, ki 

naj bi vplivali na uspeh v življenju. Nekognitivne faktorje inteligentnosti je proučeval v 

okviru socialne inteligentnosti, ki jih je definiral kot posameznikovo sposobnost razumevanja 

in ravnanja z drugimi ljudmi ter vključevanja v prilagoditvene socialne interakcije (Avsec, 

2007). 

 

Kasneje je na pomembnost čustvenih dejavnikov opozoril tudi David Wechsler, eden izmed 

očetov testiranja klasične kognitivne inteligentnosti, ki jo merimo z inteligenčnim količnikom 

(IQ). Leta 1940 se je Wechsler v neki redki omenjeni znanstveni razpravi zavzemal za to, da 

so lahko »neintelektualni vidiki človeške inteligentnosti« vključeni v katerekoli »celostne« 

meritve. Ta razprava je obravnavala tudi nekaj, kar je poimenoval »čustvene« spretnosti, v 

bistvu je šlo za čustveno inteligentnost, ki naj bi bila odločilna pri celostnem vidiku. Žal pa ni 

bila vključena v Wechslerjeve teste inteligentnosti, niti ji niso posvečali pretirane pozornosti 

(Panju, 2010, str. 23). 
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Leta 1948 je ameriški znanstvenik R. W. Leeper (Avsec, 2007) predstavil idejo »čustvene 

misli«, za katero je verjel, da prispeva k logičnemu mišljenju.« A še nadaljnjih trideset let je o 

tem razmišljalo le malo psihologov in vzgojiteljev. 

 

Leta 1983 je Howard Gardner na harvardski univerzi pisal o možnosti »multiplih 

inteligentnostih« (Gardner, 1995). Medtem ko se večina teh vrst inteligentnosti nanaša na 

kognitivne sposobnosti (jezikovna, matematično-logična, prostorska, glasbena, kinestetična), 

pa je mednje prišteval tudi dve vrsti personalne inteligentnosti, in sicer interpersonalno in 

intrapersonalno inteligentnost. Interpersonalna inteligentnost se nanaša na posameznikovo 

sposobnost zaznavanja drugih ljudi, na razumevanje njihovih namer, motivov in želja, ter 

posledično tudi na sposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi. Intrapersonalna 

inteligentnost pa se nanaša na posameznikovo sposobnost uvida v lastno čustveno doživljanje. 

V njegovi  teoriji tako lahko zasledimo zametke čustvene inteligentnosti (Avsec, 2007). 

 

Iz Gardnerjevega poimenovanja intrapersonalne inteligetnosti sta izhajala tudi Peter Salovey 

in Jack Mayer, ki sta leta 1990 prvič podala definicijo čustvene inteligentnosti »kot 

sposobnosti prepoznavanja lastnih čustev in čustev drugih, njihovega razlikovanja in uporabe 

pri mišljenju in vedenju. Objavila sta revidiran model čustvene inteligentnosti, ki bolj 

poudarja kognitivne komponente čustvene inteligentnosti in konceptualizira čustveno 

inteligentnost v smislu potenciala za intelektualno in emocionalno rast« (Avsec, 2007, str. 

250). 

 

 

 

2.1.1 Mayerjev in Saloveyev model čustvene inteligentnosti 
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Tabela 1: Model čustvene inteligentnosti po Mayeru in Saloveyu iz leta 1997 ( Avsec, 2007) 

 

Reflektivna regulacija čustev za spodbujanje čustvene in intelektualne rasti 

 

 
  Sposobnost sprejemanja                Sposobnost presojanja o     Sposobnost reflektivnega            Sposobnost upravljanja z lastnimi  

  čustev, tako prijetnih kot                čustvih glede na informativnost         spremljanja čustev pri sebi in           čustvi in čustvi drugih, npr. ublažitev  

  neprijetnih.     ali uporabnost.                                                drugih, kot npr. prepoznavanje,            negativnih čustev in povečanje prijetnih, 

            jasnosti, tipičnosti, vplivnosti ali            brez potlačevanja ali pretiranega 

           smiselnosti posameznih čustev.                 poudarjanja informacij, ki jih  

                         spremljajo. 

 

          

Razumevanje in analiziranje čustev; uporaba čustvenega znanja 
 

 

  Sposobnost razvrščanja čustev  Sposobnost interpretiranja pomena              Sposobnost razumevanja             Sposobnost prepoznavanja 

  in sposobnost prepoznavanja  čustev, ki se nanašajo na odnose,                 kompleksnih čustev: sočasnega            prehajanja čustev, kot npr. prehod od 

  odnosov med besedami   kot npr. žalost pogosto spremlja                  občutja ljubezni in sovraštva ali            jeze do zadovoljstva ali od jeze 

  in čustvi.    izgubo.                 mešanice kot je npr.            do sramu. 

                      strahospoštovanje kot kombinacija 

                       strahu in presenečenja. 

 

 

      Čustveno spodbujanje mišljenja 

 
 

  Čustva usmerjajo mišljenje z              Čustva so dovolj jasna in primerna,              Čustveno razpoloženje se spreminja           Čustvena stanja diferencialno  

  usmerjanjem pozornosti na              da lahko služijo kot sredstvo za                     odvisno od  posameznikove                        spodbujajo dostop do specifičnih 

  pomembne informacije.              presojanje in občutja, ki zadevajo                  perspektive od optimističnega k                  problemov, kot npr. zadovoljstvo 

                spomin.                 pesimističnemu; spodbujanje                      spodbuja induktivno sklepanje in  

                      posameznika za upoštevanje                       kreativnost. 

                      multiplega pogleda na stvari. 

 

 

      Zaznavanje, ocenjevanje in izražanje čustev 

 
 

  Sposobnost identifikacije lastnih               Sposobnost identifikacije čustev pri               Sposobnost natančnega izražanja            Sposobnost razločevanja med 

  čustvenih stanj,                                          drugih ljudeh, umetniških delih ipd               čustev in potreb, povezanih                         natančnim in nenatančnim 
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»Model predstavlja štiri področja čustvene inteligentnosti, ta so: 

 

- zaznavanje, uporaba in izražanje čustev, 

- čustveno spodbujanje mišljenja, 

- razumevanje, analiziranje in uporaba čustvenega znanja, 

- reflektivna regulacija čustev za spodbujanje čustvene in intelektualne rasti« (Pečjak in Košir, 

2008, str. 121). 

 

Ta štiri področja sta prej omenjena avtorja (Prav tam) naprej razdelala od bolj temeljnih, 

bazičnih psiholoških procesov do višjih, bolj kompleksnih psiholoških procesov. Tako na 

primer najnižja raven vključuje relativno enostavne sposobnosti zaznavanja in izražanja 

čustev v primerjavi z najvišjo ravnjo, ki vključuje zavestne, reflektivne procese regulacije 

čustev Na vsakem področju so štiri reprezentativne sposobnosti. Pri tem so te sposobnosti 

razvrščene po razvojnem načelu: tiste, ki se relativno zgodaj pojavijo v razvoju, so na levi, 

sposobnosti, ki se razvojno pojavijo pozneje, pa na desni strani modela. Pri tem so razvojno 

zgodnejše sposobnosti relativno slabo integrirane z ostalimi sposobnostmi in jih je tudi 

najlažje razlikovati od čustvenih sposobnosti z ostalih področij. Nasprotno pa velja za pozneje 

razvite sposobnosti, ki so bolj integrirane z osebnostjo odraslih in zaradi tega jih je težje 

razločevati od drugih sposobnosti« (Pečjak in Košir, 2008). 

 

Najnižjo raven sposobnosti predstavljajo zaznavanje, ocenjevanje in izražanje čustev. Ko 

posameznik razvije sposobnosti opažanja in prepoznavanja občutij, lahko prepozna tudi 

poskuse drugih oseb, če poskušajo manipulirati s čustvi (če niso iskreni v izražanju občutij). 

Drugo raven predstavljajo sposobnosti čustvenega spodbujanja mišljenja. Čustva pomagajo 

posamezniku bolje razumeti trenutne »zahteve« konkretne situacije, v kateri se nahaja, kar mu 

olajšuje načrtovanje, reševanje problemskih situacij, ter mu omogoča, da lahko stvari, osebe 

in dogodke opaža z različnih vidikov. Tretja raven se nanaša na razumevanje in analiziranje 

čustev. Čustveno znanje začne človek pridobivati že v zgodnjem otroštvu in ga pridobiva 

skozi celo življenje. Ko se otrok nauči prepoznavati in poimenovati čustva, jih kmalu lahko 

relativno dobro razlikuje glede na intenziteto. Podobno prične otrok povezovati čustva s 

situacijami, v katerih se pojavljajo (npr. žalost zaradi izgube nečesa/nekoga), razume da se v 

določenih situacijah lahko sočasno pojavita nasprotni čustvi do iste osebe ter da s kombinacijo 

različnih čustev dobimo nova čustva. Refleksivno uravnavanje čustev za spodbujanje 

čustvene in intelektualne rasti v tem modelu predstavlja najkompleksnejšo raven čustvene 
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inteligentnosti. Le če se posameznik svojih občutij zaveda, se lahko o njih nekaj nauči. Če želi 

posameznik razmišljati  o svojih občutjih, mora biti odprt za ta občutja, kar pomeni, da mora 

tolerirati čustvene reakcije in biti sposoben v različnih situacijah ustrezno reagirati, tj. ohraniti 

»trezno glavo.« Na to raven se nanašata tudi sposobnost reflektiranja lastnih izkušenj o 

svojem razpoloženju ter sposobnost uravnavanja lastnih čustev in čustev drugih (Avsec, 

2007). 

 

Mayerjev in Saloveyev sestavljen konstrukt zahteva torej pojasnitev dveh komponent: pojma 

čustev in pojma inteligentnosti. Tradicionalno razumevanje teh dveh pojmov je bilo 

izključujoče, saj so čustva in inteligentnost avtorji poimenovali kot diametralno nasprotna 

procesa kot npr. leta 1999 Schutte in Maalouff (Pečjak in Košir, 2003). 

 

Sternberg s svojo triarhično teorijo inteligentnosti leta 1997 izpostavlja praktično 

inteligentnost, ki jo postavlja kot nasprotje akademske in za katero meni, da je uporabna za 

reševanje problemov, povezanih s posameznikovimi individualnimi čustvi, potrebami in 

načrti za preživetje. V njegovi teoriji tako lahko zasledimo zametke čustvene inteligentnosti 

(Pečjak in Košir, 2003). 

 

Druga skupina raziskovalcev pojmuje čustveno inteligentnost bolj kot osebnostno lastnost. 

Med modeli iz te skupine sta znana modela D. Golemana  in R. Bar-Ona.  

 

2.1.2 Bar-Onov model čustvene inteligentnosti 

 

Bar-Ona,v ZDA rojenega izraelskega psihologa, so zanimala številna osnovna vprašanja. 

Zakaj imajo nekateri ljudje več čustev? Zakaj so bolj sposobni doseči uspeh v življenju? In 

najpomembnejše - zakaj nekaterim ljudem, ki imajo superiorne intelektualne zmožnosti, v 

življenju ne gre, medtem ko drugim, ki so manj talentirani uspe? Leta 1985 je menil, da je 

našel delni odgovor v nečem, kar je imenoval osebni čustveni količnik (EQ), očitno 

vzporednico dolgoletnemu merjenju kognitivnih ali racionalnih  sposobnosti, ki ga poznamo 

pod imenom inteligenčni količnik (IQ) (Panju, 2010). 

 

Bar-On čustveno inteligentnost pojmuje precej širše od npr. Mayerja in Saloveya. Meni, da 

čustvena inteligentnost vključuje čustvene, osebne in socialne dimenzije inteligentnosti, in da 
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imajo te dimenzije za vsakodnevno funkcioniranje posameznika pogosto večjo prediktivno 

vrednost kot klasična inteligentnost. Čustveno inteligentnost definira kot »vrsto nekognitivnih 

sposobnosti, kompetentnosti in spretnosti, ki vplivajo na uspešnost posameznika pri njegovem 

spoprijemanju z zahtevami in pritiski okolja« (Pečjak in Košir, 2003, str. 123). 

 

Tri leta pozneje–leta 2000 pa Bar-On na širino tega pojma opozori z  novim poimenovanjem. 

Ne govori več o čustveni inteligentnosti, pač pa o čustveni in socialni inteligentnosti. Njegov 

model čustvene inteligentnosti predstavlja pet področij čustvene inteligentnosti. Te so 

intrapersonalna inteligentnost, interpersonalna inteligetnost, prilagodljivost, spoprijemanje s 

stresom in splošno razpoloženje. Prvi dve spominjata na Gardnerjevo teorijo inteligentnosti, 

ki ravno tako vključuje inter in intrapersonalno funkcioniranje, ki naj bi po mnenju avtorjev, 

ki so validirali Bar-Onov konstrukt, dejansko predstavljali glavni komponenti čustvene 

inteligentnosti (Pečjak in Košir, 2003). 

 

2.1.3 Golemanov model čustvene inteligentnosti 

 

Novinar in psiholog Daniel Goleman jev svoji knjigi leta 1996 (v Sloveniji je izšla leta 1997 z 

naslovom Čustvena inteligenca) populariziral izraz čustvena inteligentnost. Obstoječemu 

jedru raziskav o čustveni inteligentnosti je dodal uvod o tem, kakšen vpliv imajo čustva na 

možgane in kako jih je treba spodbujati v šolah in na delovnih mestih. Izbral in združil je dele 

Gardnerja, Mayerja in Saloveya, ki so mu bili všeč in so se nanašali na razumevanje in 

opredeljevanje čustvene inteligentnosti. Goleman je v knjigi opisal, da čustvena inteligentnost 

temelji na čustvenih spretnostih in da je zelo pomembno, kako ravnamo s seboj, kako 

ravnamo z ostalimi in kako delamo v skupini (Goleman, 1997). 

 

Goleman (1997, str. 50) je menil, da »je čustvena inteligentnost sposobnost, da nekdo samega 

sebe motivira in vztraja kljub frustracijam;  sposobnost, kjer gre za nadzorovanje impulzov in 

odlaganje zadovoljitve; za uravnavanje našega razpoloženja in za empatijo do drugih«. 

 

Njegov model razlikuje pet čustvenih spretnosti, od katerih se prva nanaša na poznavanje 

čustev. Gre za sposobnost, da prepoznavamo čustva, ko nastanejo, in jih ne odrivamo, če niso 

prijetna. Prepoznavanje občutka, kakršen se v resnici porodi, je temelj čustvene 

inteligentnosti. Naslednja kategorija čustvenih spretnosti je obvladovanje čustev. Prilagajanje 
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občutkov, da ustrezajo okoliščinam, je sposobnost, ki nadgrajuje zavest o sebi. To se nanaša 

na sposobnost, da obvladujemo neprijetna/prijetna čustva, potem ko smo sprejeli dejstvo, da 

jih imamo. Naslednje področje čustvenih spretnosti je povezano z motiviranjem samega sebe, 

saj so čustva motivatorji. Zato je zelo pomembna sposobnost urejanja čustev, da služijo 

namenu, npr. večji zbranosti, spodbujanju in obvladovanju sebe in ustvarjalnosti. Nadgradnja 

prejšnjih, t. i. osebnih čustvenih spretnosti je družbena spretnost, ki jo lahko poimenujemo 

prepoznavanje čustev drugih. S prepoznavanjem čustev pri sebi postajamo sposobni zaznave 

teh tudi pri drugih. Empatija je sposobnost, ki nadgrajuje čustveno zavest o sebi in je 

poglavitna spretnost pri občevanju z ljudmi. Zadnja čustvena spretnost, ki prav tako sodi med 

družbene spretnosti pa je sposobnost izgrajevanja odnosov. S tem, ko razumemo druge, jih 

lahko motiviramo, učinkovito vodimo in delamo v uspešnih timih. Lahko smo to, kar smo; 

lahko dajemo, jemljemo in smo spontani glede na trenutno razpoloženje. Umetnost 

ustvarjanja in ohranjanja medosebnih odnosov je spretnost uravnavanja čustev pri drugih 

(Goleman,1997). 

 

Sodobnejše teorije čustev kažejo, da čustva usmerjajo kognitivne aktivnosti ter motivirajo 

ciljno usmerjeno adaptivno vedenje. Schwarz (v Pečjak in Košir, 2008) navaja, da so lahko 

čustva posamezniku pomemben vir koristnih informacij in da jih lahko ta uporablja za 

učinkovitejše prilagajanje, kot tudi motiviranje, načrtovanje in doseganje določenih 

življenjskih ciljev. Glede nato, kateri del v tej zvezi- ali čustva ali inteligentnost, se avtorji 

delijo na tiste, ki obravnavajo čustveno inteligentnost prvenstveno kot kognitivni konstrukt in 

tiste, ki jo poimenujejo kot nekognitivni konstrukt (Prav tam).. 

 

Martinez- Pons je ugotovil, da je čustvena inteligentnost povezana z večjo storilnostno 

orientacijo, večjim zadovoljstvom z življenjem in manj depresivnim razpoloženjem (Prav 

tam). 

 

Rrazredna učiteljica in strokovnjakinja s področja vzgoje in izobraževanja iz Velike Britanije, 

Marziyah Panju, ki je napisala priročnik Strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti v 

razredu, pravi, da čustvena inteligentnost pomeni: »Vedeti, kdaj se počutimo dobro, kdaj 

slabo in kako priti od slabega k dobremu« (Panju, 2010, str. 20). 
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2.2 Razmerje med kognitivno (IQ) in čustveno (EQ) inteligentnostjo 

 

Za stare Grke je imel človek dve vrsti uma- tistega, ki misli in tistega, ki čuti. Opazili so 

razcep med glavo in srcem, umom in dušo, a zanje eno ni bilo nadrejeno drugemu. Cenili so 

razum, logiko in empirično razumevanje, a tudi intuitivne, estetske in domišljijske oblike 

inteligence. Pojem dveh umov se je nadaljeval kot pomembna tema v zgodovini odnosa med 

razumom in čustvi. V obdobju razsvetljenstva v Franciji je znani rek filozofa Renéja 

Descartesa »Mislim, torej sem«, kaže da je častil zmožnost racionalnega mišljenja bolj kot 

katerokoli drugo obliko inteligentnosti. Oče psihoanalize Sigmund Freud je nadaljeval s 

pretiranim čaščenjem razuma, ko je opisoval nekatere manj obvladane mentalne in čustvene 

procese, ki so jim podvrženi ljudje. Njegova zamisel je bila, da se mora čustvo v svojem 

najširšem smislu podrediti racionalni misli. Carl Gustav Jung pa je videl, da imata tako misel 

kot čustvo smotrno osnovo. Čustva so popolnoma razumna, če razumemo njihovo logiko. 

Jungov prispevek  zgodovini je torej pomemben iz dveh razlogov: čustva je dvignil na raven 

razuma in prepoznal potrebo po integraciji vseh funkcij psihe kot so racionalne funkcije 

(sodba, mišljenje, čustvovanje) in iracionalne funkcije (zaznava, intuicija, čutenje). 

 

Sodobna znanost podpira in razvija zamisel dveh umov. Razmerje med razumom in čustvi je 

še bolj osvetlila raziskava dveh možganskih področij: amigdale (čustveni možgani) in 

neokorteksa (racionalni možgani). Amigdala deluje kot neke vrste psihološka straža, saj je 

odgovorna za naša impulzivna dejanja, neokorteks pa nam omogoča, da občutimo čustva, da 

ohranjamo odnose in da premišljujemo o tem, kaj se dogaja z našimi čustvi (Wilks, 2009). 

 

Čustveni um je veliko hitrejši kot razumni in vskoči v dogajanje brez časa za premislek, kaj 

pravzaprav počne. Hitrost čustvenega uma odvrača od preudarnega in razčlenjevalnega 

razmišljanja, ki je zaščitni znak miselnega uma. Ker razumni um potrebuje trenutek ali dva 

več kot čustveni, da zabeleži in se odzove na dogodke, »prvi vzgib« v čustveno napeti 

situaciji prihaja iz srca, ne iz razuma. Razumni um sklepa na osnovi objektivnih dokazov. 

Čustveni um pa v svoje prepričanje absolutno zaupa in zato zavrže vsako, njegovemu 

prepričanju nasprotno dokazovanje. Prav zato se je težko pogovarjati z nekom, ki je čustveno 

razburjen (Goleman, 1997). 

 

Pomembnost sodelovanja in medsebojna soodvisnost amigdale in neokorteksa uravnavata dve 

različni, a soodvisni vrsti inteligentnosti: razumsko (kognitivno) (IQ) in čustveno (EQ- po 
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angleškem izrazu Emotional Quotient). Od obeh je odvisno, kako delujemo vsak dan in vse 

življenje. Razum ne more dobro delovati brez čustvene inteligentnosti, tej pa koristi hladna, 

premišljena razumska presoja. Ko obe inteligentnosti delujeta usklajeno in učinkovito, se 

dvigne tako čustvena kot kognitivna inteligentnost. Kognitivna inteligentnost, ki jo merimo z 

IQ in s SAT (Scholastic Aptitude Test-Test učnih sposobnosti v Veliki Britaniji), ni zanesljiv 

pokazatelj bodočega uspeha v življenju (Schilling, 2000). 

 

Takšnega mnenja je tudi Goleman, ki pravi, da je čustvena inteligentnost pri celostnem 

osebnem razvoju veliko bolj pomembna kot kognitivna. IQ vpliva na okoli 20 odstotkov 

dejavnikov, ki določajo uspeh v življenju, ostalih 80 odstotkov prepušča drugim vplivom. 

Številne študije so pokazale, da ima IQ le majhen vpliv na to, kako posameznik živi svoje 

življenje, kako srečen je in kako uspešen. Eden od glavnih razlogov za to je, da čeprav so 

miselne sposobnosti povezane z IQ-jem- želja in motivacija izhajata iz čustvene 

inteligentnosti. Tako je čustvena inteligentnost lahko vplivna kot IQ, včasih celo močnejša, 

saj se temeljnih spretnosti čustvovanja (čustvenega doživljanja, življenja) lahko naučimo, 

priučimo, učimo in izboljšamo že pri otrocih in skozi celo naše življenje (Goleman, 1997). 

 

»Mišljenje in čutenje sta dva vzajemna sistema, ki hranita drug drugega. V mnogih pogledih, 

čustva pravzaprav ustvarjajo naše misli« (Wilks, 2009, str. 19). 

 

2.3 Razmerje med čustveno inteligentnostjo in čustveno pismenostjo 

 

Bocchino leta 1999 predlaga namesto pojma čustvena inteligentnost izraz čustvena pismenost. 

Pravi, da z izrazom inteligentnost zajamemo le potenciale posameznika, ki jih ta lahko razvija 

ali pa tudi ne; izraz pismenost pa označuje ugotovljeno stopnjo razumevanja čustev, čustvenih 

spretnosti in strategij pri določeni osebi, ki jih lahko ta razvija ves čas (Pečjak in Košir, 2008, 

str. 122). 

