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POVZETEK 

Čustvene in razumske spretnosti so enako pomembni in soodvisni sestavni deli človeške 

inteligentnosti. V šoli se koncept inteligentnosti pogosto enači z intelektualnimi sposobnostmi 

učencev, manj pogosto pa so v ospredje postavljene spretnosti učencev na čustvenem 

področju. V teoretičnem delu diplomskega dela se ukvarjam z analiziranjem pojma 

inteligentnosti in opredelitvijo pojma čustvene inteligentnosti, ki ga nato umestim v šolski 

kontekst. Pri tem bolj podrobno analiziram naloge učitelja in  socialnega pedagoga ter njuno 

vlogo pri spodbujanju čustvene kompetentnosti učencev v osnovni šoli. V empiričnem delu 

diplomskega dela primerjam različna področja čustvene kompetentnosti učiteljev in socialnih 

pedagogov: področje prepoznavanja občutij in močnih čustvenih stanj, področje 

prepoznavanja in razumevanja različnih čustvenih stanj ter področje obvladovanja močnih 

čustvenih stanj. Empirično raziskovanje obsega tudi primerjavo pogostosti uporabe različnih 

metod oziroma tehnik za spodbujanje čustvene kompetentnosti učencev. Analiza rezultatov je 

pokazala, da med učitelji in socialnimi pedagogi ni bistvenih razlik v kompetentnosti na 

področju prepoznavanja in razumevanja lastnih oziroma tujih čustev ter kompetentnosti na 

področju obvladovanja lastnih močnih čustvenih stanj. Analiza rezultatov je med 

preučevanima skupinama pokazala razlike v pogostosti spodbujanja učencev k opisovanju 

lastnih občutij in čustev, ki jih doživljajo v povezavi z določeno tematiko, v pogostosti branja 

zgodb in pravljic na temo čustev in v pogostosti spodbujanja optimistične naravnanosti. Med 

najpogosteje uporabljene metode so učitelji in socialni pedagogi uvrstili metodo spodbujanja 

učencev k poštenemu in iskrenemu odnosu, najmanj pa uporabljajo metode, s katerimi 

spodbujajo učence k pisanju avtorskih pesmi.  

Ključne besede: čustvena inteligentnost, čustvena kompetentnost, šola, učitelj, socialni 

pedagog 



 
 

ABSTRACT 

 

Emotional and intellectual abilities are equally important, interdependent parts of human 

intelligence. At school, the concept of intelligence is often equated with one's intellectual 

abilities while they rarely focus on pupils' emotional abilities. In the theoretical part, the 

concepts of intelligence and emotional competence are defined. I provided a more detailed 

analysis of the teachers' and social pedagogues' functions and roles in promoting emotional 

competence of primary school aged children. In the empirical part of the thesis, the following 

areas of teachers' and social pedagogues' emotional competence are compared: the area of 

identifying intense feelings and emotional states, the area of identifying and understanding 

different emotional states, and the area of controlling emotional states. This empirical 

research also includes the comparison of the frequency of using different methods or 

techniques to promote pupils' emotional competence. The results show that, among the 

studied groups, there are no significant differences between their competence to identify and 

understand their own or someone else's feelings, and their competence to control their own 

emotional states. The results show differences between the experimental groups in the 

frequency of encouraging pupils to describe their feelings and emotions experienced in 

relation to a specific topic, in the frequency of reading stories and fairy tales about emotions, 

and in the frequency of promoting optimism. Teachers and social pedagogues describe the 

method of encouraging pupils to forge honest and sincere relationship as the most commonly 

used method. The least frequently used methods are the ones encouraging students to write 

their original songs.  

Key words: emotional intelligence, emotional competence, school, teacher, social pedagogue
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I. TEORETIČNI DEL 

1. UVOD 

Pojem inteligentnosti je širok pojem, vendar se ga v vsakdanji rabi jezika pogosto razlaga v 

smislu intelektualnih sposobnosti, s tem pa se zanemari druga plat človeške osebnosti – 

čustva, ki so prav tako pomembna za delovanje posameznika v družbi.  