 

»Panju (2010, str. 22) meni, da je uporaba izraza čustvena pismenost z vidika posameznika 

lahko napačna, saj ima lahko negativno konotacijo za tiste, ki jim učenje »branja in pisanja« 

ni bilo všeč in se zato bojijo učenja »čustvene pismenosti«.  
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Organizacija Antidote iz Velike Britanije, ki promovira čustveno pismenost, slednjo 

opredeljuje kot  »proces individualnega in skupnega premišljevanja o tem, kako naša čustva 

oblikujejo naša dejanja ter  uporaba čustvenega razumevanja za obogatitev našega mišljenja 

(Panju, 2010). 

 

Britanska interesna skupina za čustveno pismenost pa se o čustveni pismenosti izreka takole: 

»Vsi imamo različne stopnje čustvene pismenosti. Stopnja, do katere smo čustveno pismeni, 

odraža stopnjo, do katere lahko prepoznamo, razumemo, obvladujemo in ustrezno izražamo 

svoja čustva« (Panju, 2010, str. 22). 

 

Izraz čustvena pismenost in tudi izraz čustvena sposobnost sta po Schillingu (2000) 

zamenljiva izraza za označevanje relativne sposobnosti za doživljanje in pravilno 

obvladovanje čustev. Čustvene sposobnosti so spretnosti in lastnosti: zavedanje sebe, 

empatija, nadzor impulzov, poslušanje, sprejemanje odločitve, obvladovanje jeze. Stopnja 

njihove razvitosti določa višino naše čustvene inteligentnosti in stopnjo naše čustvene 

sposobnosti.  

 

2.4 Sestavine čustvene inteligentnosti 

 

V nadaljevanju bom predstavila pet sestavin (razsežnosti, elementov ali spretnosti) čustvene 

inteligentnosti po Golemanu, ki sem jih že omenjala v poglavju Golemanov model čustvene 

inteligentnosti. Značilnosti teh sestavin čustvene inteligentnosti dobro kažejo na to, da bi jih 

bilo dobro razvijati v razredu pri učencih. 

 

Sestavine čustvene inteligentnosti, ki jih je izpostavil Goleman (1997), so naslednje: 

  samozavedanje 

 samokontrola, 

 empatija, 

 osebna motivacija, 

 spretnosti v odnosih. 
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Vse te sestavine lahko razumemo kot vrsto intrapersonalne in interpersonalne inteligetnosti, ki 

sta del teorije H. Gardnerja o multiplih inteligentnostih (gl. poglavje Razvoj pojma čustvena 

inteligentnost skozi zgodovino). 

 

Sestavine čustvene inteligentnosti bi lahko razvrstili v dve vrsti: 

Tabela 2: Intrapersonalna in interpersonalna inteligentnost (Goleman, 1997). 

 

Intrapersonalna inteligentnost Interpersonalna inteligentnost 

-Navznoter usmerjene inteligentnosti, ki se 

uporabljajo pri razumevanju in motivaciji 

samega sebe. 

-Samozavedanje. 

-Samokontrola. 

-Osebna motivacija. 

-Navzven usmerjene inteligentnosti, ki se 

uporabljajo za razumevanje in usmerjanje 

našega odnosa z drugimi. 

-Izražanje empatije. 

-Spretnosti v odnosih. 

 

Sestavine čustvene inteligentnosti se odražajo v vedenju. Vedenja se lahko naučimo, ga 

vadimo in razvijamo. Vsi elementi čustvene inteligentnosti se razvijajo postopoma. Med seboj 

so povezani na zapleten način; od ravni razvitosti posamezne sposobnosti pa je odvisna 

razvitost ostalih in obratno (prepletajo se v obliki koreninskega sistema). Ko jih začnemo 

razvijati, smo zmožni samo osnovnega izvajanja nekaterih elementov; ko rastemo in 

dozorevamo, pa razvijamo tudi kompleksnejše ravni znanja. V primeru nekaterih elementov, 

npr. empatije, se zmožnost povezovanja z drugimi in razumevanje občutkov drugih ne more 

začeti pred vstopom v šolo. Stopnja čustvene inteligentnosti posameznika je odvisna od vseh 

petih sestavin (Wood, 2004). 

 

2.4.1 Samozavedanje 

 

Samozavedanje je osnova, na kateri temeljijo druge spretnosti čustvene inteligentnosti. To je 

zmožnost poznavanja naših notranjih stanj, prioritet, rešitev in intuicij, ki vključuje: čustveno 

zavedanje (priznavanje naših čustev, kot se odvijajo v resničnem življenju, razumevanje 

vzrokov teh čustev, npr. kaj jih sproži), natančna samoocena (poznavanje naših močnih 
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področij in omejitev), samozavest (močan občutek naše lastne vrednosti in sposobnosti) 

(Panju, 2010). Spretnosti (Prav tam), ki so povezane s samozavedanjem so: 

 

a.) Prepoznavanje lastnih čustev 

 

Naši občutki nam povedo, kaj je za nas zares pomembno. Sposobni moramo biti definirati 

svoja čustva in jih označiti. Razviti moramo bogato besedišče, s katerim lahko opišemo 

čustva, da lahko razumemo svoje izkušnje. Če občutke zanikamo, nas preplavijo zmeda, 

zamera in fizični stres. Celo intenzivni in neprijetni občutki se omilijo, če jih priznamo brez 

kritiziranja ali obsojanja. 

 

b.)  Razumevanje vzrokov in vplivov naših lastnih čustev 

in dejanj na nas in na druge 

 

Z natančnim opazovanjem se učimo, kakšen vpliv imajo naši občutki in naša dejanja na 

druge. To znanje nam pomaga, da smo bolj učinkoviti pri interakciji z drugimi. Pomembno je, 

da vemo, kako ravnati, npr. če nas je strah, kako si za naslednjič že vnaprej pripraviti načrt, da 

se bomo bolj počutili varne ipd. 

 

c.) Poznavanje naših močnih področij 

 

Najprej moramo priznati svoje pomanjkljivosti, hkrati pa tudi prednosti. Potem moramo svoje 

prednosti okrepiti, pomanjkljivosti pa odpraviti. 

 

d.) Prevzemanje odgovornosti 

 

Sprejemanje primernih odločitev in prevzemanje odgovornosti pomeni, da moramo razumeti, 

da smo se dolžni vesti tako, da sebi in svojim bližnjim zagotavljamo varnost. 

 

e.) Oblikovanje samopodobe 

 

Samopodoba nam pove, kako zaznavamo sami sebe. To je pomembno, kajti od tega, kar 

čutimo in mislimo o sebi, je odvisno, kakšna bodo naša dejanja. Če nam nek vidik samega 

sebe ni všeč, moramo glede tega nekaj ukreniti (Prav tam). 
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Naša čustva se velikokrat med seboj prepletajo. Posledica tega je zapleten čustveni svet. Če se 

ne zavedamo ali ne razumemo svojega notranjega stanja, nas čustva lahko preplavijo in 

izgubimo nadzor, posledice pa so škodljive, lahko celo katastrofalne. Panju se pri opisovanju 

takega občutka »preplavljenosti« sklicuje na Golemana, ki čustveno prevzetost opiše kot 

»čustveno ugrabitev«, in manj ko se zavedamo sami sebe, bolj verjetno je, da nas bodo čustva 

»preplavila«. Zmožnost, da se zavedamo, kaj občutimo in kako se obnašamo, nam omogoča 

določeno stopnjo nadzora nad našim obnašanjem. Ko se enkrat začnemo zavedati svojih 

čustvenih odzivov, obstaja večja verjetnost, da s bomo odzvali ustrezneje. Pomembno je, da 

se vedno zavedamo povezave med svojimi mislimi, občutki in dejanji. Sami moramo biti 

sposobni prepoznati svoja lastna čustva, da se lahko učinkovito lotimo čustev drugih. 

Priznavanje lastnih čustev nam lahko omogoči boljši vpogled v to, kaj nam je všeč, kaj nam ni 

všeč, ali do česa smo ravnodušni, oskrbi nas z informacijami o naših sodbah, daje nam 

namige, kako naj se obnašamo, in nam pomaga razumeti posledice lastnih čustev (Panju, 

2010). 

 

2.4.1.1 Razvijanje samozavedanja pri učencih 

 

Samozavedanje pomaga učencem obvladati njihova čustva in si hitreje opomoči od slabih 

razpoloženj. Učenci, ki se zavedajo sebe, pred sabo ničesar ne skrivajo. Ko dajo čustvu ime, 

ga prepoznajo za svojega. Lahko govorijo o strahu, frustraciji, razburjenju in zavisti ter lahko 

razumejo in predvidijo taka čustva tudi pri drugih ljudeh. Brez samozavedanja lahko učenca 

čustva tako preplavijo, da se v njih utopi in izgubi. Nezavedanje dogajanja v notranjem in 

zunanjem svetu povzroči, da obnašanje ni v skladu s prepričanji in občutki. Če se ne zavedajo 

sebe, učenci nikoli ne pridobijo nadzora nad svojim življenjem (Schilling, 2000). 

 

Samozavedanje je pri učencih mogoče razvijati na več načinov (Panju, 2010) Na primer z 

dejavnostmi, kot so izdelovanje miselnih vzorcev o njihovih močnih in šibkih področij, 

omejitvah, vlogah, odgovornostih, dobrih lastnostih, izkušnjah, nadarjenostih, ipd. lahko pri 

njih spodbudimo raziskovanje njihove lastne samopodobe. Samopodobo lahko učenci 

raziskujejo tudi s primerjanjem samega sebe s knjižnimi junaki, pri čemer lahko primerjajo 

posamezne podobnosti in razlike. Dejavnosti, kot so primerjanje videza, sposobnosti, 

zanimanja, moči različnih inteligentnosti, etike pri delu in čustvenih prednosti učencem 

omogočajo, da se osredotočijo nase in tako gradijo njihovo pozitivno samopodobo. 
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Samozavedanje je nadalje mogoče razvijati tudi z razširjanjem besedišča, namenjenega 

izražanju čustev. Tukaj pridejo v poštev (Prav tam) zlasti uporaba metode nevihte možganov 

(ang. brainstorming), ko se poskuša napisati seznam čim bolj natančnih občutkov, igranje 

pantomime (oponašanje in ugibanje različnih čustev) ter drugih iger (npr. »ugani kako se 

počutim«), opisovanje raznih občutkov skupini, pripovedovanje ali zapisovanje zgodb, ki 

vsebujejo besede za opisovanje občutkov, risanje risb ali zbiranje člankov ali fotografij, ki 

ponazarjajo določena čustva, iz česar lahko na koncu tudi nastane »stena občutkov«, ipd. 

Naslednji možen način razvijanja samozavedanja pri učencih je ocenjevanje čustev v 

skupnem pogovoru. Učence lahko vsak dan spodbudimo, da povedo, kaj dobrega ali slabega 

se jim je zgodilo doma ali v šoli. S seboj lahko tudi prinesejo poseben predmet in opišejo 

občutke, ki so povezani s tem predmetom ter pojasnijo, zakaj tako čutijo. 

 

Posebej učinkovita metoda razvijanja samozavedanja je določanje vzrokov in posledic čustev 

učencev, ki lahko vključuje pogovor z učenci o povezavi med tem, kar čutijo, mislijo in 

naredijo. Med pripovedovanjem zgodb lahko na primer spodbujajmo učence, naj povezujejo 

misli, občutke in dejanja glavnih junakov. Zelo veliko lahko učitelji na področju razvijanja 

samozavedanja učencev dosežejo, če so tudi sami dober zgled samozavedanja. Takšen zgled 

lahko učitelji vzdržujejo na primer tako, da pogosto razlagajo svoje misli, občutke in dejanja 

ter da so pripravljeni prisluhniti učencem, ki menijo, da so tudi sami že doživeli podobna ali 

enaka občutenja (Panju, 2010). Samozavedanje lahko učitelji, zlasti pri starejših učencih, 

krepijo tudi na način, da jih spodbujajo k analizi njihovih čustev (med drugim jih lahko na 

primer zaprosijo, da zapišejo ali povedo vpliv njihovih občutkov na druge ljudi). 

 

Vsakega od zgoraj opisanih načinov razvijanja samozavedanja učencev v razredu je mogoče 

uporabiti bodisi ločeno bodisi v ustrezni medsebojni kombinaciji z drugimi načini, pri čemer 

pa bodo rezultati odvisni tudi od stopnje pripravljenosti učencev, da v njih aktivno sodelujejo. 

 

2.4.2 Samokontrola 

 

Samokontrola nam omogoča, da s svojimi občutki ustrezno in skladno ravnamo in da nam ti 

nalogo, ki smo si jo zadali, prej olajšajo kot pa ovirajo (Panju, 2010). Gre za možnost 

obvladovanja močnih čustev, s čimer se izognemo temu, da bi nas čustva preplavila ali 

paralizirala. To vključuje: 



 18 

-nadzorovanje naših čustvenih reakcij, kot npr. zadrževanje razdiralnih čustev in impulzov,  

-zavedanje, kot npr. prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja, nadzorovanje naših 

impulzov,  

-odlaganje zadovoljitve zaradi doseganja ciljev in hitro okrevanje po čustveni stiski, 

-prilagajanje, kot npr. prilagodljivost pri spremembah in sprejemanje novih idej, drugačnih 

pristopov in novih informacij. 

 

Šele, ko se enkrat zavemo lastnih čustev, lahko začnemo usmerjati svoje razpoloženje in 

dejanja. Način, s katerim obvladujemo svoja čustva, je pomemben dejavnik pri razvoju naše 

čustvene inteligentnosti. Predpogoj učinkovitega obvladovanja čustev sta povprečna in dobra 

samopodoba in pozitivna naravnanost čustvenih reakcij. 

 

Ob nizki samokontroli se naša dejanja izvedejo prej kot naše zavedanje - takrat ravnamo 

impulzivno. Ko začnemo razvijati občutek za samokontrolo, se začnemo zavedati 

naraščajočih čustev, še preden se odločimo za dejanja, in lahko začnemo vaditi nadzor. Tako 

se bomo na koncu ob visoki samokontroli zavedali, katera misel je povzročila čustvo, in bomo 

lahko uporabljali skupek tehnik za samokontrolo ter tako svoje vedenje nadzorovali v 

pozitivni smeri. Z obvladovanjem jeze« in oblikovanjem pozitivne samopodobe bomo bolj 

odporni na frustracije, lažje se bomo izogibali poniževanju in samo-destruktivnemu vedenju, 

obvladovali bomo svojo osamljenost in socialno anksioznost. 

 

Za samokontrolo potrebujemo kar nekaj spretnosti: obvladovanje negativnih čustvenih 

impulzov, odlaganje zadovoljitve, izbiranje ustreznih odzivov, ki temeljijo na razumevanju 

situacij ali okoliščin, v katerih se nahajamo, samokontrolo in uporaba ustreznih izrazov za 

izražanje naših čustev, izražanje jeze brez prepira (obvladovanje jeze). 

 

Panju (2010) izpostavlja več tehnik obvladovanja negativnih čustvenih impulzov. Ena od teh 

metod je zadrževanje čustev, ko se pojavijo, ter nadzor ali odstranitev vseh zunanjih znakov. 

Tehniko uporabljamo, ko je izražanje določenega čustva neustrezno, npr. ko želimo zadržati 

smeh, ker bi drugače delovali zelo nevljudno ali ko zadržimo solze, če ne želimo razkriti, 

kako razočarani smo. Druga tehnika –ponovno ovrednotenje situacije- vključuje mentalno 

spremembo situacije za doseganje želenega čustvenega stanja. Z nadzorom in spremenjenim 

ovrednotenjem situacije znižamo raven zaskrbljenosti, ki jo občutimo. Ponovno ovrednotenje 

situacije nam omogoča, da spremenimo osebni pomen, ki ga pripisujemo situaciji, s tem pa 
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spreminjamo tudi čustvene posledice uspeha ali neuspeha. Primer (Panju, 2010):  ko učitelj 

pomiri učence med pisanjem preizkusa znanja tako, da jim pove, naj jih nič ne skrbi, saj bi rad 

le preveril ali jih je dobro naučil. Pri tretji tehniki, to je preusmeritev, ravnamo z negativnimi 

čustvi tako, da pozornost z dražljaja, ki povzroča neugodje, preusmerimo na nekaj, kar nas 

manj vznemirja. Na primer, če otroke zamotimo z igrico ali s pesmico, ki jo imajo vsi radi, 

lahko preusmerimo pozornost z negativnega incidenta in jih tako odvrnemo od tega, da bi na 

negativnost odreagirali. Četrta tehnika obvladovanja negativnih čustvenih impulzov je pomoč. 

Pri tej tehniki se odzovemo na potrebo po čustveni kontroli tako, da pri drugih poiščemo 

pomoč. Če se učenec vznemiri po incidentu na igrišču, lahko pomoč in podporo poišče pri 

odraslem. 

 

Druga spretnost samokontrole je odlaganje zadovoljitve. Ta zmožnost se običajno prišteva k 

osebnostnim lastnostim. Ljudje, ki te lastnosti nimajo, potrebujejo takojšnjo zadovoljitev in 

lahko trpijo zaradi slabega nadzora impulzov. Odlaganje zadovoljitve je raziskoval tudi 

psiholog Walter Mischel s svojimi sodelavci na univerzi Stanford 

(http://healthland.time.com/2011/09/06/the-secrets-of-self-control-the-marshmallow-test-40-

years-later/), ki so izvajali znani test »Marshmallow«. Šlo je za domiselni preizkus moči 

volje, pri katerem so več sto otrokom starosti štirih let ponudili slastne kolačke in jim 

povedali, da jih lahko pojedo takoj ali pa se tega vzdržijo nadaljnjih 15 minut in nato po 

vrnitvi raziskovalca dobijo za nagrado dva kolačka. Večina otrok je rekla, da bo počakala, 

toda nekateri niso uspeli zdržati in so podlegli skušnjavi še preden je minila 1 minuta. Drugi 

so se še nekaj časa borili s skušnjavo in končno tudi sami omagali. Najbolj uspešni udeleženci 

raziskave so ugotovili, da se lahko najlažje uprejo skušnjavi, če preusmerijo svojo pozornost 

na kaj drugega. Nekateri so se zato začeli obračati, drugi zakrivati oči, spet tretji pa brcati v 

mizo in tako uspeli odložiti zadovoljitev za celih 15 minut. 

 

Pri tej raziskavi, ki je trajala več let, saj so opazovali iste otroke, so odkrili, da imajo otroci, ki 

so se najbolj odrezali pri odlaganju zadovoljitve, boljše učne in socialne spretnosti. Dosegli so 

boljše rezultate pri šolskem testu sposobnosti, težje jih je bilo zmesti, bili so bolj motivirani za 

uspeh, bolj uspešno pa so tudi sklepali prijateljstva in jih ohranjali. Imeli so samozavest, 

vztrajnost in zmožnost obvladovanja frustracij (Panju, 2010). 
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Tretja spretnost samokontrole (Prav tam) je izbiranje ustreznih odzivov, ki temeljijo na 

razumevanju situacij ali okoliščin, v katerih se nahajamo. Samokontrola nam omogoča, da 

lahko sami izberemo način, s katerim bomo zaznali situacijo. 

 

Četrta spretnost (Prav tam) je samokontrola in uporaba ustreznih izrazov za izražanje naših 

čustev. Samokontrola pomeni, da smo sposobni nadzorovati tista neproduktivna vedenja, ki 

nas ne pripeljejo nikamor. Po kričanju na sošolca, se sicer lahko počutimo odlično, vendar je 

zmaga le trenutna in minljiva. Na ta način nismo storili ničesar, da bi vzpostavili učinkovit 

odnos. To pomeni le več težav pri razredniku ter povzroča občutek slabe vesti in praznine, 

potem ko učenec premisli o tem, kar je storil. 

 

Peta spretnost (Prav tam) samokontrole je izražanje jeze brez prepira (obvladovanje jeze). 

Jezo lahko povzroči karkoli, npr. prijateljevo zoprno vedenje, zaskrbljenost zaradi osebnih 

težav, spomin na neprijeten dogodek…. Običajno izhaja iz našega občutka nemoči ali 

nezmožnosti nadzorovanja določenih situacij, ko je naš cilj oviran ali so naše potrebe 

nezadovoljene. Počutimo se ujeti v določenih okoliščinah in ne vidimo izhoda. Nekateri ljudje 

se hitro razjezijo in imajo lahko tudi težave z nadzorovanjem njihove jeze. Zavedati se je 

treba, da zlasti nenadzorovana jeza lahko pogosto drugim povzroči bolečino. Zaradi posledic 

jeze se oseba velikokrat počuti krivo in osramočeno. Jeza kot takšna sicer sestoji iz treh 

komponent: samega čustva, izražanja čustva in razumevanja čustva. Strategije za 

obvladovanje jeze so umetnost učenja jeze na pozitiven način. Učence lahko učitelji naučijo 

mnogo načinov, na katere se lahko uspešno spopadajo z njihovimi občutki jeze (Prav tam). 

 

2.4.2.1 Razvijanje samokontrole učencev v razredu 

 

Prav je, če učitelji naučimo učence (Schilling, 2000). kako postopati, da pri njih ne pride do 

takojšnjega izbruha jeze ali drugih pretežno negativnih čustev (učitelji se lahko pri tem 

poslužijo tehnike pomirjanja in učenja sproščanja z globokim dihanjem). Če učenci počakajo, 

da se malo umirijo in ohladijo, se lahko lažje in na bolj miren način soočijo z drugo osebo. 

Dokler pa jih preplavljajo negativna čustva, so njihove sposobnosti poslušanja, mišljenja in 

govora zelo zmanjšane in omejene. Učence lahko učitelji naučimo, kako naj jezo raje izrazijo 

jasno kot pa agresivno. Pri tem lahko učenci nedvoumno izrazijo svoje potrebe in/ali občutke, 

ne da bi s tem drug drugega prizadeli. Pokazati morajo spoštovanje do sebe in drugih. Lahko 
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na primer povejo sošolcu, ki se norčuje iz drugega sošolca, da so jezni nanj, ker se norčuje iz 

njihovega dobrega prijatelja in ga opozorijo, da naj preneha s takšnim vedenjem in se opraviči 

njihovemu prijatelju. 

 

Sprememba okolja lahko včasih pomaga zmanjšati občutek jeze. Zato je mogoče bolje, če se 

prizadeti učenec umakne in poišče druge prijatelje, ki bodo bolj pripomogli k njegovi 

učenčevi samozavesti in dobremu počutju. 

Učitelji se morajo naučiti odkriti vzrok občutka jeze in tudi način, kako se bodo z njim 

spopadali. Naučiti se morajo sprevideti, kaj je jezo sprožilo in zakaj. Pogovor z vrstniki ali 

učitelji lahko učencem pomaga odkriti način, kako te sprožilce odstraniti. 