V pričujočem delu želim predstaviti koncepta inteligentnost in čustvena inteligentnost s 

poudarkom na šolskem prostoru, ki ga soustvarjajo poleg učencev tudi različni profili 

strokovnih delavcev, med njimi učitelji in socialni pedagogi. Učitelji in socialni pedagogi so 

vsakodnevno neposredno in posredno vključeni v proces izobraževanja in vzgajanja učencev 

in kot meni M. Panju (2010, str. 13),  učitelji se soočajo z velikim izzivom, kako v razredu 

zadovoljiti tako učne kot čustvene potrebe svojih učencev. Usklajevanje in zadovoljevanje 

potreb učencev ni lahka naloga, zlasti, če med različnimi profili strokovnih delavcev ni 

sodelovanja in timskega dela. 

Pedagoški cilj vseh, ki v izobraževanju sodelujejo ni le posredovati informacije, temveč je 

učencem potrebno biti tudi zgled. Učitelji in socialni pedagogi lahko s svojimi kompetencami 

posredujejo znanje s pomočjo različnih metod oziroma tehnik, ki poleg spoznavnega področja 

krepijo tudi socialno ter čustveno področje. Učiteljem in socialnim pedagogom je pri tem v 

pomoč, če so tudi sami čustveno kompetentni oziroma zmožni prepoznavati, razumeti čustva 

in občutke pri sebi ter drugih in jih znati obvladovati.  

V empiričnem delu diplomskega dela izhajam iz predpostavk, da so socialni pedagogi 

čustveno bolj kompetentni kot učitelji na področju prepoznavanja, razumevanja lastnih ter 

tujih občutij in čustev in na področju obvladovanja lastnih močnih čustvenih stanj. Na tej 

podlagi tudi sklepam, da v primerjavi z učitelji bolj pogosto uporabljajo različne metode za 

spodbujanje čustvene kompetentnosti učencev.   
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2. RAZUMEVANJE POJMA INTELIGENTNOST 

V psihologiji ni koncepta, ki bi bil tolikokrat definiran kot je koncept inteligentnosti. 

Temeljna vprašanja o inteligentnosti se gibljejo okrog tega, ali inteligentnost sploh obstaja ali 

pa je le nek matematičen konstrukt, če pa realno obstaja, ali je to neka enovita sposobnost ali 

pa je več inteligentnosti, ali je prirojena oziroma pridobljena z izkušnjami, ali jo lahko 

povečujemo z vzgojnimi vplivi, ali je merljiva, itd. (Pogačnik, 1995).  

O inteligentnosti ljudje pogosto slišmo izraze, kot so IQ oz. inteligenčni kvocient. V 

pogovornem jeziku tudi pogosto srečujemo izraze, s katerimi označujemo različne stopnje 

inteligentnosti – npr. bistri, pametni, pravi ''Einsteini'', omejeni, itd. (Wood in Tolley, 2004), a 

koncept inteligentosti vendarle pomeni nekaj bolj specifičnega kot tisto, kar slišimo v 

vsakodnevnem izražanju ljudi na ulici (Matthews, Zeidner in Roberts, 2004). 

Še nedavno so avtorji pod pojmom inteligentnost opisovali merljive sposobnosti, kot so 

matematično-logična inteligentnost, obvladovanje jezika oziroma poznavanje besednega 

zaklada ter prostorska predstavljivost (Weisbach in Dachs, 1999; Simmons in Simmons, 

2000). Pri obravnavanju definicije koncepta inteligentnosti je potrebno upoštevati kulturno 

opredelitev, ki koncept inteligentnosti določa glede na lastne potrebe v družbi (Matthews, 