 

Učitelji (Panju, 2010) lahko učencem pomagajo občutenje jeze označiti z besedami, kot so 

besen, razdražen, jezen, siten, ki jih napišejo/narišejo na plakat ali v zvezek. Učencem so v 

oporo, ko se pogovarjajo o občutjih jeze. Naredijo lahko plakat, ki prikazuje vsa občutja jeze 

učencev. 

 

Pomembno je, da učencem dajo priložnost, da spregovorijo o medsebojnih odnosih, situacijah 

ali ljudeh, ki jim povzročajo jezo. Pogovorijo naj se o konstruktivnih načinih soočanja z jezo. 

Pri tem lahko uporabijo knjige in zgodbe o jezi, da učencem pomagajo razumeti in obvladati 

to čustvo. Zgodbe, ki prikazujejo uporabo tehnik pozitivnega in odgovornega obvladovanja 

jeze, lahko otrokom pomagajo pri ovrednotenju občutkov in jim omogočajo alternativne 

načine soočanja z njihovimi čustvi.  

 

Dobro je, če se učitelji pogovorijo o strategijah za obvladovanje jeze, ki jih uporabljajo 

učenci. Skupaj z učenci lahko učitelji poiščejo odgovore na različne situacije, v katerih so se v 

preteklosti znašli učenci (npr. trenutki, ko so bili veseli ali jih je bilo strah; kako so 

odreagirali, ko so bili jezni; kako bi lahko nekoga prizadeli, pa ga niso; trenutki, ko so zares 

nadzorovali svoje občutke; trenutki, ki so bili zares primerni, da so lahko izrazili svoje 

občutke; ipd.). Obenem pa mora biti ob vsaki taki iztočnici učencem dana možnost, da 

povedo, s kakšnim vedenjem so prebrodili težke situacije. 

 

Pomembno je tudi, da učitelji skupaj z učenci raziskujejo nove strategije obvladovanja jeze. 

Na ta način namreč učenci razvijajo navado pozitivnega pogovora s samim seboj in se naučijo 

nadzorovati negativne misli in negativno držo. V razredu naj učitelji v čim večji meri 
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omogočajo pozitivne potrditve in afirmacije, ki jih lahko učenci uporabijo v težkih situacijah. 

Učenci lahko intervjuvajo nekoga, katerega samokontrolo občudujejo, in o tem poročajo v 

razredu ali pa vadijo, kako si pomagati s humorjem in z vajami za sproščanje ali dihanje. 

Učitelji lahko učencem predstavijo tipične scenarije, ki vključujejo ljudi v težkih situacijah, in 

nato z nevihto možganov in ali igro vlog prikažejo alternativne načine odzivanja in mišljenja. 

Z učenci se lahko pogovorijo o tem, kako pomembno je, da se zavedajo, kaj je v določenem 

kontekstu tisto, kar je sprožilo neko čustvo. Spodbudijo lahko učence k temu, da naj si 

ogledajo vzroke za čustva tudi pri drugih. Učitelji naj razvijajo spretnosti dobre samokontrole 

in naj se trudijo biti dober zgled obvladovanja jeze. Ko svoja čustva delijo z učenci, jim 

morajo razložiti, kako ravnajo z njimi. Lahko tudi oblikujejo skupno poročilo o obvladovanju 

močnih čustev, ki ga sestavijo vsi učenci skupaj. Starše lahko učitelji vključijo tako, da jim 

posredujejo razredne ali šolske strategije za obvladovanje jeze in pridobijo njihovo podporo 

pri nadaljnjih postopkih obvladovanja jeze doma. Učenci, katere bodo učitelji usmerjali k 

odgovornem obvladovanju jeze, bodo bolj verjetno razumeli ter neposredno in neagresivno 

obvladovali občutke jeze. Posledično se bodo takšni učenci tudi izognili stresu, ki največkrat 

spremlja slabo obvladovanje jeze (Prav tam). 

 

2.4.3 Empatija in razvijanje empatije pri učencih 

 

Empatija je zmožnost posameznika (Simonič, 2010), da se postavi na mesto drugega, pri 

čemer zazna in razume oz. se vživi v občutja in misli druge osebe, vendar se z njo za razliko 

od simpatije in sočutja do drugega ne poistoveti. Empatija je zavedanje in deljenje čustev in 

misli z drugo osebo. To omogoča opazovalcu videti stanje tako, kakor ga vidi druga oseba. 

Razumevanje stanje druge osebe nam omogoča spoznati, kaj je vsebina določenega 

doživljanja druge osebe v tem stanju (misli, čustva) ter kaj to doživljanje v tem stanju pomeni 

za drugo osebo. Empatija vključuje razumevanje drugih, kar pomeni zaznavanje občutkov in 

pogledov drugih ter aktivno zanimanje za vse, kar se jih tiče in jih motivira, za njihov način 

dela in sodelovanje z njimi. Prav tako vključuje razvijanje drugih, kar pomeni zaznavanje 

potrebe po razvoju drugih in podpiranje  njihovih sposobnosti. Pomeni tudi vzpostavitev in 

vzdrževanje stikov. Ljudje se počutijo dovolj varni, da sproščeno govorijo z nami, ne da bi se 

bali obsojanja. 
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Naša sposobnost empatije je neposredno odvisna od naše zmožnosti samozavedanja. Če ne 

občutimo lastnih občutkov, ne znamo ceniti niti občutkov drugih ljudi. 

 

»Razvojni psihologi (Shapiro, 1999, str. 51) poudarjajo, da ima empatija dve sestavini: 

čustveni odziv na druge, ki se ponavadi razvije v prvih šestih letih življenja, in spoznavni 

odziv, ki določa stopnjo, do katere so starejši otroci sposobni uvideti in dojeti stališče ali 

pogled drugega človeka«. 

 

Empatija je sposobnost, ki se je lahko učenci naučijo in ni odvisna od genetske zasnove. 

Najbolje je, če začnemo empatijo razvijati že v zgodnjem otroštvu, vendar pa pravzaprav 

nikoli ni prepozno.  

 

Pri šestih letih lahko govorimo že o začetku obdobja spoznavanja empatije (Shapiro, 1999) 

(sposobnosti pogledati na stvari z gledišča drugega in ustreznega vedenja). Veščine čustvene 

inteligentnosti, ki se jih učenci naučijo bodisi v šoli ali doma, jim omogočajo, da se vživijo v 

drugega, obenem pa jim tudi povedo, kdaj naj se približajo nesrečnemu prijatelju ali kdaj ga 

morajo pustiti pri miru. Med desetim in dvanajstim letom starosti učenci zmorejo začutiti 

empatijo tudi do ljudi, ki je ne poznajo. V tem obdobju »abstraktne« empatije izražajo skrb za 

ljudi, ki živijo slabše od njih, npr: v soseščini ali v tuji državi. 

 

Pomembno vlogo pri razvijanju empatije imajo starši in učitelji (Schilling, 2000), saj dajejo 

velik zgled empatije svojim otrokom/učencem. Učenci se lahko naučijo biti bolj empatični, če 

jih pogosto spodbujamo ali usmerjamo k prepoznavanju in priznavanju njihovih lastnih 

občutkov. Svoje različne vrste občutkov, ki jih imajo, naj učenci razumejo in analizirajo. Ko 

se začnejo zavedati lastnih čustev se bodo zavedali tudi občutkov drugih. Tako se lahko 

pogovarjamo z učenci o tem, kaj občutijo drugi ljudje. Učitelj naj učencem omogoči, da se 

med seboj pogovarjajo o svojih dobrih lastnostih in se aktivno zanimajo drug za drugega. 

Učence je potrebno spodbujati, da znajo drug drugemu resnično prisluhniti in se pogovoriti o 

tem, kako pozorno poslušanje razvija sočutje, da se veliko pogovarjajo in uporabljajo izraze 

kot so: nekam razburjen si videti, vidim da te to res muči, to najbrž ni bilo lahko zate, zdi se 

mi da zelo trpiš…. Izvajanje igre vlog ali prevzemanje položaja nekoga drugega je zelo 

učinkovito sredstvo za povečanje stopnje empatije med učenci. Učitelji lahko uporabijo igro 

vlog iz različnih zornih kotov ter spoznavajo, kaj se pri tem dogaja. Med branjem zgodbic naj 
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učitelji za spremembo učence spodbudijo k prevzemanju vidika manj priljubljenih likov iz 

zgodbe (npr. da o zgodbi o treh prašičkih poskušajo razmišljati tudi s stališča volka). 

 

Po mnenju Schillinga (2000) lahko učitelji učence usmerjajo tudi k preučevanju življenja in 

dosežkov znanih empatičnih ljudi (lahko tudi izumiteljev, znanstvenikov, športnikov ipd.), saj 

jim to lahko poveča željo, da bi bili taki kot ti ljudje ter da bi prevzemali vedenje in držo, ki 

sta povezani z njimi. Tudi strategija drame, ki se imenuje »vroči stol« lahko spodbuja učence 

pri razvoju empatije. Eden izmed učencev sedi na »vročem stolu« in igra vlogo določene 

osebe ali lika, ostali učenci, ki sedijo okoli vročega stola pa ga intervjuvajo. Odgovori morajo 

biti v skladu s tem, kaj misli lik, in ne, kaj misli učenec. Nato lahko sledi pogovor v razredu, 

pri katerem učenec, ki je igral vlogo, pove, kako težko ali lahko je bilo odigrati vlogo in 

kakšno empatijo ali pomanjkanje le-te je moral pokazati, da bi dobro odigral vlogo. Izrezki iz 

časopisov, fotografije revnih otrok po svetu, nesreče, bodo učence stimulirali, da bodo mislili 

tudi na druge in na njihove potrebe ter tako ponujali pomoč ljudem, ki so je potrebni. 

 

Med najpreprostejšimi načini učenja empatije (Shapiro, 1999) so »naključna prijazna 

dejanja«, katera so zelo pozitivna v razredu med učenci. Učenci lahko vsak dan zapisujejo 

prijazna dejanja vseh učencev. Prijazno dejanje je lahko drobna pozornost, kot je pridržanje 

vrat sošolcu, telefonski klic bolnemu učencu, pomoč pri učenju ipd. Učencem, katerim 

prijaznost preide v navado, je nikoli nimajo dovolj. Na vso moč bodo iskali priložnost za nova 

nesebična dejanja. 

 

Pomen spodbujanja empatije pri učencih lahko učitelj razvija s sodelovalnim učenjem pri 

vsakem učnem predmetu. Učenci si tako pri skupnem delu razvijajo sodelovalne veščine. 

Sodelovati morajo z drugimi, jim razlagati, jih prositi za pomoč in jim tudi pomagati. Učenci 

postanejo bolj razumevajoči in so pripravljeni pomagati tudi, ko ne delajo v skupini. Zelo 

pomembne so komunikacijske veščine. To pomeni izmenjavo misli in čustev s pomočjo 

simbolov, ki jih razumejo vsi člani skupine. Sem spadajo veščine oddajanja in sprejemanja 

sporočil ter oblikovanja vzdušja v skupini. Sodelovalne veščine, ki so povezane z nalogo, so 

koordinacija med usmerjenostjo na nalogo in vzdrževanjem sodelovalnih odnosov. To je 

veščina vodenja, ki se je lahko nauči vsak član skupine. Tako se učenci lahko naučijo 

prispevati k reševanju problema, postavljati vprašanja, sodelovati pri odločanju, vzdrževati 

dobre delovne odnose, spodbujati druge, pogovarjati se o delu in o tem, kako ga izboljšati. To 

lahko pri učencih učitelji dosežejo z modelnim učenjem in s spodbujanjem ustreznega 



 25 

vedenja. Prav je, da učitelji, ko v razredu ali skupini opazijo primer takšnega vedenja, 

opozorijo vse učence na prikazano oziroma želeno veščino. Vendar je pomembno, da tudi 

učitelji uporabljajo pozitivne modele. 

 

Empatičnega pristopa do sošolcev se lahko učenci naučijo tudi z uporabo sodelovalnih veščin 

(Peklaj, 2001), to je s prevzemanjem različnih vlog v skupini. Vloge posameznika morajo biti 

natančno določene, učenci pa si vloge izmenjujejo, tako da se vsak član skupine seznani z 

vsemi vlogami in se jih nauči. V nalogo lahko učitelji vgradijo pravila za sodelovanje. 

Učencem lahko postavijo preprosta navodila, kdaj lahko posamezni učenec pove svoje zamisli 

in predloge ter kdaj je ponovno lahko na vrsti. Za nadaljnje delo v sodelovalnih učnih 

skupinah je zelo dobro izvesti analizo procesov oziroma dogajanja v skupini. Za takšno 

analizo je potrebno sorazmerno malo časa, učitelji pa jo lahko izvedejo ob koncu ure ali enote. 

Z analizo lahko učitelji ugotovijo, katere aktivnosti in kakšno vedenje članov učne skupine so 

najbolj prispevali k doseganju cilja in kakšno vedenje je oviralo oziroma preprečevalo 

njegovo dosego. Priporočljivo je tudi, da se opravi analiza uspešnosti na področju učenja in 

analiza uporabe sodelovalnih veščin. Za vzpodbujanje sodelovalnih veščin je možen tudi 

njihov dodatni trening, ki ga je treba opraviti v samostojni uri in ne ob sodelovalnem učenju. 

Kot vaje za takšen trening lahko učitelji izberejo parafraziranje, poslušanje in sprejemanje 

drugega ter natančno sporočanje, kakor tudi pisno komuniciranje. Učenci lahko nato pri vseh 

vajah ob koncu povedo, kaj jih je oviralo in kaj bi bilo potrebno pri komunikaciji spremeniti, 

da bi bila sporočila bolj jasna. 

 

Panju (2010) ugotavlja, da so učenci, ki znajo pokazati empatijo, običajno uspešnejši v šoli, v 

socialnih situacijah, pa tudi kasneje na svoji poklicni poti in v odnosih z drugimi. Spodbujanje 

in razvijanje empatije v razredu lahko zmanjša stopnjo nasilja med učenci, hkrati pa zvišuje 

njihovo čustveno inteligentnost. Naloga učiteljev je torej, da okrepijo zavedanje učencev o 

tem, kaj čutijo drugi in da dajejo učencem priložnost, da o tem premišljujejo ter identificirajo 

svoja čustva in lastne izkušnje. Učitelji, ki se dobro zavedajo socialne dinamike razreda in 

spodbujajo empatijo med učenci, s tem tudi širijo priložnosti za učenje. 

 

 

 



 26 

2.4.4 Osebna motivacija učencev in njeno razvijanje v razredu 

 

Zelo pomembna razsežnost čustvene inteligentnosti je osebna motivacija, saj deluje kot 

nekakšen »kažipot« in tako prispeva k temu, da z uporabo naših čustev lažje dosežemo 

zastavljene cilje. Čustva lahko na primer uporabimo, da izboljšamo našo sposobnost 

vztrajanja pri doseganju določenega cilja. Zato je seveda zelo koristno razvijati spretnosti 

osebne motivacije, ki po navedbah Panju (2010, str. 66-67) obsegajo naslednje komponente:  

- naravnanost k dosežkom, ki se kaže v prizadevanju za izboljšanje ali izpopolnjevanje 

kriterija odličnosti;  

- predanost, ki se kaže v usklajevanju s cilji skupine ali organizacije;  

- spodbude v obliki pripravljenosti na reagiranje ob različnih priložnostih;  

- prožnost, ki se kaže v vztrajanju pri doseganju ciljev ne glede na ovire in situacije 

nazadovanja. 

 

Z uporabo čustev v razredu (Panju, 2010) lahko učitelji dosežejo marsikatere kratkoročne in 

tudi dolgoročne cilje. Panju v ponazoritev navaja primer razreda, ki ima probleme z 

disciplino. Vsakokratno lepo vedenje učencev v razredu lahko učitelji nagradijo na primer s 

priljubljeno aktivnostjo na koncu pouka. V tem primeru učitelji z uporabo čustev uspešno 

izkoristijo moč motivacije za izvajanje prijetne aktivnosti. Spodbuda učencem, da vztrajajo 

pri pozitivnem vedenju (kar je njihov cilj) torej učence odvrne od njihovega neprimernega 

vedenja. Možno pa je tudi, da učitelji z učenci v razredu sklenejo dogovor, da bodo na primer 

zgoščenko z najbolj zaželeno igrico izročili drugemu razredu, če se neprimerno obnašanje 

učencev do konca tedna ne bo bistveno izboljšalo. V slednjem primeru učitelji za dosego 

discipline v razredu uporabijo čustva razočaranja in žalosti, ki bi ju občutili učenci, če bi 

priljubljena zgoščenka prišla v roke drugemu razredu. Učitelji lahko nadalje v določenih 

napetih situacijah (npr. tik pred ocenjevanjem) spodbujajo pozitivni notranji pogovor učencev 

samih s seboj, da na ta način odpravijo njihov strah in nemir ter okrepijo njihovo samozavest. 

 

Načinov za razvijanje osebne motivacije učencev v razredu je lahko več. Panju ( 2010, str. 70) 

predlaga naslednje možnosti razvijanja osebne motivacije učencev: zastavljanje ciljev; 

odlaganje zadovoljitve; izbiranje; in spodbujanje pozitivne samopodobe. Učitelji lahko 

spodbujajo  učence k njihovemu premišljevanju o ciljih, ki so pomembni za osebni razvoj. Z 

njimi se naj pogovorijo o tem, kaj vse je potrebno storiti za dosego teh ciljev. Stopnja osebne 

motivacije učencev za dosego želenega cilja bo seveda odvisna od pomembnosti tega cilja. 
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Preko pogovora z učenci o primerih iz njihovega življenja lahko učitelji učence poskušajo 

spodbuditi k temu, da dajo prednost dolgoročnim koristim (ki jih prinaša sposobnost 

odlaganja zadovoljitve) pred kratkoročnimi (npr. če se učenci sedaj veliko in pridno učijo, jim 

to kasneje lahko omogoči vstop na želeno fakulteto). Učitelji lahko učencem dajo priložnost, 

da opišejo tiste situacije, v katerih so morali izbirati med dvema ali več neželenimi možnostmi 

ter se z njimi pogovorijo o njihovih vedenjih in čustvih, ki so spremljala njihovo izbiro. 

Osebno motivacijo je pri učencih ne nazadnje mogoče razvijati tudi tako, da učitelji 

spodbujajo in vzdržujejo pozitivna čustvena stanja v razredu, ki znatno prispevajo k bolj 

neomejenemu razmišljanju, raziskovanju, ustvarjanju in delovanju učencev. Spodbujanje 

pozitivne samopodobe in uporaba metode pogovora s samim seboj pri učencih omogočata 

njihovo širše odzivanje in delovanje. 

 

2.4.5 Spretnosti v medosebnih odnosih in njihovo razvijanje pri učencih 

 

Razvijanje socialnih spretnosti oz. spretnosti v medosebnih odnosih lahko prav tako precej 

pripomore k učinkovitejšemu razvijanju čustvene inteligentnosti. Dobro razvite socialne 

spretnosti omogočajo učencem ustrezno medosebno komunikacijo in odnose s sošolci in 

učitelji ter dobro sodelovanje pri pouku. Vendar se je treba zavedati, da teh spretnosti učenci 

ne dobijo po naravni poti, ampak se jih morajo naučiti. Pomembno vlogo pri razvijanju 

spretnosti v medosebnih odnosih torej igra vzgoja (doma, v vrtcu in v šoli). Če te spretnosti 

pri učencih niso (dovolj) razvite, le-ti ne morejo uspešno graditi ustreznih odnosov in razvijati 

sodelovanja z vrstniki, zaradi česar se počutijo osamljene in nesrečne. Panju (2010, str. 71) 

navaja naslednje zmožnosti, ki jih vključujejo dobro razvite spretnosti v medosebnih odnosih: 

komuniciranje; vplivanje; sodelovanje z drugimi in skladno timsko delo; ter obvladovanje 

konfliktov. Spretnosti v medosebnih odnosih torej obsegajo učinkovito komunikacijo, 

sodelovalno učenje, asertivnost in razreševanje konfliktov. 

 

Komunikacijske spretnosti so ključ do uspešnega odnosa. Učinkovita komunikacija je 

sposobnost, da uporabimo verbalne in neverbalne spretnosti za izražanje samih sebe in se 

učinkovito sporazumevamo z drugimi. Osnova vseh odnosov je komunikacija, saj le-ta 

vzpostavlja zvezo, zveza pa utrjuje odnos. 
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Sodelovalno učenje in delo v parih omogoča učencem, da pridobijo spretnosti, ki so najbolj 

ključne za življenje: kako nadzorovati sebe in se dobro razumeti z drugimi, kako obvladati 

jezo, kako motivirati samega sebe, kako vztrajati ko naloga postane pretežka, kako se upreti 

skušnjavi in ostati osredotočen na cilj, kako delati za skupni cilj, kako vedeti, kdaj prevzeti 

vodstvo in kdaj slediti. 

 

Asertivnost je lastnost, da nismo niti agresivni niti pasivni, niti ne napadamo, niti se ne 

podrejamo volji drugih, temveč izražamo svoja prepričanja in branimo svoje pravice, obenem 

pa spoštujemo pravice, razmišljanja in občutke drugih (Escoda, Alzina in Bonilla C., 2009).  

 

Biti asertiven pomeni znati se postaviti zase in za svoje zamisli. Asertivne izjave (t.i. jaz 

sporočila) so »sporočila s katerimi prevzemamo odgovornost« (Gordon, 1997, str. 84-87). 

Pozitivno je, če učitelj v razredu uporablja jaz-sporočila. Na ta način prevzema odgovornost 

za to, kar nastaja v njem samem in je dovolj odkrit, da to pove učencem, obenem pa je 

prepušča odgovornost za njihovo vedenje, ne da bi to za učenca samega pomenilo slabo 

vrednotenje. Učitelj, ki uporablja jaz-stavke, ne skriva svojih čustev, ampak o njih govori. 

Učencem tako postane bližji in ga lažje sprejemajo, saj je tak kot oni sami. Vsak stavek mora 

biti sestavljen iz treh delov. Prvi del je tisti, ki učencem pove, kaj je tisto, kar učitelju 

povzroča problem. Odraža naj le objektivno stanje, brez kakršnegakoli vrednotenja npr. 

»Kadar takole divjate po razredu…« Če učitelj izreče ta stavek, učenec razume, da učitelj ni 

jezen nanj na splošno, ampak le v neki določeni zvezi z njegovim vedenjem oz. določeno 

situacijo. Drugi del jaz-sporočila vsebuje opis posledic, ki jih učitelju povzročijo v prvem 

delu, naštete okoliščine npr. »Kadar ne zaklenete vrat, mi včasih kaj zmanjka.« Te posledice 

morajo biti resnične, da učenec verjame vanje in da se mu zdijo verjetne. Tretji del jaz-

sporočila vsebuje čustveno stanje učitelja ob posledicah, ki so navedene v drugem delu. Na 

primer: »Kadar imaš noge takole stegnjene, se spotikam obnje, in strah me je, da bom padel in 

si kaj naredil.« Jaz-sporočila, torej vsebujejo zaporedje vedenje-učinek-čustva in uporabljamo 

jih z namenom, da zmanjšamo ogroženost učenca in njegovo potrebo po obrambi. Jaz- 

sporočila tako omogočajo učitelju in učencu pravi osebni in pristni kontakt. 

 

Uspešno razreševanje konfliktov (Panju, 2010) zahteva zmožnost konstruktivnega soočanja s 

konfliktnimi situacijami, njihovega analiziranja in razvijanja postopkov za njihovo 

razreševanje brez agresivnega pristopa. Skorajda vsi konflikti vključujejo osnovna čustva in 

zato je pri njihovem reševanju treba upoštevati čustva vseh vpletenih strani. Razvijanje 
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spretnosti in sposobnosti učencev za razreševanje medsebojnih sporov in prepirov lahko 

učitelji in vzgojitelji spodbujajo na način, da nastopijo v vlogi mediatorja (posrednika) in jim 

pomagajo analizirati nastalo konfliktno situacijo ter poiskati skupno rešitev brez poraženca. 

Pri tem je pomembno zagotoviti sprtim stranem (učencem), da tudi sami dejavno sodelujejo v 

celotnem procesu razreševanja konflikta in da s svojo participacijo prispevajo h končnemu 

razpletu. S pomočjo takšnega pristopa k razreševanju konfliktov v razredu se lahko učenci 

veliko naučijo ter preko osnovnih prijemov reševanja problema s konstruktivnim dialogom 

privzamejo nekatere bistvene vrednote, kot so poštenost in iskrenost; ne zmerjati in poniževati 

drugega; pripravljenost prisluhniti drugemu in ga ne prekinjati, dokler ta govori ipd. 

 

Spretnosti v medosebnih odnosih je pri učencih mogoče razvijati na več načinov, pri čemer 

velja izpostaviti zlasti tiste, ki jih v svoji knjigi predlaga Panju (2010, str. 75-76): omogočanje 

in spodbujanje medsebojnega komuniciranja v skupini; dajanje zgleda za različne vloge v 

skupini; omogočanje in spodbujanje razvoja asertivnih spretnosti; ter redna uporaba 

problemsko zastavljenih primerov. Panju (Prav tam) tako priporoča, da naj učitelji skupaj z 

učenci v razredu raziskujejo pomembnost pozornega poslušanja in se pogovarjajo o tem, kako 

se učenci počutijo, ko jih nekdo noče poslušati. Z učenci se učitelji lahko pogovorijo o pravih 

načinih pridobivanja pozornosti drugih oseb ter si skupaj ogledajo tudi prenose in vpliv 

občutkov in razpoloženj, ki jih sprožijo posamezni incidenti, na razplet kasnejših situacij. 

Učitelji naj učencem dajejo veliko možnosti sodelovalnega učenja pri vseh šolskih predmetih, 

saj tako učencem omogočajo večje medsebojno komuniciranje v skupini, hkrati pa se učenci 

naučijo razdeliti delo in spoštovati vsakega posameznika v skupini. 

 

Dober zgled za različne vloge v skupini lahko učitelji pokažejo na primer tako, da učencem 

predstavijo različne načine dela z gradivom ter jih seznanijo s tem, kdo od članov skupine 

nastopa v vlogi pisca, pripovedovalca, kdo je zbiratelj gradiva ipd. Učenci se tako naučijo 

spoštovati vsakega člana v njihovi skupini in enako vrednotiti različne vloge. 

 

Razvoj asertivnih spretnosti in sposobnosti izražanja dejstev, občutkov in želja lahko učitelji 

pri učencih spodbujajo med drugim tudi tako, da z njimi vadijo različne izmišljene situacije, v 

katerih učenci oblikujejo asertivno komunikacijo. Asertivna drža učencev bo po mnenju Panju 

(2010) dvignila njihovo samozavest, saj bodo dojeli kako se upreti nasilnim taktikam in 

čustvenemu izsiljevanju, ne da bi pri tem sam uporabljali agresijo (Primer: Učenec pove 
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sošolcu: «Ker si vzel moj novi svinčnik iz puščice, me je skrbelo, da sem ga izgubil. Prosim 

naslednjič mi prej povej, da bi si ga rad sposodil.«). 

 

Četrti način (Prav tam) razvijanja spretnosti v medosebnih odnosih v razredu, ki ga omenja 

Panju, je redno obravnavanje problemsko zastavljenih primerov. Dobro je, da se učitelji z 

učenci v razredu pogosto pogovarjajo o reševanju raznih problemskih situacij. S tem se 

zagotavlja, da učenci izmenjujejo in združujejo svoje interese in znanje ter tudi spoznavajo 

nekatere pozitivne in konstruktivne strategije za reševanje konfliktov, kar jim bo kasneje,  ko 

se bodo znašli v težkih življenjskih situacijah, vsekakor prišlo prav. 

 

2.5 Merjenje čustvene inteligentnosti 

 

Simmons in Simmons (2000) trdita, da brez pravilnega merjenja čustvene inteligentnosti ne 

moremo vedeti, katere naše lastnosti ustrezajo in katere bi bilo treba izboljšati, katere se 

dopolnjujejo z drugimi in katere ne. Najprej moramo vedeti, v kakšnem stanju smo, da lahko 

začnemo razmišljati o spremembah. Merjenje nam torej pomaga, da bolje razumemo močne 

in šibke točke svojih čustev. Seveda pa je natančna meritev pogosto težavna in draga.  

 

Pečjak in Košir (2008) poudarjata, da je zanesljivo in veljavno merjenje čustvene 

inteligentnosti pomembno iz več razlogov: 

- zaradi raziskovanja narave in razvoja čustvene inteligentnosti, 

- zaradi možnosti napovedovanja bodočega funkcioniranja posameznika v nekem socialnem 

kontekstu (npr. v določenem izobraževalnem sistemu, poklicu), 

- zaradi možnosti odkrivanja problema (socialne izločenosti učenca iz razreda), 

- zaradi evalvacije različnih programov pomoči za razvoj čustvene inteligentnosti.  

 

Večina instrumentov meri posamezne komponente ali faktorje čustvene inteligentnosti, le 

malo pa je instrumentov, ki bi merili splošno čustveno inteligentnost. Nekateri instrumenti 

merijo čustveno inteligentnost neposredno kot sposobnost (s testi), drugi pa dobijo podatke na 

osnovi vprašalnikov, v katerih osebe poročajo o sebi. Mayer, Caruso in Salovey (Pečjak in 

Košir in, 2008) delita instrumente za merjenje čustvene inteligentnosti v tri skupine: 
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- mere samoporočanja (Bar-Onov vprašalnik EQi, 1997, prav tam) so sestavljene iz vrste 

trditev, ki jih postavimo udeležencem, katerih naloga je oceniti, v kolikšni meri jih te trditve 

opisujejo. 

-mere ocen s strani opazovalcev (npr. Emotional Competence Inventory avtorjev Boyatzisa, 

Golemana in Hay/McBera, 1999, prav tam) nam daje informacije o tem, kako posameznika na 

različnih področjih čustvenega delovanja zaznavajo drugi ljudje. Te zaznave so pod vplivom 

mnogih dejavnikov, ki izkrivljajo njihovo točnost. 

-mere (testi) sposobnosti (MEIS avtorjev Mayerja, Saloveya in Carusa, 1997/1999, prav tam) 

so sestavljeni iz nalog, ki merijo različna področja čustvene inteligentnosti. Posameznik je 

postavljen v situacijo, kjer mora pokazati svoje čustvene sposobnosti (npr. ocenitev 

določenega čustvenega izraza na sliki). Tak pristop k merjenju čustvene inteligentnosti je 

zagotovo najbolj korekten, vendar pa obstaja kar nekaj kriterijev za določanje pravilnih 

odgovorov na nalogah čustvene inteligentnosti. 

 

Za učitelje najprimernejši način ugotavljanja stanja na področju čustvene inteligentnosti 

učencev v razredu pa je prav gotovo uporaba Vprašalnika čustvenega količnika: različica za 

mlade-EQI:YV (Emotional Quotient Inventory: Youth Version, BarOn, Parker 2000, prav 

tam). 

 

3 VLOGA UČITELJA PRI RAZVIJANJU ČUSTVENE 

INTELIGETNOSTI UČENCEV 

3.1 Čustva, čustvena inteligentnost in učenje 

 

Različni strokovnjaki (po Smrtnik Vitulić, 2009) navajajo različne opredelitve čustev. Od 

tega, da o čustvih lahko govorimo, če se posameznik na določene situacije odzove z 

značilnimi fiziološkimi procesi in telesnimi izrazi, do tega, da ljudje čustva doživljajo le 

takrat, kadar je dogajanje zanje pomembno. Kognitivno usmerjeni avtorji menijo, da ljudje 

zaznano dogajanje najprej zavestno ali nezavedno kognitivno ocenijo. Tej sledi telesna 

obdelava informacij kot so fiziološki procesi, nato telesno izražanje čustev in določeno 

vedenje ali ravnanje. Sicer pa čustva delimo na pozitivna in negativna. Pozitivna so tista, ki 

jih ljudje doživljajo, ko uresničijo pomembno željo ali dosežejo zaželeni cilj, nasprotno pa 

doživljajo negativna čustva, kadar pomembne želje ali cilja ne morejo doseči (Smrtnik 

Vitulić, 2009). 



 32 

Čustva (po Smrtnik Vitulić, 2009) vplivajo na kognitivne procese, motivacijo, zelo intenzivna 

čustva pa tudi na motorične funkcije. Lahko motivirajo, organizirajo, vodijo zaznavo 

posameznika, spodbudijo in integrirajo miselne procese, poveča se hitrost mišljenja, število 

idej, ustvarjalnost, iniciativnost in iznajdljivost.  

 

Ljudje z izražanjem čustev pošiljamo sporočila drugim (Panju, 2010) (npr. jeza na našem 

obrazu lahko pomeni »pojdi stran«). Lahko so tudi impulzi, ki nas silijo, da se premaknemo 

naprej ali stran od določenih situacij. Brez čustev ne bi dolgo preživeli, saj nas le-ta prisilijo, 

da nekaj naredimo, ko je to potrebno. Razumevanje naših čustev nam posreduje informacije 

glede delovanja nas samih in drugih okoli nas. Najpomembneje je poslušati in čustva pametno 

uporabiti; toda v mnogih primerih nas naša kultura uči zanikati naša osnovna čustva. Dekleta 

recimo spodbujamo, naj bodo kar se da prijazna, fante pa, naj bodo močni in naj ne jokajo. 

Tako zanikanje lahko vodi do blokad pri čustvenem in posledično kognitivnem razvoju. Tako 

lahko rečemo, da nedvomno lahko čustva vplivajo tudi na naše zdravje. Raziskave so 

pokazale, da so tisti, ki svojih čustev ne kažejo ali pa nočejo govoriti o pomembnih čustvenih 

krizah, ki jih doživljajo, izpostavljeni večjemu tveganju za razne zdravstvene težave. Naša 

družba se postopno k sreči vse bolj zaveda pomembnosti čustev. Zapomniti si moramo, da z 

osredotočenjem na svoja čustva ne postanemo šibki in ranljivi, temveč nam to omogoča, da 

obvladujemo konflikt in da se na konstruktiven način spreminjamo. 

  

Naš čustveni in osebni razvoj je posledica prepletenega delovanja treh ključnih dejavnikov: 

dednosti, učenja ter fizičnih in kemičnih sprememb, ki jih v našem telesu povzročajo zunanji 

vplivi. Na temelju delovanja treh ključnih dejavnikov postanejo temeljni vidiki značaja 

razpoznavni pri otrocih, ko so stari šest let. Med njihovim odraščanjem se ti dejavniki še 

spreminjajo in oblikujejo čustveno inteligenco. Spremenimo jo lahko zgolj takrat, ko zavestno 

skušamo preoblikovati posamezne vidike svojega značaja oziroma jo razvijamo, izboljšujemo 

ali se je priučimo. To pa pomeni, da smo na poti inteligentnega ravnanja s čustvenim 

življenjem, ohranjanja svojih najdragocenejših odnosov in zdravja ter izgrajevanja dobrega 

uspeha (Simmons in Simmons, 2000). 

 

V šoli je znanje ena od največjih vrednot in mora predstavljati jedro učnega načrta, a 

spodbujanje in razvijanje čustvene inteligentnosti pri učencih je na isti ravni, saj čustva 

vplivajo na vsa področja v našem življenju: na učni uspeh, na izboljšanje vedenja, na zdravje 

in na odnose. Znanstvene raziskave o delovanju možganov potrjujejo, da je vzpostavitev 
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čustvenih spretnosti veliko lažje v času »izoblikovanja«-od rojstva pa do pozne adolescence. 

Ko otroci pridejo v šolo pogosto ne znajo obvladovati svojih težav, poslušati, se zbrati, ali pa 

ne znajo prevzeti odgovornosti za svoje delo, za učenje pa jim ni mar. Relevantne raziskave 

so pokazale, da si otroci s slabimi čustvenimi spretnostmi zelo težko najdejo prijatelje, težko 

sledijo pouku v razredu, pogosto pa jih spremljajo tudi občutki razočaranja in nezadovoljstva. 

Šole, ki ne namenjajo pozornosti spodbujanja čustvene inteligentnosti, imajo lahko zato s tem 

težave in nekaj učencev lahko tako doleti celo izključitev iz javnega šolanja (Panju, 2010). 

 

Eisenberg in sodelavci (po Pečjak in Košir, 2003) so leta 1995 izvedli raziskavo Sposobnost 

učenčeve regulacije emocij v šoli. Učence so ocenjevali učitelji na več lestvicah. Rezultati 

raziskave so pokazali, da se učenci, ki znajo bolje regulirati čustva, obnašajo socialno bolj 

sprejemljivo, so manj agresivni, bolj priljubljeni med vrstniki in kažejo večjo stopnjo socialne 

gotovosti. 

Način kako posameznik (Pečjak in Košir, 2008) doživlja, izraža in regulira svoja čustva, torej 

vpliva na njegov proces socializacije. V šolskem obdobju vpliva na to, kako ga bodo sprejeli 

vrstniki, kako se bo čustveno odzval nanje, kako se bo odzval na reakcije odraslih (učitelja) in 

podobno. 

 

Čustva imajo torej pomembno vlogo, saj so dejavniki, ki na eni strani usmerjajo učenčevo 

vedenje v šolski situaciji ter na drugi strani dejavniki, ki tudi motivirajo za pridobivanje novih 

informacij, tj. za učenje. Čustva pomagajo učencu organizirati informacije in ga vodijo skozi 

njegovo lastno mišljenje in delovanje. Učenci s povečano čustveno sposobnostjo imajo večjo 

željo po učenju in doseganju ciljev, tako v šoli kot zunaj nje. Obratno pa tudi učenje temelji 

na čustvih. Učenci, ki dosegajo slabše rezultate, pogosto nimajo razvite čustvene 

inteligentnosti ali pa je premalo razvita. Raziskave so pokazale, da višja čustvena 

inteligentnost ne prinaša samo boljšega učnega uspeha učencev, ampak tudi več časa za 

poučevanje, saj so čustveno spretni učenci veliko manj razdiralni in zato pri njih ne prihaja do 

disciplinskih težav. Dve najpomembnejši usmeritvi pri učenju in poučevanju čustvene 

inteligentnosti sta: 

- da so čustva in naš odziv nanje  priučeni, učimo se jih preko svojih osebnih izkušenj s 

starši, z brati in sestrami, prijatelji, z učitelji in mentorji. Hkrati na nas vplivajo knjige, 

filmi, televizija, politični voditelji, junaki iz sveta športa in drugi vzorniki. Tako se 

učimo dobrih, pa tudi neučinkovitih ali morda škodljivih načinov čustvenega 

odzivanja. Večina tovrstnega učenja poteka brez nekega posebnega truda z naše strani, 
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pri tem pa je ključno, da smo sposobni poiskati in doseči konstruktivne načine 

odzivanja na življenjske situacije, 

- da se lahko naučimo nadzorovati svoje občutke in svoje reakcije. Čeprav so čustvene 

situacije včasih zelo močne, lahko obvladujemo svoja čustva in odziv nanje. Ko se 

enkrat zavedamo svojih čustev, lahko sami izbiramo in se odzovemo tako, da situacije 

na nas vplivajo čim bolj pozitivno. Teh spretnosti se je najprej treba naučiti, nato pa 

jih lahko nadzorujemo (Panju, 2010). 

 

Razvoj čustvene inteligentnosti pri učencih lahko precej izboljša poučevanje na šoli. Celo v 

neugodnih okoliščinah, ko je na šoli denimo pomanjkanje finančnih sredstev, vedno obstaja 

razlog, da se področje čustvene inteligentnosti vključi v letni delovni načrt. Šola je lahko torej 

kraj (drugi, takoj za domačim), kjer se otroci dnevno srečujejo in ki spodbuja odpravljanje 

pomanjkljivosti na področju čustvene inteligentnosti in otrokom omogoča, da se naučijo 

osnovnih življenjskih spoznanj, ki jih ne morejo dobiti nikjer drugje (Panju, 2010). Tudi 

Darwin B. Nelson, Gary R. Low in Kaye Nelson v njihovi skupni raziskavi zaključujejo, da je 

za dosego visokih ciljev in pričakovanj v sodobnem izobraževanju potrebno namerno 

vključevanje in razvijanje spretnosti čustvene inteligentnosti v pripravljalnih programih 

učiteljev in razvojnih programih učencev (Nelson, Low in Nelson, 2009). 

 

3.2 Dober zgled učitelja 

 

Učenci pridobijo mnogo spretnosti in veščin z opazovanjem in imitiranjem drugih. Ena 

takšnih spretnosti, ki jih danes učenci nujno potrebujejo za uspešno učenje, je ustrezno 

nadziranje lastnih čustev. Učenci pa seveda v učnem procesu najbolj sledijo vzoru učitelja. 

Učitelji imajo zato zelo pomembno vlogo pri pridobivanju veščin učencev za učinkovito 

uravnavanje in nadziranje njihovih čustev. S tega vidika se torej od učiteljev upravičeno 

pričakuje, da bodo v razredu z njihovim dobrim zgledom ponazarjali spretnosti ustreznega 

nadziranja in uravnavanja čustev. 

 

Učitelji so tisti, ki so odgovorni za vzpostavljanje in ohranjanje v razredu takšne čustvene 

klime, ki ugodno vpliva na učenje. Velikokrat slišimo, da »poučevati pomeni dotakniti se 

srca.« Moralna odgovornost učiteljev je, da pri učencih razvijajo čustveno inteligentnost in jih 

opremijo z orodji, ki jim bodo v pomoč v življenju (Panju, 2010).  
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Učitelji morajo v procesu učenja spodbujati: 

- »interes (vedoželjnost) učencev, ki jih spodbujajo za raziskovanje in reševanje 

problemov, 

- zadovoljstvo (veselje), ki spodbuja učenje, 

- varnost, ki je temeljnega pomena v procesu učenja. Če se učenci ne počutijo varne, 

svojo pozornost usmerjajo primarno na zadovoljitev te potrebe in manj na proces 

učenja« (Pečjak in Košir, 2008, str. 128). 

 

Številni dejavniki vplivajo na to, kako zadovoljne in varne se počutijo učenci v razredu. 

Strokovnjaka navajata kot osnovne značilnosti pozitivne čustvene klime naslednje: »pouk je 

strukturiran tako, da vključuje spremembe in novosti; odnosi temeljijo na zaupanju in 

upoštevanju drug drugega; učenje je pojmovano kot proces, v katerem se učenec uri, ima 

pravico do napak in dobiva povratne informacije; za vedenje veljajo določene omejitve in 

posledice za neupoštevanje teh omejitev, ki pa so vnaprej dogovorjene« (Pečjak in Košir 

2008, str. 128). 

 

Učitelji morajo najprej sami razvijati čustveno inteligentnost, saj je ne morejo nuditi naprej 

svojim učencem, če je nimajo. Če temu ni tako potrebujejo dodatna izobraževanja in 

usposabljanja. V tem smislu so učitelji lahko (ali pa tudi ne) učencem dober zgled na področju 

razvijanja čustvene inteligentnosti v vseh njenih razsežnostih. Učenci bodo zagotovo tudi 

sami raje posnemali učitelje, ki ustrezno pozornost namenjajo razvijanju čustvene 

inteligentnosti (lastne in pri učencih). Učenje in čustva so neločljivo povezani in učitelji bi 

dejansko morali vključevati obravnavanje socialno-čustvene dinamike v vsakodnevno delo v 

razredu, da bi izboljšali učenje in učni uspeh vseh učencev ter jim tako omogočili, da čim bolj 

izkoristijo svoj resnični potencial. Seveda pa lahko učitelji razvijanje čustvene inteligentnosti 

izvajajo ne samo v okviru običajnega pouka v razredu, ampak tudi ob številnih drugih 

primernih priložnostih v šoli, kot npr. pri popoldanskem varstvu, razredni uri ali v času kosila. 

(Panju, 2010). 

 

Po mnenju M. Panju (2010) mora biti učitelj v »čustveno inteligentnem« razredu pozoren na 

učence. Učitelj naj opazuje učence, si zanje vzame čas, ima jasne cilje in naloge, ki jih deli z 

učenci, spodbuja osebni razvoj in ustvarjalnost učencev, si vzame čas za smeh in zabavo z 

učenci. 
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H. Smrtnik Vitulič (2009) poudarja, da ima učitelj z »realno filozofijo«, ki dopušča 

»negativna« čustva tudi v šolskih situacijah in jih ustrezno izraža, glede na ostale večjo 

možnost, da se bo učinkovito odzval v problemskih situacijah, da bo zadovoljen s svojim 

ravnanjem in bo znal pomagati otroku s »čustvenimi« težavami. 

 

3.2.1 Najpogostejši izgovori učiteljev glede spodbujanja in razvijanja 

čustvene inteligentnosti v razredu 

 

Pri učiteljih je mogoče zaslediti raznorazne (bolj ali manj opravičljive) izgovore glede 

spodbujanja in razvijanja čustvene inteligentnosti v razredu, kot na primer: 

- ni dovolj časa pri že tako natrpanem učnem načrtu, 

- učitelji so odgovorni za učne dosežke in ne za čustveno inteligentnost, 

- to je delo, ki ga morajo opraviti svetovalci, socialni delavci in šolski pedagogi, 

- to je odgovornost staršev, zato bi morali to početi oni in ne učitelji, 

- to ni del njihovega usposabljanja in za tovrstno učenje niso usposobljeni« (Panju, 

2010, str. 36-37). 

 

Toda dejstvo je, da učitelji lahko v veliki meri prispevajo k razvijanju čustvene inteligentnosti 

pri učencih. Zavedati se je treba, da je čustvene sposobnosti težko razviti in da to zahteva 

ogromno časa, truda in vaj. Zato seveda ni dovolj, da učitelji samo opazujejo, pojasnjujejo ali 

oštevajo. Potrebna je vsakodnevna vaja, potrpežljivost, ponavljanje in vztrajanje (Escoda, 

Alzina, Bonilla, 2009).  

 

Goleman (1997) pravi, da je bolj pomembno, »kako« poučujemo, kot pa »kaj« poučujemo. Ni 

pomembno, ali je ura posvečena čustveni inteligentnosti, bolj pomembno je, kako se ura 

izvaja. 

 

Spodbujanje in razvijanje čustvene inteligentnosti učiteljev je najpomembnejše za uspešno 

poučevanje čustvene inteligentnosti v šoli. Nekaj teh vaj, načinov in strategij za spodbujanje 

in razvijanje čustvene inteligentnosti v razredu bom opisala v naslednjem poglavju. 
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3.3 Načini in strategije za spodbujanje in razvijanje čustvene inteligentnosti 

v razredu 

 

Učitelji lahko sledimo obstoječemu učnemu načrtu in pri tem uporabljamo sedem uspešnih 

strategij, ki vključujejo čustveno inteligentnost v že utečen učni proces. Te strategije razvijejo 

interakcijo učencev z drugimi učenci, z učnim načrtom in učitelji. Zasnovane so tako, da 

privedejo do pozitivnih učnih učinkov. Strategije niso vezane na vsebino, zato jih lahko 

uporabljamo v vseh razredih prvega triletja in pri učnem načrtu vsakega predmeta. Če si kot 

cilj zadamo uvajanje čustvenega učenja v razredu z izvajanjem strategij za razvijanje čustvene 

inteligentnosti , moramo omenjene strategije vključiti v vsakodnevno razredno rutino, tudi če 

šola, kjer učimo, nima sistematičnega programa za spodbujanje čustvene inteligentnosti 

(Panju, 2010). 

 

V nadaljevanju bom opisala sedem strategij za spodbujanje in razvijanje čustvene 

inteligentnosti v razredu angleške strokovnjakinje in učiteljice Marziyah Panju (2010), ki je 

omenjene strategije zasnovala in  kot učiteljica preizkusila pri učencih v razredu. Te strategije 

so:  

- Ustvarjanje varnega in pozitivnega učnega okolja. 

- Razvijanje jezika čustev. 

- Ljubeči odnosi krepijo učenje. 

- Sprejemanje in priznavanje učenčevih občutkov sprosti napetost v njem. 

- Spodbujanje aktivnega vključevanja učencev v učni proces. 

- Vključevanje miselnih spretnosti na višjih ravneh v učenje. 

- Podajanje uporabnih in pravočasnih povratnih informacij. 

 

M. Panju (2010) meni, da naštete strategije spodbujajo čustveno inteligentnost na več 

načinov, saj učenci lahko vsakodnevno razvijajo te spretnosti tako, da jih ponavljajo oz. 

utrjujejo v spodbudnem razrednem okolju. Vsako od njih bom v nadaljevanju natančneje 

predstavila. 
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3.3.1 Ustvarjanje varnega in pozitivnega učnega okolja 

 

Okolje, v katerem se učimo močno vpliva na to, kako se učimo in česa se naučimo. Raziskave 

so pokazale, da do učenja lažje pride v okolju, kjer grožnje in ponižanja ne obstajajo. Če se 

učenec počuti ogroženega, se miselni procesi umaknejo obrambnim reakcijam, zato je zelo 

pomembno za učenje, da so učenci v varnem in pozitivno naravnanem okolju. Varno okolje se 

ne nanaša le na fizično varnost, temveč vključuje tudi čustveno varnost. Že na začetku 

šolskega leta se morajo učitelji potruditi, da ustvarijo okolje, ki je pozitivno in ki nudi 

podporo. V takem okolju se bodo učenci počutili varne, drug do drugega bodo ravnali 

pošteno, poleg tega pa bodo lahko vedno kadar bodo želeli izrazili svoje mnenje. Tako bodo 

učenci začutili, da jih pozitivno spodbujamo in podpiramo. O povezani razredni skupnosti 

govorimo takrat, ko posamezni učenci čutijo svojo skupino kot prijetno in zadovoljujoče 

okolje tudi zase. V razredni skupini, ki je razvila visoko stopnjo kohezivnosti, učenci 

uporabljajo za opisovanje razreda besedo MI in NAŠ razred, le redko pa jaz in oni (McGrath, 

in Francey, 1996). 

 

Varno in pozitivno okolje lahko učitelj pri učencih doseže na šest različnih načinov: 

 

(1.) Določanje razrednih pravil skupaj z učenci.  

 

Smiselno je, da učitelji v proces oblikovanja razrednih pravil vključijo učence. Pravila morajo 

biti pozitivna in morajo poudarjati zahtevna dejanja. Skupna priprava teh pravil hkrati 

predstavlja zaželeno sodelovanje učencev pri delu in jim omogoča neke vrste nadzor nad tem, 

kaj se dogaja v razredu in učenci se ne bodo pritoževali nad izvajanjem pravil, saj so jih sami 

oblikovali. Jasen in dosleden pristop k disciplini spodbuja odgovornost in samokontrolo 

(Panju, 2010). 

  

(2.) Ustvarjanje skupnosti učencev 

 

Da se bo razred kot celota prijetno počutil je priporočljivo, da učitelji razvijajo pozitivna 

skupinska občutja oz. aktivnosti, ob katerih se učenci prijetno počutijo (npr. posebna razredna 

jutra s pitjem čaja in obravnavo posebne teme, razredni pikniki, posebni ogledi filmov, izleti, 

taborjenja…). 
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Učitelji naj učencem omogočijo, da se spoznajo med seboj. Uporabijo naj nekaj aktivnosti za 

medsebojno spoznavanje (učenci oblikujejo svoje vaje, ki bodo omogočile medsebojno 

spoznavanje). Skupaj z učenci lahko razvijajo razredni projekt, ki bo omogočil sodelovanje 

vsem učencem. Učenci sami bodo imeli veliko idej o tem, kakšen projekt bi želeli razviti, npr. 

nekaj idej: stenska tabla s fotografijami učencev iz otroštva in nedavni posneti portreti, 

stojnica razrednih piškotov, tabela razrednih smešnic, razredno tekmovanje, razredna knjiga, 

v katero se zapišejo določene posebnosti razreda in njegovih članov, razredna vrtna gredica 

ali cvetlični nasad, razredni moto, geslo ali zaščitni znak, poslikava majic za vse člane 

razredne skupine, oblikovanje razrednega video posnetka ali dramskega dela, oblikovanje 

besedila, v katerega vključimo imena vseh članov razreda, priprava skupne pogostitve s starši, 

pri čemer pripravijo pogostitev učenci, novoletni razredni koledar s fotografijami ali risbami 

vsakega učenca v razredu, priprava posebnih knjig in zloženk itd. Učitelji naj učence 

spodbujajo, da zapisujejo dogajanje v razredu in objavljajo razredna napredovanja, npr. 

seznam rojstnih dni vseh učencev in praznovanje le-teh, oblikovanje razrednega biltena, 

priprava razredne slikanice, ki naj jo učenci nesejo tudi domov in pokažejo staršem, 

oblikovanje razredne lestvice priljubljenih skladb, na oglasni deski razreda, lahko objavljajo 

kako so razrešili zamotan problem ali predstavijo kakšnega posebnega učenca iz svojega 

razreda itd. (McGrath, in Francey, 1996). 

 

Oblikovanje dnevne rutine, ustvarja pozitivno ozračje za učenje. Najbolje je, da učenci 

začnejo dan tako, da se zberejo v jutranjem  krogu, kjer se najprej pozdravijo, si izmenjajo 

medsebojne občutke in naloge ter pogledajo načrtovane aktivnosti za ta dan. Načrtovanje 

učencem pomaga, da se sprostijo, kar je bolje, kot pa da bi reagirali avtomatično in pogosto 

agresivno, saj takrat niso sproščeni in se zato slabše učijo. Ko se učenci počutijo varno in 

prijetno, ko vedo, da so deležni pozornosti, in so zaupljivi, se lahko učijo. Kadar pa se bojijo, 

ko jim je neprijetno, ko jih ignorirajo ali pa jim manjka zaupanja, se njihovi možgani 

»zaprejo« in takrat učenje ni možno (Panju, 2010). 

 

(3.) Podpiranje samozaupanja učencev s pozitivnimi potrditvami 

 

Učenci se običajno lotevajo nalog, za katere se počutijo sposobne in dovolj samozavestne, 

izogibajo pa se tistim, ob katerih se ne počutijo tako. Večji je občutek samozavedanja, več 

truda, vztrajnosti in prožnosti bo učenec pokazal pri aktivnosti. Cilj učitelja v razredu  mora 

biti »opremiti« učence ne samo z znanjem in s spretnostmi, ampak tudi s samozaupanjem, da 



 40 

bodo postali samozavestni in osveščeni državljani, ki sami sebe vidijo v procesu 

vseživljenjskega učenja. Učence je treba spodbujati in opozarjati, naj drug drugega prosijo za 

pomoč, saj razumejo, da je lahko kdor koli v razredu vir pomoči. Pomembna je sposobnost 

iskanja pomoči zase in za druge v razredu. Prav tako so pomembni plakati s pozitivnimi 

sporočili, ki podpirajo učenje. Npr. »Uporabi to, kar veš, da izveš tisto, česar ne veš. Če imaš 

pogum začeti, boš imel pogum tudi nadaljevati. Uspeh pride zaradi »zmorem« in ne zaradi 

»ne morem«. Vsak naj nekoga kaj nauči, da pokaže, da zna« (Panju, 2010, str. 85, 86). 

 

Pozitivne vaje za samozavedanje močno vplivajo na stopnjo doseganja ciljev, ki jih lahko 

doseže posamezen učenec. Nekaj idej za vaje: Vsak učenec samostojno oblikuje 

predstavitveno lastno vizitko o sebi. Nato pa lahko vpraša sošolce, učitelje in družinske člane, 

katere lastnosti se jim zdijo pozitivne in za katere menijo, da jih mora izboljšati. Učenci lahko 

tudi napišejo besedilo svoje pesmi, v katerem govorijo osebi. Lahko napravijo svojo škatlo, ki 

jim predstavlja zakladnico spominkov od rojstva pa vse do sedanjosti. Vsak učenec v razredu 

si naredi svojo lastno zvezdo pohval. Učenec se »prelevi« v novinarja in svoje sošolce vpraša, 

katere lastnosti ocenjujejo pri njem kot pozitivne. Iz prispevkov svojih prijateljev lahko vsak 

učenec naredi svojo lastno rožo prijateljstva (Escoda, Alzina, Bonilla, 2009). 

 

Samozaupanje je eden izmed najpomembnejših dejavnikov učenja, ki ga je treba razviti pri 

učencih. Gre za enega izmed najmočnejših znakov, ki napovedujejo uspeh in dobro počutje v 

»svoji koži«, saj kljubuje negativnemu mišljenju učencev in jim preprečuje brezbrižnost 

(Panju, 2010). 

 

(4.) Oblikovanje pozitivnih pričakovanj do učencev 

 

Raziskava Pygmalion, ki sta jo leta 1968 v razredu opravila R. Rosenthal in L. Jacobson (po 

Panju, 2010), je pokazala, da je intelektualni razvoj učencev največkrat odziv na to, kar 

učitelji od njih pričakujejo in kako so njihova pričakovanja učencem posredovana. Iz te 

raziskave lahko razberemo, da učitelji morajo vseskozi imeti visoka pričakovanja do učencev. 

Učence bodo pozitivna pričakovanja učitelja spodbujala k učenju in doseganju ciljev, učitelji 

sami pa morajo nenehno iskati nove načine pomoči učencem. S tem jim sporočajo, da so jim 

pripravljeni pomagati na poti do uspeha. 
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(5.) Izražanje pohval učencem  

 

Pohvala je pomembno sredstvo motivacije učencev, saj spodbuda pospešuje avtonomijo, 

pozitivno samopodobo, pripravljenost za raziskovanje, za sprejemanje sebe in drugih. 

Neprimerno izražena pohvala lahko zaduši učenčevo naravno radovednost in željo po učenju, 

ker preusmeri njegovo pozornost na zunanje nagrade in ne na notranje, ki so povezane z 

nalogo. Učitelji naj izrazijo pohvalo tako, da je v pomoč in spodbudo, ne pa da je škodljiva in 

jemlje pogum. Npr. nekaj primerov: Pohvala mora biti usmerjena in ne splošna. Namesto da 

učitelji kar naprej ponavljajo: »Zelo dobro, priden/pridna!« naj raje natančno opredelijo, kaj je 

bilo dobro pri delu ali vedenju npr.: »Ugotovil/a si vzorec in si znal/a nadaljevati zaporedje. 

Zdaj lahko berem tvoj spis, ker si se spomnil na razmake in pike. Ana je pospravila svojo 

mizo, da nam pokaže, da je končala z delom, in je že pripravljena, da se bo igrala« (Panju, 

2010, str. 88). 

 

Pri pohvali je tudi pomembno, da učitelji znajo kdaj hvaliti. Pohvala za izpolnitev lahkih 

nalog (nepomembnih in vsakdanjih dosežkov) ali pohvala za izpolnitev dejanja, ki so pod 

nivojem sposobnosti učenca, sporoča, da učenec ni sposoben narediti več ali bolje in da ima 

učitelj nizka pričakovanja v zvezi z učenčevim uspehom (Panju, 2010). 

Podobnega mnenja je tudi Marentič Požarnik (2000), ki pravi, da pohvala lahko na 

posameznika (učenca) vpliva pozitivno, negativno ali pa celo nima nanj nobenega vpliva 

odvisno pač od tega, ali si jo razlaga kot spodbudo ali kot sredstvo kontrole. 

 

6. Vključevanje humorja  

 

Smeh ima številne pozitivne fiziološke učinke. Med smehom prihaja v naše možgane več 

kisika, to pa pospešuje delovanje možganov in povzroča tako psihični kot telesni užitek. 

Humor ima tudi pozitivne in vzgojno-izobraževalne učinke, saj trajno krepi čustveno in 

kognitivno sodelovanje, stimulira pa tudi socialno druženje. Pomemben je za učni proces, saj 

čustva izboljšajo pomnjenje. Ob smejanju se hkrati ustvarja pozitivno vzdušje in vzpostavljajo 

se občutki medsebojne povezanosti. Učitelji lahko ob razlagi določene snovi uporabijo tudi 

humor, da si učenci določeno snov lažje zapomnijo (s kartico ali s šaljivim stavkom si učenci 

zapomnijo težke besede ali vrstni red planetov…). Učenci lahko pripovedujejo smešne 

zgodbe o ponesrečenih projektih, nalogah… Vsak učenec si lahko izdela svojo zbirko šal, ki 

jo mora učitelj prej pregledati, preden zaokrožijo po razredu. Humor lahko učitelji uporabljajo 
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tudi z namenom vrednotenja čustvenega doživljanja učencev. Čas, ki je potreben, da se učenci 

zasmejejo po duhovitem komentarju, je znak, ki veliko pove o njihovem čustvenem stanju. 

Sposobnost smejanja je zelo dober kazalnik stopnje napetosti in energije v razredu (Panju, 

2010). 

 

3.3.2 Razvijanje jezika čustev 

 

Skrivanje čustev je lahko velikokrat zelo stresno. Namesto, da bi čustva izrazili jasno in 

neposredno, jih včasih izrazimo posredno (z dejanji ali z govorico telesa). Včasih pa o njih 

dejansko lažemo. Učiteljev cilj v razredu pri razvijanju jezika čustev je, naučiti učence kako 

ubesediti to, kar čutijo o sebi in drugih, kajti ko čustva enkrat ubesedimo, jih lahko 

prepoznamo, in šele takrat jih lahko obvladujemo. Pomanjkanje znanja oz. besed, ki opisujejo  

čustva, nas lahko pripelje tudi do nepravilne identifikacije čustev. Sposobnost tako 

prepoznavanja kot tudi izražanja čustev z besedami je zelo pomembna spretnost, ki jo mora 

razviti čisto vsak. David Sousa (po Panju, 2010), ki govori o čustveni dimenziji učenja, pravi, 

da se morajo učenci, preden lahko usmerijo svojo pozornost h kognitivnemu učenju ali k 

predpisanemu učnemu načrtu, počutiti fizično varne in čustveno trdne ter imeti mnogo 

priložnosti, da izrazijo svoja čustva in se o njih pogovarjajo. Ko so učenci sposobni 

identificirati svoja čustva, veliko lažje izvajajo pozitivna dejanja, ki jih lahko nadzirajo, s tem 

pa postanejo bolj sposobni zadelo z vrstniki ter za nadaljevanje učenja. Učenčevo čustveno 

doživljanje učenja je namreč gonilna sila njegove trajne vpletenosti v učni proces.  

 

Učitelj pri učencih razvija spretnosti čustvene inteligentnosti tudi tako, da začne z 

razumevanjem lastnih čustev in s pogovorom o njih. To lahko razvija tako, da določi posebne 

priložnosti in čas, ko bodo v razredu govorili o čustvih. Skupaj z učenci lahko napišemo 

seznam besed, s katerimi opisujemo čustva in redno izvajamo »čas za krog« za preverjanje 

čustev v razredu. Zjutraj ob prihodu in pozdravu, ko je »čas za krog«, je primeren čas, ko 

učenci izrazijo svoja čustva in primeren trenutek, da se o njih pogovorimo. Vsi učenci v 

razredu sedijo v krogu in vsak dobi priložnost, da nekaj pove. Med govorjenjem uporabimo 

»govoreči predmet«, majhna igrača-učenci lahko govorijo le, ko jo držijo v roki, če ne želijo 

govoriti, preprosto podajo igračo naprej. Če opazimo nesrečnega otroka, se mu rahločutno 

približamo in se pogovorimo o njegovih občutkih. Poskrbimo za potrditev njegovih čustev, 

preden začnemo govoriti o njegovem vedenju (Panju, 2010). 
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Dobro je tudi, da tudi učitelj sam pove, kako se počuti, kakšno je vzdušje v razredu, na 

igrišču… To bo posledično prepričalo učence, da ni narobe, če govorijo o čustvih, njihovo 

besedišče pa bo obogatilo z zanimivimi in neobičajnimi besedami, ki označujejo občutke in bi 

jih morda lahko uporabili. Za razvijanje jezika čustev lahko tudi uporabimo tudi tehniko 

»nevihta možganov«, s katero raziskujemo paleto čustvenih besed in jih napišemo na »steno 

občutkov«. S to tehniko spodbujajmo učence, naj najdejo čim več različnih besed za enake 

občutke. Učenci naj skušajo razvrstiti občutke, ki so jih že izkusili v različne kategorije. S tem 

sami ugotavljajo ali občutki sodijo le v eno kategorijo ali je lahko en občutek v več kot eni 

kategoriji. Igranje z besedami za izražanje občutkov širi besedišče učencev in krepi 

razumevanje tovrstnih besed. Učenci lahko iz različnih revij izrežejo slike ljudi in skušajo 

»prebrati« čustva z njihovih obrazov. Pišejo lahko tudi dnevnik o občutkih, učitelj pa jih 

opozori na to, kako se njihovi občutki spreminjajo. Naj razložijo kaj je povzročilo 

spremembe. Pri slovenskem jeziku se veliko pogovarjamo o občutkih junakov v besedilu, 

pesmi ali pravljici (Prav tam). 

 

3.3.3 Ljubeči odnosi krepijo učenje 

 

Panju (2010) je mnenja, da je pozitiven, ljubeč odnos med učiteljem in učencem lahko 

odločilen dejavnik učenčevega uspeha. Učenci, ki imajo toplega, pristnega in empatičnega 

učitelja, se v učni proces vključujejo zato, ker čutijo, da jih njihov učitelj razume in upošteva 

njihove potrebe, jih posluša in se od njih uči. Ljubeči odnosi omogočajo učiteljem, da 

prilagajajo svoje vedenje izkušnjam in posameznim učencem. Obenem pa s spoznavanjem 

osebnosti učencev, njihovih zanimanj, prednosti in področij, kjer bi lahko napredovali, lahko 

učitelji zagotovijo pravo ravnovesje med izzivom in podporo tem učencem. Ključnega 

pomena za spoznavanje učencev in razvijanje pristnega odnosa (pristnost pomeni biti naraven 

in iskren, se pogovarjati o resničnih težavah učencev), je, da se z njimi pogovarjamo. Učitelj 

se naj z njimi pogovarja medtem, ko se igrajo, na sprehodu, po šoli ali med poukom. S tem bo 

ustvaril dinamiko ter spodbudil učence, da se pogovarjajo, širijo področje svojih interesov, 

upov in želja, ki jih lahko uporabimo, tako da vzbudimo pozornost in jih v razredu 

motiviramo. Učiteljeva obrazna mimika in govorica telesa izražata sprejemanje učenčevih 

potreb vsakega posameznika, njegova energičnost in interes pa kažeta na udeleženost, 

energijo in zanimanje za vlogo učitelja. 
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Po mnenju Panju (2010) lahko učitelj v razredu spodbuja medsebojno poznavanje učencev 

tako, da vsako jutro učenci povedo, o čem premišljujejo. To omogoča učencem in učitelju, da 

se zavedajo razpoloženj in občutkov drugih in so pripravljeni razumeti njihova čustva ter 

pomagati, če je to potrebno. Vzpostavljanje ljubečega medsebojnega odnosa je pomembno, 

saj se učenci učijo s primeri oz. z zgledom. Učitelj mora biti nenehno zgled spretnosti na 

področju čustvene inteligentnosti (npr. Žalostna sem, ker je v razredu tako hrupno.). Takšno 

izražanje občutkov je bolj učinkovito kot pritoževanje nad preveliko glasnostjo učencev ali pa 

kričanje, naj utihnejo. Učitelj mora biti nenehno pozoren na primere, ko učenci uporabljajo 

svojo čustveno inteligentnost, ter jih nanje opozarjati (npr. Sara bo svojo knjigo posodila Ani; 

ve, da jo skrbi, ker je njena mama v bolnišnici). 

 

3.3.4 Sprejemanje in priznavanje občutkov posameznega učenca sprosti 

njegovo napetost  

 

Sprejemanje čustev je vzgojno, saj vzpostavlja varnost in gradi zaupanje. Potrditev vključuje 

sprejemanje brez obsojanja, empatijo, razumevanje in spoštovanje občutkov. (Panju, 2010, 

str. 104) Npr. šestletna Brina je žalostna, ker se je njena najboljša prijateljica odselila. O tem 

se lahko pogovori s svojimi učiteljem ali s sošolci. Če svoja čustva prizna in izrazi, obstaja 

večja možnost, da žalost ne bo vplivala na njen učni proces. Ali, če je oseba preplašena, lahko 

reagira agresivno. Ob čustveni potrditvi lahko natančno interpretira čustvene vzroke za 

določeno obnašanje in se odzove na način, ustrezen občutku strahu (pomiritev, razumevanje 

ipd.). Že samo izražanje strahov ali skrbi lahko včasih sprosti napetost ali anksioznost v 

učencu. Tudi poslušanje zgodbe drug drugega jim lahko pomaga razumeti, da niso sami s 

svojimi strahovi in skrbmi. Tako lahko interakcija do katere pride zaradi pogovora o 

izkušnjah ali občutkih, pripelje do občutka varnosti in zaupanja.  

 

Učitelj lahko pri potrjevanju učenčevih občutkov uporablja verbalne in neverbalne oblike 

sprejemanja. Npr nekaj primerov verbalnih oblik sprejemanja: »Vem, kaj misliš. Jaz bi se 

počutil enako. Razumem, kako se počutiš. Vidim, da si zares zaskrbljen. Vidim, da je to 

pomembno zate«. Po incidentu, lahko učitelj hitro razreši situacijo, če potrdi učenčeve 

občutke s stavkom »Razumem, zakaj si se počutil…« To mu hkrati pomaga, da vidi stvari z 

vidika učenca, zaradi česar lahko najde boljšo rešitev problema. Četudi do rešitve problema 

ne pride, se učenec počuti bolje, ker ve, da nekdo razume njegov pogled. Neverbalne oblike 
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sprejemanja učenca so: poslušanje, kimanje ali kakšen drug znak, strinjanja ali razumevanja, 

objem ali nežen dotik. Če učenec še ni pripravljen govoriti, moramo biti potrpežljivi (Panju, 

2010, str. 104). 

 

3.3.5 Spodbujanje aktivnega vključevanja učencev v učni proces 

 

Aktivno vključevanje učencev v učni proces je ključ, ki učitelju omogoča, da se odmakne od 

podajanja informacij in s tem omogoči učencem, da do snovi, ki se je morejo naučiti, 

vzpostavijo oseben odnos in se resnično naučijo. Učitelj mora spodbujati učence, naj 

vzpostavljajo povezave s tistim, kar je že organizirano in shranjeno v možganih. Možgani 

morajo nato »usvojiti« učenje: to lahko učitelj doseže tako, da učenca povabi, naj naredi nekaj 

v zvezi s tem, kar se je naučil. To pomeni , da mora učenec imeti priložnost, da s praktičnim 

delom išče odgovore na vprašanja in rešuje probleme. Učenec pa se seveda sam mora vključiti 

v snov in jo povezati z mentalno aktivnostjo. Aktivno vključevanje v učni proces pa jim 

pomaga predelati in si zapomniti informacije (Panju, 2010). 

 

Neodvisno učenje in aktivno delo sta dve dimenziji aktivnega vključevanja učencev v pouk. 

Neodvisno učenje se nanaša na vključevanje učenca v proces odločanja o učnem procesu; 

aktivno delo pa se nanaša na stopnjo, do katere je učenec motiviran, da uporablja svoje 

mentalne sposobnosti, medtem ko se uči. Učenje mora vključevati vsa čutila (vid, sluh voh, 

dotik in gib). Učitelj mora učencem omogočiti konkretne in fizične učne izkušnje; v pouk 

mora vključiti jezik, kulturo in skupnost, pa tudi obšolske izkušnje, ki jih je mogoče vključiti 

v učne dejavnosti. Ob vsem tem pa mora biti pri organizaciji učnih aktivnosti fleksibilen. 

Vloga učitelja postane vloga nekoga, ki vodi in pomaga, ne lep podaja informacije. Učence je 

treba spodbujati, da raziskujejo medsebojno znanje in izkušnje ter da gradijo socialne mreže 

za doseganje ciljev. Učenci so razdeljeni po skupinah, delajo tisto, kar od njih zahteva 

določena situacija. Sestava skupin pa je odvisna od ciljev in aktivnosti ter od stopnje 

sposobnosti učencev. Naloge in vprašanja učitelj oblikuje kakovostne po šestih tipih učenja 

psihologa B. Blooma, ki je sestavil taksonomijo za kategorizacijo ravni abstraktnosti vprašanj. 

Hierarhične stopnje si sledijo: znanje (priklic dejstev); razumevanje (dojemanje priklicanih 

informacij); uporaba (zavedanje o praktični namembnosti informacij); analiza (zmožnost 

raziskovanja sestavin informacij); sinteza (uporaba informacij za ustvarjalni premik naprej); 
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vrednotenje (sposobnost presojanja narave informacij). Učence, ki so bolj sposobni učitelj 

spodbuja, da raziskujejo višje ravni, kot so analiza, sinteza in vrednotenje (Panju, 2010). 

 

Drug način učenja je, da učenje temelji na problemih (problemsko učenje). Učenci se učijo 

zaradi učenja samega, da bi rešili nek problem, ki se začne iz vprašanja in situacije, znotraj 

katerih je prisotnih več tem ali dimenzij učenja. Npr. onesnaževanje lokalnega ribnika, 

recikliranje, težave s prometom… Učenci se vključijo v korake pri reševanju problema: 

raziskujejo proces, identificirajo problem, iščejo možne rešitve, premlevajo prednosti in 

slabosti v posebnih okoliščinah ter pridejo skupaj do odločitve. V skupinah učenci začnejo s 

svojimi miselnimi procesi, nato pa v skupini izberejo določeno rešitev. Ob koncu ure, ko so 

učenci rešili problem, so spet usmerjeni v refleksivno razmišljanje, ki omogoči globlje 

razumevanje snovi in je hkrati priložnost za samo-sprejemanje in skupinsko prizadevanje k 

rešitvi problema. 

(http://splet-stari.fnm.uni-mb.si/pedagoska/didgradiva/strani/sternad/didaktika.htm#prob_17). 

 

3.3.6 Vključevanje miselnih spretnosti na višjih ravneh v pouk 

 

Miselne spretnosti na višjih ravneh so opredeljene kot razmišljanje, ki od učencev zahteva, da 

uporabljajo informacije in ideje tako, da spreminjajo njihov pomen in izraz, recimo 

kombinirajo dejstva in ideje, da bi prišli do neke sinteze sklepa ali razlage. Ravno nasprotno 

je z miselnimi spretnostmi na nižji ravni, do katerih pride, ko morajo učenci poslušati ali 

ponavljati dejstva ali pa uporabljati pravila s ponavljajočo se rutino. Bistvo pristopa učenja z 

miselnimi spretnostmi je, da povečajo učenčevo osebno zmožnost zaznavanja, razumevanja in 

učenja. Spodbujajo jih, da sprašujejo, rešujejo probleme, komuniciraj in sodelujejo. Miselne 

spretnosti učencem omogočajo, da osmislijo nove informacije. Razvijanje miselnih spretnosti 

izboljšuje govorne in slušne spretnosti, spretnosti razumevanja in pisanja, daje učencem moč 

in v razredu gradi skupnost učencev, ki sprejemajo vidike drugega in lahko po določenem 

pogovoru spremenijo mnenje o problemu (Panju, 2010).  

 

M. Panju (2010, str. 114). navaja pet miselnih spretnosti, ki jih uporabljajo v Veliki Britaniji 

pri vseh predmetih: 

-spretnost procesiranja informacij; 

- spretnost poizvedbe; 

http://splet-stari.fnm.uni-mb.si/pedagoska/didgradiva/strani/sternad/didaktika.htm#prob_17
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- spretnost ustvarjalnega mišljenja; 

- spretnost kritičnega mišljenja in argumentiranja; in 

- spretnost evalvacije.  

Navedene spretnosti lahko precej izboljšajo učinkovitost pouka in učenja v razredu in bi jih 

zato morali razvijati tudi učitelji na slovenskih osnovnih šolah. 

 

De Bono (navajam po Panju, 2010) predstavlja šest klobukov mišljenja, ki mislecu omogoča, 

da naenkrat opravlja le eno nalogo. Ko si nadenemo enega izmed šestih klobukov, začnemo 

razmišljati na določen način. 

 

Barva vsakega klobuka je povezana z njegovo funkcijo: Bel klobuk je povezan z objektivnimi 

dejstvi in števili. Rdeč klobuk predstavlja čustveni pogled. Črn klobuk poudarja 

pomanjkljivosti ali negativne učinke ideje. Rumen klobuk je optimističen in vključuje 

pozitivno mišljenje. Zelen klobuk nakazuje ustvarjalnost in nove ideje. Moder klobuk je 

povezan s kontrolo, z organizacijo miselnega procesa in z uporabo drugih klobukov. Teh šest 

klobukov omogoča preprost in praktičen način za poučevanje mišljenja kot spretnosti, ki se je 

lahko naučimo, jo prakticiramo in izboljšujemo (Panju, 2010). 

 

Metoda filozofija za otroke je način, kako spodbuditi učence, da mislijo ustvarjalno, logično 

in refleksivno. Temelji na spraševanju in poizvedbi. Učenci se ob tem učijo, kako spraševati 

in se pogovarjati na način, ki jim pomaga graditi ideje, ki jih imajo. Za pogovor filozofske 

narave lahko učitelj uporabi različne spodbude (knjiga pravljic, informacije na televiziji pri 

poročilih, v časopisu, dogodki na šoli, v občini…) Učenci povedo, na kakšne misli jih je 

napeljala določena situacija, zgodba…, ali jih to čudi, in obrazložijo, zakaj. Filozofija za 

otroke krepi in razvija kognitivne sposobnosti in čustveno inteligentnost, kar so dokazali 

znanstveniki z univerze Dundee. Knjiga z naslovom Filozalogajčki učence vabi k razmišljanju 

o primerih iz njihovega življenja in okolja-družine, šole, domačega dvorišča-, s katerih učenci 

postopoma prehajajo na bolj splošne in tudi povsem globalne probleme (človekove pravice) 

(Labbé in Puech 2005). 

 

Pri pomoči učencem pri širjenju njihovega mišljenja v razredu so lahko uspešne naslednje 

strategije (Panju, 2010, str. 116, 117): 

-Zagotavljanje časa za premislek: ko učitelj zastavi vprašanje, da učencem čas, da se zberejo 

in poiščejo odgovor. 
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-Misli, izmenjaj v paru in povej: učenci najprej individualno premišljujejo, nato se o svojih 

idejah pogovorijo s sošolcem v paru in skupaj jih predstavita v razredu. 

-Preverjanje in/ali sledenje mislim: nadalje preverjamo njihovo razumevanje; primeri 

vprašanj: Ali nam lahko poveš več o tem? Zakaj tako misliš? Ali poznaš kakšen primer ali 

dokaz, ki bi podprl tvoje mišljenje? Kako lahko to veš? Ali se še kdo drug strinja s tem 

pogledom? 

-Igranje hudičevega odvetnika: spodbudimo učence, naj se odzovejo tako, da se bodisi 

strinjajo bodisi ne, nato pa razložijo svoje argumente. 

-Spodbujanje spraševanja: pogovorimo se o tem, za kakšno vprašanje gre in kako se razlikuje 

od izjave. Nato prosimo učence, naj postavljajo vprašanja o tem, o kateri teče beseda, ali pa o 

problemu, ki jih pesti. Skupini zagotovimo dovolj časa, da premisli o odgovorih. 

-Zadrževanje sodbe: spodbujajmo argumentiranje in razlago. Primer vprašanja: Kako si prišel 

do tega? Pojasni, zakaj. 

-Razporeditev časa, namenjenega premišljevanju: učencem omogočimo sodelovanje in 

govorjenje o splošnih problemih v razredu ali o problemih v svetovnem merilu.  

 

Razvijanje miselnih spretnosti pri učencih s pomočjo opisanih strategij je vsekakor 

pomemben del poučevanja. Dober učitelj si bo zato vselej prizadeval za to, da bo učence med 

poukom usmerjal h kreativnemu, logičnemu in refleksivnemu razmišljanju. 

 

 

 

3.3.7 Podajanje uporabnih in pravočasnih povratnih informacij 

 

V šoli je pomembno, da učencem redno dajemo povratne informacije, saj je to sredstvo za 

izboljšanje učenja. Brez povratnih informacij se ne moremo učiti, saj te spodbujajo ali 

motivirajo učence in usmerjajo njihovo učenje. Najboljše povratne informacije so takojšnje, 

specifične in pozitivne. Poznamo tri pomembne oblike povratnih informacij; to so: namigi za 

povratne informacije, ocena vrstnikov, samoocenjevanje. Pri namigih za povratne informacije 

je treba upoštevati naslednje: pogosteje je boljše, hitreje je boljše, natančneje je boljše, 

ustrezneje prikazano učencu je boljše, komentarji, ki so podprti z dokazi, preverjanje 

razumevanja povratnih informacij. Primer: »Spomnil si se na postavljanje pik. Tako sem 
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lahko bolje razumel tvoj spis. To je tvoja najboljša ocena doslej. Najbrž se pozna, da si še 

dodatno vadil« (Panju, 2010, str. 120). 

 

Vsak človek potrebuje informacije o tem ,kako mu gre, vendar ne v smislu npr. priden si (v 

tem primeru gre z presojanje otroka). Treba je učenca pohvaliti konkretno-vsebinsko za 

izdelek oz. usvojeno veščino, s čimer si začne učenec sam oblikovati merila vrednotenja. V 

nasprotnem primeru smo odrasli edini, ki ta merila postavljamo, in nam je otrok prepuščen na 

milost in nemilost (Rupnik Vec, Zupan in Čerče, 2010). 

 

Druga oblika povratnih informacij je ocena vrstnikov, ki ima veliko potencialnih prednosti za 

učenje in hkrati za učence. Spodbuja avtonomijo učenca in mišljenje na višjih kognitivnih 

ravneh Ocena vrstnikov lahko pomaga pri samooceni. S presojanjem dela drugih učenci 

dobijo vpogled v lastno učinkovitost. S samoocenjevanjem, ki je tretja oblika povratnih 

informacij, postanejo učenci odgovorni za spremljanje in ocenjevanje vidikov svojega učenja. 

Samoocenjevanje je lahko način ocenjevanje učnega izdelka, hkrati pa gre pri tem tudi za učni 

proces (Panju, 2010). 

 

Na podlagi teoretičnih spoznanj je mogoče zaključiti, da učitelji lahko odigrajo edinstveno 

vlogo na področju razvijanja čustvene inteligentnosti učencev. Posamezne sestavine čustvene 

inteligentnosti - to so samozavedanje, samokontrola, empatija, osebna motivacija in spretnosti 

v medosebnih odnosih - lahko učitelji razvijajo pri učencih na različne načine, med drugim 

tudi tako, da ustvarjajo varno in pozitivno učno okolje, razvijajo jezik čustev, krepijo ljubeče 

medosebne odnose, sprejemajo in priznavajo občutke učencev, spodbujajo aktivno 

vključevanje učencev v učni proces, vključujejo miselne spretnosti na višjih ravneh v proces 

učenja ter dajejo učencem ustrezne in pravočasne povratne informacije o njihovem učnem 

napredku. Izgovori učiteljev, da ni dovolj časa za razvijanje čustvene inteligentnosti učencev 

med rednim poukom ali da to ni njihova naloga ipd. zato nikakor ne bi smeli imeti prostora v 

slovenskem osnovnošolskem prostoru in izobraževanje učencev v slovenskih osnovnih šolah 

na čustvenem področju ne bi smelo ostati prepuščeno naključju. 
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4 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

V empiričnem delu raziskujem, ali se učitelji v slovenskih osnovnih šolah zavedajo pomena 

spodbujanja čustvene inteligentnosti v izobraževalnem procesu, kako (če sploh) jo skušajo 

razvijati pri učencih in kako pogosto vključujejo elemente čustvene inteligentnosti v pouk v 

prvem triletju osnovne šole. Zanimalo me je tudi, kako bi lahko izboljšali znanje učiteljev 

razredov prvega triletja osnovne šole o praktičnih vidikih in strategijah ter spretnostih 

razvijanja čustvene inteligentnosti pri njihovih učencih (npr. s seminarji, delavnicami, projekti 

ipd.).  

 

V skladu s temi izhodišči sem oblikovala naslednje raziskovalne cilje: 

- ugotoviti, ali učiteljice in učitelji prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah poznajo pomen 

pojma »čustvena inteligentnost«; 

- ugotoviti, kakšno je mnenje učiteljic in učiteljev prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah 

o možnostih sistematičnega razvijanja čustvene inteligentnosti učencev v vzgojno-

izobraževalnem procesu; 

- raziskati, ali in v kakšnem obsegu učiteljice in učitelji prvega triletja v slovenskih osnovnih 

šolah zavestno uporabljajo strategije in spretnosti za razvijanje čustvene inteligentnosti 

učencev pri pouku; 

- ugotoviti, kako učiteljice in učitelji prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah poznavajo  

načine, metode, tehnike in strategije za razvijanje čustvene inteligentnosti učencev v razredu; 

- raziskati, ali učiteljice in učitelji prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah sistematično 

razvijajo in uporabljajo čustveno inteligentnost pri pouku. 

 

5 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Glede na opredeljen problem in cilje raziskave sem se osredotočila na naslednja specifična 

deskriptivna vprašanja: 

V 1: Ali učitelji prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah poznajo opredelitev pojma 

»čustvena inteligentnost«?  

V 2: Ali učitelji prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah vedo, da je v procesu 

izobraževanja mogoče sistematično razvijati čustveno inteligentnost učencev?  
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V 3: Ali in v kakšnem obsegu učitelji v slovenskih osnovnih šolah zavestno uporabljajo 

strategije in spretnosti za razvijanje čustvene inteligentnosti učencev pri pouku v prvem 

triletju osnovnošolskega izobraževanja? 

V 4: Ali večina učiteljev v slovenskih osnovnih šolah poznajo načine, metode, tehnike in 

strategije za razvijanje čustvene inteligentnosti učencev v razredu v prvem triletju osnovnega 

izobraževanja? 

V 5: Ali učitelji v slovenskih osnovnih šolah v vzgojno-izobraževalnem procesu v prvem 

triletju sistematično razvijajo in uporabljajo čustveno inteligentnost v razredu? 

 

6 METODOLOGIJA 

6.1 Raziskovalna metoda 

 

Metoda raziskovanja, ki sem jo uporabila v diplomskem delu, je deskriptivna in 

neeksperimentalna kvantitativna metoda pedagoškega raziskovanja.  

 

6.2 Raziskovalni vzorec 

 

V empiričnem delu sem v vzorec zajela 81 učiteljic in učiteljev, ki poučujejo na razredni 

stopnji prvega triletja s štirinajstih osnovnih šola v Sloveniji. Osnovne značilnosti 

udeležencev raziskave so predstavljene v Tabelah 3 in 4. 

 

Tabela 3: Frekvenčna distribucija učiteljev, udeleženih v raziskavi, glede na spol 

 

 

 

 

 

 

Kot lahko razberemo iz Tabele 3, je v raziskavi sodelovalo bistveno več učiteljic kot učiteljev, 

kar je glede na feminiziranost učiteljskega poklica v Sloveniji dokaj pričakovano. 

      Spol           f            % 

moški             6           7,41 

ženske             75           92,59 

Skupaj             81          100,00 
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Tabela 4: Frekvenčna distribucija učiteljev/učiteljic glede na število let poučevanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 prikazuje, da največji odstotek (39,51 %) učiteljev/učiteljic, ki so sodelovali v 

raziskavi, poučuje od več kot 5 do vključno 15 let; sledita skupini učiteljev/učiteljic, ki 

poučujejo od več kot 0 do vključno 5 let (28,39 %) in od več kot 15 do 25 let (23,46 %), 

medtem ko je najnižji (8,64 %) odstotek učiteljev/učiteljic, ki poučujejo od več kot 25 do 

vključno 35 let. 

 

6.3 Pripomočki in postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke sem zbirala z anketnim vprašalnikom, ki je bil sestavljen posebej v ta namen. 

Vprašalnik naj bi prispeval k osvetlitvi proučevane tematike s pomočjo omejenega števila 

lahko razumljivih vprašanj. Temeljni cilj je bil pridobitev nekaterih poglobljenih informacij, 

za katere sem štela, da so najbolj relevantne za proučitev opredeljene problematike. 

 

Vprašalnik je obsegal petnajst vprašanj. Prvo vprašanje je bilo odprtega tipa. Z njim sem 

želela pridobiti informacije o tem, kako dobro anketiranci poznajo pojem »čustvena 

inteligentnost«. Sledila so vprašanja zaprtega tipa (2., 3.,4. in 5. vprašanje), ki so dopuščala 

zgolj pritrdilen (DA) ali negativen odgovor (NE). S pomočjo tega sklopa vprašanj sem 

poskušala ugotoviti, v kolikšni meri pripadniki proučevane populacije menijo: a) da je 

mogoče čustveno inteligentnost učencev sistematično razvijati tudi v izobraževalnem procesu 

Število let poučevanja       f                 % 

Od več kot 0 do vključno 

5 let 

     23                          28,39 

Od več kot 5 do vključno 

15 let 

     32                          39,51 

Od več kot 15 do 

vključno 25 let 

     19                          23,46 

Od več kot 25 do 

vključno 35 let  

     7                          8,64 

Skupaj      81                          100,00 
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(2. vprašanje); b) da oni sami osebno razvijajo čustveno inteligentnost učencev v razredu (3. 

vprašanje); c) da dobro poznajo načine, metode in tehnike za razvijanje čustvene 

inteligentnosti. Zadnje (5. vprašanje) iz tega sklopa se je nanašalo na pripravljenost 

učiteljev/učiteljic, da se seznanijo z različnimi tehnikami, metodami in strategijami za 

razvijanje spretnosti čustvene inteligentnosti učencev v prvem triletju osnovne šole. Naslednji 

sklop vprašanj (6., 7., 8., 9., 10. in 11. vprašanje) je bil namenjen ugotavljanju, v kolikšni meri 

se anketiranci strinjajo s postavljenimi trditvami o pozitivnih učinkih načrtnega in 

sistematičnega razvijanja čustvene inteligentnosti učencev. Možni odgovori so bili oblikovani 

v obliki ocenjevalne lestvice (z ocenami od 1 do 5). Anketiranci so morali označiti številko, ki 

najbolj ustreza njihovemu (ne)strinjanju z dano trditvijo, pri čemer je številka 1 označevala 

popolno nestrinjanje, številka 5 pa popolno strinjanje z določeno trditvijo. 12. in 13. vprašanje 

sta bili polodprtega tipa in namenjeni pridobitvi odgovorov anketirancev o njihovih načinih in 

pogostnosti načrtnega razvijanja čustvene inteligentnosti učencev pri pouku. Pri 14. vprašanju 

so anketiranci lahko izrazili svoje mnenje o (ne)primernosti pristopov za pridobivanje znanja 

o razvijanju čustvene inteligentnosti v obliki ocenjevalne lestvice (z ocenami od 1 do 5), pri 

čemer je ocena 1 označevala, da posamezni pristop ni primeren, ocena 5 pa, da je zelo 

primeren. S pomočjo zadnjega anketnega vprašanja (15. vprašanje), ki je bilo odprtega tipa, 

sem pridobila informacije o konkretnih načinih in primerih razvijanja posameznih sestavnih 

elementov čustvene inteligentnosti (samozavedanje, samokontrola, empatija, osebna 

motivacija, spretnosti v medosebnih odnosih) v pedagoškem delu anketirancev z učenci. 

 

Anketiranci so anketne vprašalnike, ki so bili anonimni, reševali individualno. Anketni 

vprašalnik se je izvajal od srede januarja 2012 do konca maja 2012.  

6.4 Postopki obdelave podatkov 

 

Z anketnim vprašalnikom pridobljene podatke sem statistično kvantitativno in kvalitativno 

obdelala. Glede na namen moje raziskave, velikost in vrsto vzorca sem za obdelavo 

kvantitativnih, številčnih (tudi besednih, transformiranih v številčne) podatkov, pridobljenih z 

ocenjevalnimi lestvicami in anketnimi vprašanji zaprtega tipa, uporabila deskriptivno 

statistično metodo analize brez težnje po posploševanju, to je frekvenčno distribucijo s 

tabelaričnim prikazom, ob sočasni univariatni analizi (metoda analize ene spremenljivke). 

Kvalitativne (besedno izražene) podatke, pridobljene z odgovori na anketna vprašanja 

odprtega tipa, sem ustrezno kategorizirala in klasificirala z uporabo naslednjih postopkov: 
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urejanje gradiva (transkribiranje, parafraziranje, povzemanje); pripisovanje pojmov (sorodnim 

empiričnim postavkam sem pripisala enak pojem) in kategorij (sorodne pojme sem združila v 

kategorije) ter vzpostavljanje odnosov znotraj kategorij; izbor in definiranje relevantnih 

pojmov in kategorij (opravila sem izbor bistvenih pojmov v skladu z namenom raziskave ter 

opredelila njihov pomen); ter formuliranje teorij (dobljene klasifikacije sem opisala in 

razložila). Ker različnih podatkov ni bilo tako zelo veliko, je bila primerna njihova ročna 

(kvantitativna in kvalitativna) analiza. 

 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1 Stopnja poznavanja pojma »čustvena inteligentnost« 
 

V empirični raziskavi me je najprej zanimalo, kako dobro učiteljice in učitelji, ki so 

sodelovali v raziskavi, poznajo pomen termina »čustvena inteligentnost«. Zato se je prvo 

vsebinsko vprašanje v anketi glasilo: »Kaj razumete pod pojmom čustvena inteligentnost?« 

Vprašanje je bilo odprtega tipa in anketiranci so odgovarjali s poljubnimi odgovori. Odgovori 

anketirancev na to vprašanje so si bili pravzaprav zelo podobni (npr. zmožnost prepoznavanja 

in dojemanja, obvladovanja, nadziranja, zavedanja in izražanja lastnih čustev; sposobnost 

vživeti se v čustva drugih; empatija; čustvena zrelost; sposobnost, da prepoznamo svoje 

občutke, kakor tudi občutke drugih ljudi ter se nanje ustrezno odzovemo; pravilno 

razumevanje in odraz občutkov; samokontrola in samozavedanje; sposobnost čustvovanja; 

sposobnost spodbujanja in izražanja občutkov; posameznikovo zaznavanje čustev in 

razumevanje razlik med njimi; primerno reagiranje ob vseh vrstah čustev ipd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

Tabela 5: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Kaj razumete pod 

pojmom čustvena inteligentnost?«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če navedene odgovore primerjamo z Golemanovo definicijo, predstavljeno v teoretičnem 

delu tega diplomskega dela, ki čustveno inteligentnost opredeljuje kot »sposobnost, da nekdo 

samega sebe motivira in vztraja kljub frustracijam«, da gre pri čustveni inteligentnosti za 

»nadzorovanje impulzov in odlaganje zadovoljitve« ter za »uravnavanje našega razpoloženja 

in za empatijo do drugih« (Panju, 2010, str. 20) in če vzamemo v poštev, da se čustvena 

inteligentnost kaže v več sestavinah (samozavedanje, samokontrola, empatija, osebna 

motivacija, spretnosti v odnosu), lahko ugotovimo, da so učitelji/učiteljice, ki poučujejo v 

prvem triletju slovenskih osnovnih šol, na splošno dobro seznanjeni s pojmom čustvene 

inteligentnosti.  

 

7.2 Stopnja zavedanja o možnostih sistematičnega razvijanja čustvene 

inteligentnosti 

 

Naslednje anketno vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju mnenj udeležencev v raziskavi o 

možnostih sistematičnega razvijanja čustvene inteligentnosti učencev v izobraževalnem 

Pomen pojma ČI           f         % 

Zmožnost prepoznavanja in 

dojemanja, obvladovanja, 

nadziranja, zavedanja in izražanja 

lastnih čustev in čustev drugih 

51    62,96 

Sposobnost vživeti se v čustva drugih          43         53,09 

Čustvena zrelost  79     97,53 

Pravilno razumevanje in  izražanje 

občutkov 

 42     51,85 

Samokontrola in samozavedanje  27     33,33 

Sposobnost čustvovanja  80     98,76 

Sposobnost spodbujanja in izražanja 

občutkov 

 69     85,18 

Posameznikovo zaznavanje čustev in 

razumevanje razlik med njimi 

 39     48,15 

Primerno reagiranje ob vseh vrstah 

čustev 

 16     19,75 
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procesu. Šlo je za zaprti tip vprašanja, ki je dopuščalo odgovor zgolj v pritrdilni ali nikalni 

obliki. 

Tabela 6: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Ali menite, da je 

mogoče sistematično razvijati čustveno inteligentnost učencev tudi v izobraževalnem 

procesu?« 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Tabele 6 lahko razberemo, da je zelo visok odstotek (kar 95,06 %) anketiranih 

učiteljev/učiteljic mnenja, da je čustveno inteligentnost učencev mogoče v izobraževalnem 

procesu sistematično razvijati. Tudi sama sem mnenja, da lahko spodbujanje in seznanitev 

učiteljev prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah z načini in strategijami za razvijanje 

čustvene inteligentnosti zelo pripomore k zagotavljanju bolj kakovostnega vzgojno-

izobraževalnega procesa na slovenskih osnovnih šolah.  

 

7.3 Stopnja načrtne uporabe spretnosti za razvijanje čustvene 

inteligentnosti 

 

Anketni vprašalnik je vključeval tudi vprašanja, s katerimi sem preverjala, ali učiteljice in 

učitelji prvega triletja na slovenskih osnovnih šolah načrtno razvijajo čustveno inteligentnost 

učencev pri pouku ter na kakšne načine in kako pogosto to počnejo. 

 

 

 

 

 

Sistematično razvijanje ČI učencev v 

izobraževalnem procesu 

          f         % 

DA             77           95,06 

NE             4           4,94 

Skupaj             81          100,00 
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Tabela 7: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Ali menite, da vi 

osebno razvijate čustveno inteligentnost učencev vašem razredu?« 

 

 

 

 

 

 

 

90,12 % anketiranih (kot prikazuje Tabela 7) je mnenja, da sami razvijajo čustveno 

inteligentnost učencev v razredu. 

 

Tabela 8: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Na kakšen način 

kot učitelj načrtno razvijate čustveno inteligentnost učencev pri pouku?« 

 

Na vprašanje, na kakšen način kot učitelji načrtno razvijajo čustveno inteligentnost učencev 

pri pouku, je 53,09 % anketirancev odgovorilo, da se v okviru učnih vsebin in tem občasno 

posvečajo tudi področju čustev; 29,63 % anketirancev je odgovorilo, da jo razvija 

sistematično, to je tako, da jo redno vključujejo v učne vsebine in teme; ostali anketiranci 

(12,34 %) so zapisali, da jo razvijajo na druge načine, npr. ob vsakdanjih situacijah ali 

dogodkih v razredu, v času razrednih ur ipd. Da je sploh ne razvijajo, je menilo 4,94 % 

anketirancev. 

Osebno razvijanje ČI učencev v 

razredu 

          f         % 

DA             73           90,12 

NE             8           9,88 

Skupaj             81          100,00 

Način načrtnega razvijanja ČI učencev pri 

pouku 

                 f % 

a.) Je ne razvijam                4 4,94 

b.) V okviru učnih vsebin in tem se občasno 

posvečam tudi področju čustev 

              43 53,09 

c.) Razvijam jo sistematično, to je tako, da jo 

redno vključujem v učne vsebine in teme 

              24 29,63 

d.) Drugo:__________               10 12,34 

Skupaj               81 100,00 
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Čeprav kar 90,12 % anketirancev meni, da sami razvijajo čustveno inteligentnost učencev v 

razredu (Tabela št. 8), je odstotek tistih, ki menijo, da jo sistematično razvijajo čustveno 

inteligentnost precej nižji, in sicer 29,63 %. Da bi se ta odstotek dvignil, je potrebno učiteljice 

in učitelje prvega triletja na slovenskih osnovnih šolah pogosteje ozaveščati o pomenu in 

prednostih načrtnega razvijanja čustvene inteligentnosti učencev ter jim ustrezno približati 

posamezne strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti. 

 

Tabela 9: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Kako pogosto kot 

učitelj načrtno razvijate čustveno inteligentnost učencev pri pouku?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vprašanje, kako pogosto kot učitelj načrtno razvijate čustveno inteligentnost učencev pri 

pouku (gl. Tabelo 9), je 43,21 % anketirancev odgovorilo, da jo razvijajo enkrat na teden; 

34,57 % je bilo tistih, ki so odgovorili, da jo razvijajo vsak dan; ostali so odgovorili, da 

razvijanju čustvene inteligentnosti posvečajo pozornost enkrat na mesec (11,11 %) ali ob 

različnih situacijah, kjer se učenci čustveno odzivajo (6,17 %) oziroma da je sploh ne 

razvijajo (4,94 %).  

Tudi pri tem vprašanju je odstotek anketirancev, ki čustveno inteligentnost učencev dnevno 

vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces relativno nizek (34,57 %) in bi ga zato kazalo 

izboljšati z večjim ozaveščanjem učiteljic in učiteljev o načinih sistematičnega razvijanja 

čustvene inteligentnosti učencev v razredu. 

 

Pogostnost načrtnega razvijanja ČI 

učencev pri pouku  

                 f % 

a.) Je ne razvijam                   4 4,94 

b.) Vsak dan                  28 34,57 

c.) 1x na teden                  35 43,21 

d.) 1x na mesec                    9 11,11 

e.) Drugo:__________                    5 6,17 

Skupaj                   81 100,00 
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7.4 Mnenja učiteljic in učiteljev o poznavanju načinov, metod, tehnik in 

strategij za razvijanje čustvene inteligentnosti 

 

S pomočjo anketnega vprašanja zaprtega tipa (z možnostjo zgolj pritrdilnega ali negativnega 

odgovora) sem želela ugotoviti, kolikšen je delež anketirancev, ki menijo, da poznajo načine, 

metode in tehnike za razvijanje čustvene inteligentnosti v razredu. 

Tabela 10: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Ali menite, da 

dobro poznate načine, metode, tehnike za razvijanje čustvene inteligentnosti v 

razredu?« 

 

 

 

 

 

 

 

Kot je razvidno iz Tabele 10, dobra četrtina  anketirancev meni, da dobro poznajo načine, 

metode in tehnike za razvijanje čustvene inteligentnosti v razredu (24,69 %), medtem ko 

75,31 % anketirancev meni, da ne poznajo dovolj dobro takšnih načinov, metod in tehnik.  

Dobro poznavanje načinov in strategij za spodbujanje čustvene inteligentnosti učencev (kot so 

opisane v teoretičnem delu diplomskega dela) je predpogoj za sistematično in učinkovito 

razvijanje čustvene inteligentnosti v razredu. Zato bi veljalo učiteljicam in učiteljem prvega 

triletja na slovenskih osnovnih šolah te strategije in tehnike podrobneje predstaviti ter jih za 

njihovo uporabo pri pouku primerno usposobiti.  

 

7.5 Mnenja učiteljic in učiteljev o primernosti pristopov za pridobivanje 

znanja s področja razvijanja čustvene inteligentnosti 

 

Učiteljice in učitelje, ki so sodelovali v raziskavi, sem povprašala tudi, kakšne se jim zdijo 

različne možnosti in pristopi za pridobivanje znanja s področja razvijanja čustvene 

inteligentnosti v razredu. Odgovori na to anketno vprašanje so bili formulirani kot trditve, s 

katerimi so anketiranci lahko izrazili njihovo strinjanje oziroma nestrinjanje v obliki 

Poznavanje načinov, metod, tehnik 

za razvijanje ČI v razredu 

          f           % 

DA             20           24,69 

NE             61           75,31 

Skupaj             81           100,00 
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ocenjevalne lestvice (1-5, pri čemer je številka 1 pomenila, da posamezni pristop ni primeren, 

številka 5 pa, da je zelo primeren). Tabela št. 11 prikazuje rezultate odgovorov anketirancev 

na to anketno vprašanje. 

 

Tabela 11: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Kakšen se vam 

zdi pomen spodaj navedenih možnosti za pridobivanje znanja s področja razvijanja 

čustvene inteligentnosti v razredu?« 

 
 
 

 

Iz zgornje tabele je mogoče razbrati, da se 69,14 % anketirancev strinja ali zelo strinja s 

trditvijo, da so tematsko naravnani seminarji nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter 

skupni projekti na to temo na šoli zelo primerni za pridobivanje znanja s področja razvijanja 

čustvene inteligentnosti v razredu. 85,19 % anketirancev se strinja ali zelo strinja s trditvijo, 

da so izobraževalne delavnice na temo čustvene inteligentnosti zelo primerna metoda za 

pridobivanje znanja s tega področja. 70,37 % anketirancev se strinja ali zelo strinja s trditvijo, 

da je zelo primeren pristop izmenjava izkušenj in dobre prakse s tega področja; 79,01 % 

anketirancev pa se strinja ali zelo strinja s trditvijo, da je branje ustrezne strokovne literature s 

področja čustvene inteligentnosti zelo primeren način za pridobivanje novega znanja s tega 

področja. Iz izračunanih povprečnih ocen, prikazanih v Tabeli 11 (glej zadnji stolpec), je 

mogoče razbrati, da so anketiranci mnenja, da so izobraževalne delavnice najbolj primeren 

pristop za pridobivanje znanja o čustveni inteligentnosti, kateremu sledijo branje relevantne 

Trditve        1       2        3        4        5     Skupaj            

Tematsko naravnani 

seminarji nadaljnjega 

izobraževanja in 

usposabljanja 

 0   0   5 6,17    20 24,69      31 38,27   25 30,87      81 100 3,94 

Skupni projekti na to 

temo na šoli 
 0   0      5 6,17      20 24,69      31 38,27     25 30,87      81   100        3,94 

Izobraževalne 

delavnice na temo ČI 
     0   0      0 0      12 14,81      24 29,63     45 55,56      81   100        4,41 

Izmenjava izkušenj in 

dobre prakse s tega 

področja 

     0   0      4 4,94      20 24,69      22 27,16     35 43,21      81   100        4,09 

Branje ustrezne 

strokovne literature s 

področja ČI 

 0   0      4 4,94      13 16,05      29 35,80     35 43,21      81   100        4,17 

Ocena (ne)primernosti pristopa (v številu in %) 
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strokovne literature, izmenjava izkušenj in dobre prakse ter skupni šolski projekti in seminarji 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.  

 

Sama sem mnenja, da vsaka od navedenih možnosti prenosa novih znanj in izkušenj na 

učiteljice in učitelje prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah prinaša določene prednosti 

(npr. izobraževalni seminarji in delavnice so lahko prilagojeni stopnji predznanja udeležencev 

in njihovim specifičnim potrebam ter vključujejo predavanja in razgovore z izkušenimi 

strokovnjaki; primeri iz prakse lahko pripomorejo k boljšemu razumevanju snovi ter zlasti 

mlajšim učiteljem prihranijo marsikatero neprijetnost, s katero se lahko srečajo, ko iz teorije 

preidejo v prakso; skupno projektno delo povezuje osnovne šole in omogoča udeležencem 

izmenjavo izkušenj, primerjavo metod poučevanja, spoznavanje različnih pogledov; branje 

ustrezne strokovne literature omogoča, da si učitelji lahko sami poiščejo in preberejo točno 

tisto, kar jih zanima ali kar potrebujejo, na način, ki jim ustreza, takrat, ko imajo čas in tam, 

kjer jim odgovarja) in da je zato najustreznejši celoviti pristop k tej problematiki, ki vključuje 

tako izobraževalne seminarje in delavnice ter skupne projekte, kot tudi izmenjavo izkušenj, 

dobrih praks in samoizobraževanje v obliki prebiranja ustrezne strokovne literature. 

 

7.6 Odgovori učiteljev in učiteljic o načinih razvijanja posameznih sestavin 

čustvene inteligentnosti 

 

S pomočjo zadnjega anketnega vprašanja, ki se je glasilo »Kako in ob kakšnih priložnostih 

razvijate naslednje sestavine (elemente) čustvene inteligentnosti v svojem pedagoškem delu z 

učenci?«, sem pridobila informacije o konkretnih načinih in primerih razvijanja posameznih 

sestavnih elementov čustvene inteligentnosti (samozavedanje, samokontrola, empatija, osebna 

motivacija, spretnosti v medosebnih odnosih) v pedagoškem delu anketirancev z učenci. 

Vprašanja o izkušnjah z načini razvijanja posameznih sestavin čustvene inteligentnosti so bila 

odprtega tipa in so omogočala navajanje poljubnih odgovorov. 
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Tabela 12: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Kako razvijate 

samozavedanje pri učencih?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večina (92,59 %) anketirancev je odgovorila, da samozavedanje najpogosteje razvijajo preko 

socialnih iger in iger vlog, z igrami v jutranjem krogu ter z razgovori (skupinskimi in 

individualnimi), tudi s pogovori o konkretni situaciji (npr. o vedenju in ravnanju učencev). 

Manjši delež anketirancev (12,34 %) je omenil tudi razvijanje samozavedanja učencev preko 

učnih vsebin in tem, npr. s poslušanjem pravljic, analizo in vrednotenjem različnih stvari in 

predmetov, risb, slik, fotografij in drugih likovnih izdelkov, spodbujanjem razmišljanja o 

določeni temi, razmišljanjem o sebi, odkrivanjem, opisovanjem in predstavljanjem lastne 

osebe, skupnim izdelovanjem plakatov o posameznih učnih vsebinah, pohvalami in 

nagradami učencem, reševanjem kompleksnih nalog, odkrivanjem napak na primeru in 

učenjem iz lastnih napak ipd.). 

 

Analiza zgoraj predstavljenih odgovorov nam pove, da anketiranci za razvijanje samopodobe 

učencev uporabljajo le nekatere izmed metod, podrobneje opisanih v teoretičnem delu 

diplomskega dela, v prvi vrsti predvsem tehniko primerjanja lastnosti, podobnosti in razlik 

učencev s knjižnimi junaki in spodbujanje skupnih pogovorov. Pri tem pa učitelji in učiteljice 

na slovenskih osnovnih šolah pogosto pozabljajo na druge, prav tako zelo učinkovite metode 

spoznavanja in razvijanja samopodobe učencev, kot so npr. dejavnosti razvijanja besednega 

zaklada učencev, povezanega z opisovanjem občutkov in čustev (izdelovanje miselnih 

vzorcev, brainstorming). Pri razvijanju samopodobe učencev s pomočjo igre bi učitelji lahko 

več pozornosti namenili pantomimi ter drugim podobnim igram (npr. »ugani kako se 

počutim«). 

 
 

Razvijanje samozavedanja pri učencih      f               % 

Socialne igre in igre vlog    75               92,59 

Razgovori  in pogovori o konkretnih 

situacijah (skupinski in individualni) 

   25                 30.86 

Razmišljanje o sebi    12              14,81 

Učne vsebine in teme    10              12,34 

Ustvarjanje     9              11,11 
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Tabela 13: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Kako razvijate 

samokontrolo učencev v razredu?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar zadeva načine razvijanja samokontrole so bili odgovori anketirancev podobni prejšnjim 

odgovorom (o razvijanju samopodobe), in sicer da to komponento čustvene inteligentnosti 

največkrat razvijajo skozi socialne igre in igre vlog, tekmovalne igre, s pogovori po končanih 

igrah, s pogovori o dejanjih učencev, storjenih v preteklosti, z opravljanjem rutinskih opravil 

in vsakodnevnih nalog s povratnimi pozitivnimi informacijami, z razgovori z učenci 

(individualnimi in skupinskimi) o konkretnih problemih, nastalih situacijah in lastnem 

počutju, s pomiritvijo situacije z mirnim pogovorom in iskanjem primernejših alternativ za 

reševanje nastalih konfliktnih situacij, z uporabo strategij umirjanja (dihalne vaje, globoko 

dihanje, poslušanje umirjene glasbe, razmišljanje o sebi, preusmeritev pozornosti ipd.), z 

upoštevanjem razrednih pravil in reda, z izvedbo predavanj in delavnic za učence in starše ter 

z vključevanjem samokontrole v vzgojni načrt šole. 

 

Iz navedenih odgovorov je mogoče ugotoviti, da anketiranci v glavnem razumejo in tudi 

dejansko uporabljajo nekatere tehnike samokontrole in obvladovanja negativnih čustev (npr. 

dihalne vaje, globoko dihanje), vendar bi lahko več pozornosti namenili tudi uporabi miselnih 

vzorcev in nevihte možganov za bogatitev besedišča učencev o jezi in drugih izrazito 

negativnih čustvih. Predvsem pa bi na tem mestu še enkrat poudarila pomen zglednega 

učitelja, to je učitelja, ki si v razredu vedno znova prizadeva kontrolirati lastna negativna 

občutenja ter jih tudi ustrezno izražati. 

 

Razvijanje samokontrole učencev        f     % 

Igre (igre vlog, tekmovalne in socialne 

igre) 

     81   100,00 

Pogovori in razgovori      49     60,49 

Upoštevanje razrednih pravil in reda      15     18,51 

Predavanja in delavnice za učence in 

starše 

     5      6,17 

Uporaba strategij umirjanja       4      4,94 

Vzgojni načrt šole      3      3,70 
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Tabela 14: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Kako razvijate 

empatijo pri učencih?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpogostejši (58,02 %) odgovori anketirancev glede načinov razvijanja empatije pri 

njihovem pedagoškem delu z učenci so bili, da učence s pogovori o življenjskih primerih in 

različnih situacijah, ki so jih doživeli učenci sami ali njihovi bližnji, poskušajo usmeriti k 

opisovanju in razumevanju občutenj ter vživljanju v čustva drugih oseb. Kot primeren način 

za spodbujanje razvoja empatije so anketiranci navedli tudi omogočanje različnih doživljanj 

učencev ob prebiranju in poslušanju pravljic (npr. vživljanje v knjižne osebe in poistovetenje 

z glavnimi junaki) ter pri dramatizacijah in lutkovnih igrah, igrah vlog in socialnih igrah. 

Nadalje so anketiranci navedli kot zelo primerno metodo tudi spodbujanje medsebojne 

pomoči in ustreznih odnosov med učenci v razredu (npr. da se učenci naučijo opravičiti in 

sprejeti opravičilo, prisluhniti drugemu, kadar je le-ta v težavah in sprejeti dejstvo, da smo 

ljudje različni in da imamo različna mnenja ter si zato moramo prizadevati biti čim manj 

kritični do drugačnih). Nekateri anketiranci so odgovorili, da empatijo razvijajo tudi preko 

učnih vsebin in tem pri predmetih kot sta Slovenski jezik in Spoznavanje okolja, z 

opazovanjem slik z različnimi izrazi raznih oseb, z didaktično igro, kot tudi s skrbjo za živali 

in rastline v razredu. 

 

Razvijanje empatije pri učencih      f           % 

Pogovori o življenjskih primerih in 

različnih situacijah 

   47 

 

      58,02 

Omogočanje različnih doživljanj ob 

branju,  poslušanju ali dramatizaciji 

pravljic 

   15       18,52 

Socialne in lutkovne igre    14     17,28 

Spodbujanje medsebojne pomoči in 

ustreznih odnosov med učenci 

   36      44,44 

Učne vsebine in teme    10      12,34 

Opazovanje slik z različnimi izrazi raznih 

oseb 

   19      23,46 

Skrb za živali in rastline v razredu     7      8,64 
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Strategije in metode, ki jih anketiranci uporabljajo za razvijanje empatije pri učencih, lahko 

označimo kot primerne, vendar bi jih kazalo dopolniti še z nekaterimi drugimi pristopi, kot so 

izpostavljanje in posnemanje znanih empatičnih osebnosti, spodbujanje sodelovalnega učenja, 

podpiranje naključnih prijaznih dejanj in drobnih pozornosti med sošolci ipd. 

Tabela 15: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Kako razvijate 

osebno motivacijo učencev v razredu?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osebno motivacijo kot naslednjo sestavino čustvene inteligentnosti anketiranci najpogosteje 

(37,04 %) razvijajo s spodbujanjem učencev k radovednosti, vedoželjnosti pri učenju, z 

ukvarjanjem s stvarmi, ki jih zanimajo, z izpostavljanjem pozitivnih čustev in izkušenj pri 

učencih ter njihovih dosežkov in uspehov, s pisnimi in ustnimi pohvalami ter različnimi 

nagradami (tudi npr. z odtisom pečata v zvezke tistih učencev, ki so dobro rešili naloge ipd.). 

Poleg tega jo razvijajo tudi z ustreznim motiviranjem učencev za dosego njihovih ciljev, s 

podajanjem različnih (alternativnih) poti in možnih pristopov za dosego cilja ter z iskanjem in 

izvajanjem tistih dejavnostih, ki so učencem atraktivne in zanimive. Nekateri anketiranci so 

odgovorili, da osebno motivacijo razvijajo še s spodbujanjem zanimanja za neko temo s 

Razvijanje osebne motivacije učencev          f           % 

Ustrezne spodbude         30       37,04 

Izpostavljanje pozitivnih čustev, 

izkušenj, dosežkov in uspehov 

        15       18,52 

Dejavnosti, ki so učencem zanimive in 

privlačne 

        12       14,81 

Pisne in ustne pohvale ter nagrade          8      9,87 

Pogovori, uganke, pesmi, lutkovne in 

didaktične igre, razstavljanje likovnih 

del in izdelkov 

         8      9,87 

Ustvarjanje pozitivne klime v razredu          5      6,17 

Upoštevanje pobud, idej in interesov 

učencev 

         3      3,70 

Spodbujanje učencev k medsebojni 

tekmovalnosti v znanju 

    2      2,47 
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pomočjo pogovorov, ugank, pesmi, lutkovnih in didaktičnih iger, z motiviranjem učencev za 

reševanje dodatnih nalog ter z razstavljanjem likovnih del in drugih izdelkov. Med odgovori 

je bilo zaslediti tudi, da anketiranci razvijajo osebno motivacijo pri učencih z ustvarjanjem 

pozitivne klime v razredu, z upoštevanjem pobud, idej in interesov učencev (npr. učitelj da 

učencem v reševanje tiste naloge, pri reševanju katerih so le-ti še posebej uspešni in jih zato 

zelo radi rešujejo) ter s spodbujanjem učencev v razredu k medsebojni tekmovalnosti v 

znanju. 

 

Navedene aktivnosti učiteljev spodbujajo zlasti pozitivno samopodobo učencev, medtem ko bi 

učitelji in učiteljice na slovenskih osnovnih šolah morali izvajati tudi druge metode za 

razvijanje osebne motivacije učencev, ki so podrobneje opisane v teoretičnem delu 

diplomskega dela (zastavljanje ciljev, odlaganje zadovoljitve in izbiranje). 

 

Tabela 16: Frekvenčna distribucija odgovorov na anketno vprašanje »Kako razvijate 

spretnosti v medosebnih odnosih pri učencih?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vprašanje o načinih razvijanja spretnosti v medosebnih odnosih je večina (91,36 %) 

anketirancev odgovorila, da se pri svojem delu največkrat poslužujejo dela v skupinah, 

pogovorov v krogu, sodelovalnega učenja in skupnega ustvarjanja. Sledijo različne igre 

(socialne igre, situacijske igre in igre vlog, elementarne igre, didaktične igre (učenci se 

naučijo pravilno reagirati v primeru poraza), lutkovne igre, dramatizacije pravljic). Nekateri 

Razvijanje spretnosti v medosebnih odnosih 

pri učencih 

    f                     % 

Sodelovalno učenje, delo v skupinah in 

skupno ustvarjanje, skupni pogovori 

 74            91,36 

Različne igre  67          82,72 

Komunikacija in obnašanje v skladu s pravili 

lepega vedenja 

 15            18,52 

Spodbujanje pozitivne klime v razredu  12            14,81 

Upoštevanje šolskih pravil in reda  4             4,94 

Dober vzgled učitelja  2             2,47 
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anketiranci so odgovorili, da vidijo kot zelo primerne načine razvijanja spretnosti v 

medosebnih odnosih tudi reševanje nalog v parih, individualne pogovore ob različnih 

situacijah v razredu, upoštevanje šolskih pravil in reda ter iskanje skupnih rešitev skozi 

debato. Med odgovori je bilo mogoče najti tudi, da anketiranci razvijajo spretnosti v 

medosebnih odnosih s krepitvijo prijateljskih odnosov s posameznimi dejanji in gestami, s 

komunikacijo in obnašanjem v skladu s pravili lepega vedenja, s spodbujanjem učencev, da 

sami najdejo rešitev za neko hipotetično konfliktno situacijo ter tako, da spodbujajo ugodne 

pogoje za ustrezno sodelovanje in dobre odnose med učiteljem in učenci. 

 

Iz zgoraj navedenih odgovorov je mogoče razbrati, da anketiranci razvijanju spretnosti v 

medosebnih odnosih namenjajo precej pozornosti, čeprav bi lahko pogosteje spodbujali razvoj 

asertivnih spretnosti (zlasti z redno uporabo jaz-sporočil) in uporabo problemsko zastavljenih 

primerov. 
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8 SKLEP 

 

Šola je v svojem temelju družba znotraj družbe; predvsem v sociološkem pogledu predstavlja 

družbo v malem, model družbenega sistema. V šoli mora otrok sodelovati z drugimi člani 

šolske skupnosti v okvirih določenih pravil. Znani francoski sociolog Émile Durkheim je trdil, 

da je spoštovanje šolskih pravil tisto, s čimer se otrok nauči spoštovati pravila, s čimer torej 

razvije navado samonadzora in samoobvladovanja (Haralambos, 1999).  

 

Šola tako za otroka predstavlja prostor, v katerem se osnovnemu konfliktu med učencem in 

šolo kot državno ustanovo pridruži še veliko drugih konfliktov, tako v njem samem kot tudi z 

drugimi učenci. Zato je še toliko bolj pomembno, da se učenec preko ustreznega razvijanja 

svoje čustvene inteligentnosti kar se da zgodaj nauči primerno reagirati v konfliktnih 

situacijah ter uspešno obvladovati in razreševati nastale konflikte. Poleg družine in vrstnikov 

pa lahko v tem vzgojnem procesu odigrajo pomembno, če ne celo odločilno vlogo, tudi 

učitelji v osnovnih šolah.  

 

Metodologija predstavljene raziskave dopušča le omejen vpogled v dejansko situacijo na 

področju razvijanja čustvene inteligentnosti učencev v prvem triletju slovenskih osnovnih šol.  

V raziskavi v okviru tega diplomskega dela je sodelovalo 81 učiteljev in učiteljic, ki 

poučujejo v prvem triletju na slovenskih osnovnih šolah. Kljub relativno majhnemu  vzorcu 

pa je dobro to, da so se vsi sodelujoči zelo potrudili, da bi podali natančne odgovore na 

posamezna vprašanja. Za celovitejši in bolj poglobljen uvid v to problematiko bi bilo 

potrebno z raziskavo zajeti seveda večji vzorec in zbiranje podatkov z anketnim vprašalnikom 

dopolniti še z drugimi, primernejšimi metodološkimi pristopi raziskovanja, npr. s 

sistematičnim opazovanjem v razredu. 

 

Posebej je potrebno poudariti, da na podlagi predstavljene raziskave in že obstoječih analiz in 

študij (npr. Avsec, 2007, Gordon, 1996, Pečjak in Košir, 2003) ni moč podati nekega 

zanesljivega odgovora o pogostosti načrtnega in sistematičnega razvijanja čustvene 

inteligentnosti v pedagoškem procesu v prvem triletju na osnovnih šolah v Sloveniji. Ta 

prispevek na področju preučevanja vloge učiteljev pri razvoju čustvene inteligentnosti 

učencev v osnovnih šolah lahko služi le kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje, saj je precej 

verjetno, da se bo v bodoče vprašanju načrtnega in sistematičnega razvijanja čustvene 
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inteligentnosti učencev v razredu v slovenskem osnovnem šolstvu pripisoval vse večji pomen. 

Zato je zelo smiselno in upravičeno tej tematiki tudi v prihodnje v izobraževanju učiteljev 

posvečati večjo pozornost, zlasti na področju dodiplomskega, podiplomskega in nadaljnjega 

izobraževanja ter  praktičnega usposabljanja učiteljev in učiteljic na to temo.  

 

Na osnovi rezultatov raziskave lahko torej povzamemo naslednje bistvene ugotovitve: 

(1) Večina anketiranih učiteljev/učiteljic prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah na 

splošno pozna pojem čustvene inteligentnosti. 

(2) Približno 95 % učiteljev/učiteljic prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah je mnenja, da 

je v procesu izobraževanja čustveno inteligentnost učencev mogoče sistematično razvijati. 

(3) Dobrih 90 % učiteljev/učiteljic prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah meni, da sami 

osebno razvijajo čustveno inteligentnost učencev v razredu. 

(4) 29,63 % učiteljev/učiteljic prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah je mnenja, da 

čustveno inteligentnost učencev pri pouku sistematično razvijajo. 

(5) 34,57 % učiteljev/učiteljic prvega triletja v slovenskih osnovnih šolah meni, da vsak dan 

načrtno razvijajo čustveno inteligentnost učencev v razredu. 

(6) Okrog 75 % učiteljev/učiteljic v slovenskih osnovnih šolah meni, da ne pozna dobro 

načinov, metod, tehnik in strategij za razvijanje čustvene inteligentnosti učencev v razredu v 

prvem triletju osnovnega izobraževanja. 

(7) Večina anketiranih učiteljev/učiteljic se strinja ali zelo strinja s trditvijo, da je vsaka od 

navedenih načinov usposabljanja, kot npr. tematsko naravnani seminarji nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja, skupni projekti na osnovnih šolah, izobraževalne delavnice, 

izmenjava izkušenj in dobrih praks, branje ustrezne strokovne literature primerna za 

pridobivanje novih znanj in izkušenj s področja razvijanja čustvene inteligentnosti v razredu. 

 

Medtem ko je razveseljujoča ugotovitev, da je zelo visok odstotek anketiranih 

učiteljev/učiteljic dobro seznanjenih s pojmom »čustvena inteligentnost« in njenimi 

sestavinami, so veliko bolj zaskrbljujoči podatki, da zgolj 29,63 % učiteljev/učiteljic prvega 

triletja v slovenskih osnovnih šolah meni, da sami sistematično razvijajo čustveno 

inteligentnost učencev v razredu. Če želimo izboljšati vedenje učencev na slovenskih 

osnovnih šolah ter njihove medosebne odnose, je seveda potrebno najprej posvetiti odločno 

več pozornosti sistematičnemu razvijanju njihove čustvene inteligentnosti. Poleg tega bo 

redno in sistematično vključevanje čustvene inteligentnosti tako v šolski učni načrt kot v 

vsakdanjo prakso poučevanja najboljša popotnica za to, da se bodo slovenski učenci 
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izoblikovali v izobražene in odgovorne odrasle ljudi in kasneje delavce. V tem kontekstu se 

zastavlja vprašanje, kako torej dvigniti raven vključevanja in razvijanja čustvene 

inteligentnosti v slovenskih osnovnih šolah. Najprimernejši pristop k temu problemu je 

zagotovo tisti, ki predstavlja kombinacijo različnih načinov in metod (preko izobraževalnih 

seminarjev, delavnic in usposabljanj učiteljev/učiteljic; skupni šolski projekti; izmenjave 

izkušenj in dobre prakse; samoizobraževanje učiteljev/učiteljic ipd.), kar ne nazadnje izhaja 

tudi iz samih rezultatov raziskave.  

 

Učiteljice in učitelji na slovenskih osnovnih šolah (vključno s tistimi, ki poučujejo v prvem 

triletju) bodo lahko uporabljali in razvijali čustveno inteligentnost učencev v razredu le, če 

bodo tudi sami ustrezno usposobljeni in vešči v tehnikah in strategijah, ki so bile podrobneje 

predstavljene že v teoretičnem delu diplomskega dela. Predvsem se morajo učiteljice in 

učitelji naučiti, kako razvijati in krepiti posamezne sestavine čustvene inteligentnosti pri 

učencih: samozavedanje, samokontrolo, empatijo, osebno motivacijo in spretnosti v odnosu. 

Smiselno je, da takšni izobraževalni dogodki in srečanja, namenjena prenosu in izmenjavi 

znanj, izkušenj in praks, čim prej postanejo stalnica v slovenskem osnovnošolskem prostoru. 

Kot študentka razrednega pouka pa moram še posebej opozoriti, da je čustvena inteligentnost 

tema, ki je trenutno dokaj zapostavljena tema v študijskih vsebinah in bi si zato predvsem 

zaradi njene pomembnosti vsekakor zaslužila, da se ji v prihodnje nameni večji poudarek, 

bodisi v okviru predmeta Pedagoška psihologija bodisi v sklopu drugega ustreznega 

študijskega predmeta. Tako bi se študenti tega študijskega programa lahko že v času 

njihovega študija pobliže seznanili z načini in metodami razvijanja čustvene inteligentnosti. 

 

Avtorja Sue Colverd in Bernard Hodgkin (2011) v njuni knjigi z naslovom »Developing 

Emotional Intelligence in the Primary School« ugotavljata, da se od osnovnošolskih učiteljev 

vse bolj pričakuje, da se pri poučevanju posvetijo »celemu otroku« ter njegovim specifičnim 

potrebam in stilom učenja. Še več, od njih se pričakuje tudi, da spodbujajo in razvijajo 

»čustveno izobraženost/inteligentnost«, da bi tako nadzirali in podpirali družabnost in 

pozitivno vedenje učencev v razredu. Pomembno je, da učitelji pri pouku uporabljajo dramsko 

igro in »igro vlog«, da ustvarjalno razvijajo in izpopolnjujejo učni načrt. Da bi bili temu kos, 

učitelji potrebujejo ustrezno podlago za nov pristop k poučevanju na kreativen in čustveno 

inteligenten način. Zato bi vsak učitelj/-ica moral/-a večkrat preveriti svoj praktični pristop k 

poučevanju in ponovno oceniti, kakšno je njegovo/njeno delo z učenci, predvsem z vidika 

razvijanja posameznih elementov čustvene inteligentnosti. 
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Razvijanje čustvene inteligentnosti učencev je odgovorna in nemalokrat tudi naporna naloga, 

ki od učiteljev zahteva dobre priprave ter določeno mero znanja in usposobljenosti na 

področju čustvene inteligentnosti. Stalna skrb in prizadevanje slovenskih učiteljic in učiteljev 

za krepitev čustvene plati osebnosti učencev je nedvomno najboljša naložba za prihodnje 

slovenske rodove. 
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK  

Sem absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pripravljam diplomsko delo 

z naslovom Vloga učitelja pri razvijanju čustvene inteligentnosti učenca v prvem triletju osnovne 

šole. V empiričnim delu diplomske naloge poskušam ugotoviti ali se učitelji v slovenskih osnovnih 

šolah zavedajo pomena razvoja čustvene inteligentnosti v izobraževalnem procesu, kako (če sploh) jo 

skušajo razvijati pri učencih in kako pogosto vključujejo čustveno inteligentnost učencev v pouk v 

prvem triletju osnovne šole. Zanima me tudi, kako bi lahko izboljšali znanje učiteljev razredov 

prvega triletja osnovne šole o praktičnih vidikih in spretnostih razvijanja čustvene inteligentnosti pri 

učencih. S tem namenom vas lepo prosim, da izpolnite anonimen vprašalnik, ki je pred vami. 

Odgovori in podatki bodo uporabljeni zgolj za študijske primere mojega diplomskega dela. Za vaše 

sodelovanje se Vam vnaprej najlepše zahvaljujem.                 

          Andreja Serdt Maučec 

 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE/ICE PRVEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE 

 

SPOL (obkrožite)    Ž        M 

Koliko let že poučujete?________________________________ 

Trenutno poučujem_________razred devetletke. 

 

1. Kaj razumete pod pojmom čustvena inteligentnost?_________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

Na spodnja vprašanja odgovorite tako, da obkrožite DA oziroma NE. 

2. Ali menite, da je mogoče sistematično razvijati čustveno inteligentnost 

učencev tudi v izobraževalnem procesu? 

DA  NE 

3. Ali menite, da vi osebno razvijate čustveno inteligentnost učencev v 

vašem razredu?   

DA NE 

4. Ali menite, da dobro  poznate načine, metode, tehnike za razvijanje 

čustvene inteligentnosti v razredu?  

DA NE 

5. Bi se želeli seznaniti z različnimi tehnikami, metodami in strategijami za 

razvijanje spretnosti čustvene inteligentnosti učencev v prvem triletju 

osnovne šole? 

DA NE 

 

Pri naslednjih trditvah se najprej odločite, v katero smer (strinjanja ali nestrinjanja) se nagiba vaš 

odgovor. Nato označite (obkrožite) številko, ki pomeni stopnjo vašega strinjanja ali nestrinjanja. 

                   se ne strinjam              se popolnoma strinjam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Čustvena inteligentnost učenca vpliva na 

njegov učni uspeh. 

1 2 3 4 5 

 

7. Sistematično razvijanje čustvene inteligentnosti 

pri učencih spodbuja tudi njihov napredek na 

učnem področju. 

1 2 3 4 5 

8. Sistematično razvijanje čustvene inteligentnosti 

pri učencih spodbuja njihove socialne spretnosti. 

1 2 3 4 5 

9. Sistematično razvijanje čustvene inteligentnosti 

spodbuja dobro klimo v razredu. 

1 2 3 4 5 

10. Učitelji bi morali vedeti kaj čustvena 

inteligentnost je, kako jo lahko pri učencih 

razvijajo in učinkovito uporabljajo v razredu. 

1 2 3 4 5 

11. Uspešne šole vključujejo elemente čustvene 

inteligentnosti v svoj letni delovni načrt. 

1 2 3 4 5 



 

 

12. Na kakšen način kot učitelj načrtno razvijate čustveno inteligentnost učencev pri pouku 

(obkrožite)? 

a.) Je ne razvijam. 

b.) V okviru učnih vsebin in tem se občasno posvečam tudi področju čustev. 

c.) Razvijam jo sistematično, to je tako, da jo redno vključujem v učne vsebine in teme. 

d.) Drugo:_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

. 

 

13. Kako pogosto kot učitelj načrtno razvijate čustveno inteligentnost učencev pri pouku (obkrožite)? 

a.) Je ne razvijam. 

b.) Vsak dan.  

c.) 1x na teden . 

d.) 1x na mesec.  

e.) Drugo:________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

. 

 

14. Kakšen se vam zdi pomen spodaj navedenih možnosti za pridobivanje znanja s področja 

razvijanja čustvene inteligentnosti v razredu? Izrazite svoje mnenje o primernosti pristopov tako, da 

obkrožite ustrezno številko.     

                                  ni primerno               je zelo primerno 

a.) Tematsko naravnani seminarji nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja. 

1 2 3 4 5 

b.) Skupni projekti na to temo na šoli. 1 2 3 4 5 

c.) Izobraževalne delavnice na temo čustvene 

inteligentnosti . 

1 2 3 4 5 

d.) Izmenjava izkušenj in dobre prakse s tega 

področja.  

1 2 3 4 5 

e.) Branje ustrezne strokovne literature s 

področja čustvene inteligentnosti. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

15. Kako in ob kakšnih priložnostih razvijate naslednje sestavine (elemente) čustvene inteligentnosti 

v svojem pedagoškem delu z učenci? 

 

a.) Samozavedanje (zmožnost poznavanja naših notranjih stanj, prioritet, rešitev in intuicij). 

Kako razvijate samozavedanje pri učencih?________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

b.) Samokontrola (zmožnost obvladovanja močnih čustev, s čimer se izognemo temu, da bi nas 

čustva preplavila ali paralizirala). 

Kako razvijate samokontrolo učencev v razredu?_______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 



 

 

c.) Empatija (sposobnost povezovanja z drugimi in razumevanja njihovih občutkov, ne glede na to, 

ali jih z njimi delimo oziroma se z njimi strinjamo ali ne). 

Kako razvijate empatijo pri učencih?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

d.) Osebna motivacija (omogoča uporabo naših čustev za dosego cilja). 

Kako razvijate osebno motivacijo učencev v razredu?___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

e.) Spretnosti v medosebnih odnosih (zmožnosti komuniciranja, vplivanja, sodelovanja in 

obvladovanja konfliktov). 

Kako razvijate spretnosti v medosebnih odnosih pri učencih?_____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 

               Najlepša hvala za vaše odgovore 

 