Zeidner in Roberts, 2004). Vsak človek ima dve vrsti možganov, dva tipa mišljenja in dve 

različnih inteligentnosti: razumsko inteligentnost in čustveno inteligentnost (Goleman, 1997, 

str. 44). Goleman (1997) v svojem delu poudarja, da visok IQ še ni jamstvo za uspeh, saj 

intelekt brez uporabe čustev ne more uspešno delovati tako, da tudi inteligentnost, ki jo 

pridobimo s šolanjem, ne pripravlja človeka na vsakdanji svet. Kognitivna inteligentnost je 

tako zaželjena v kulturi, kjer sta znanje in status komplementarni vrednoti, ki ju dosežemo z 

učenjem (Matthews, Zeidner in Roberts, 2004). Vendar pa Weishbach in Dachs (1999) 

opozarjata na to, da s klasičnim pojmom (kognitivne) inteligentnosti ne moremo zajeti 

sposobnosti, ki bi vplivale na uspešnost pri pomembnih življenjskih nalogah kot so zmožnost 

za vživljanje, samozavest in obvladovanje čustev. 

Po mnenju avtorjev Bradberry in Greaves (2008) se kognitivna inteligentnost v življenju ne 

spreminja in ostaja enaka, medtem ko je po mnenju avtorjev Simmons in Simmons (2000), 

Goleman (1997), M. Panju (2010) čustvena inteligetnost dinamična komponenta osebnosti, ki 

se jo je mogoče učiti, naučiti, jo razvijati in izboljšati. Na razvoj čustvene inteligentnosti 

vplivajo življenjske izkušnje, zlasti čustvene izkušnje v otroštvu ter obdobju odraščanja 

(Wharam, 2012). 



3 
 

3. OPREDELITEV ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI 

Razlog za zanimanje o konstruktu čustvene inteligentnosti je v dejstvu, da so čustva 

pomembna in so prisotna pri spopadanju z vsakodnevnimi problemi. Kot vrsta nekognitivne 

sposobnosti je dolgo časa ostala zapostavljena (Polak, 2011; Pečjak in Avsec, 2003), še 

posebno v  zahodni kulturi (Pečjak in Avsec, 2003). 

Solomon (1993, v Pečjak in Košir, 2002) izpostavlja, da je bilo tradicionalno razumevanje 

pojma čustva in inteligentnosti izključujoče: na eni strani so psihologi čustva poimenovali kot 

primitivni proces in mišljenje kot drugačno, evolucijsko funkcijo. S to trditvijo se je strinjal 

tudi Lloyd (1979, v Brackett, Rivers in Salovey, 2011) in podprl idejo o kontradiktornosti 

pojmov čustva in inteligentnosti. 

Sodobnejše teorije, ki preučujejo čustva, prikazujejo dejstva, da čustva usmerjajo kognitivne 

aktivnosti ter usmerjajo naše vedenje. (Strongman, 1987, v Pečjak in Košir, 2003). Razumska 

in čustvena plat osebnosti si tako nista nasprotujoči, ampak sta ločeni sposobnosti ter se 

prepletata (Goleman, 1997). F. Wilks (2001, str.19) pri tem poudarja, da je potrebno ohranjati 

ravnovesje pri uporabi čustev in razuma, saj sta ''čutenje in mišljenje vzajemna sistema, ki 

hranita drug drugega''.  

Po mnenju avtorjev Simmons in Simmons (2000) je čustvena inteligentnost, podobno kot 

kognitivna inteligentnost, možganska funkcija ter zajema celotnega človeka – njegov 

kognitivni, telesni, čustveni in vedenjski del. Čustva so usmerjevalci našega vedenja tako, da 

čustvenega količnika ne moremo obravnavati kot nasprotje inteligenčnemu količniku, saj so 

pomembne tako družbene, čustvene, kot spoznavne veščine (Wood in Tolley, 2004; Shapiro, 

1999). Poleg tega vedno več raziskav potrjuje, da so za posameznikovo čustveno zdravje, 

uspešne odnose na delovnem področju, pomembnejše značilnosti čustvene inteligentnosti kot 

inteligenčni kvocient (Goleman, 1997). 

Goleman (1997) je opozoril na to, da je izraz homo sapiens – razmišljujoči človek, zavajajoč, 

saj preveč poudarja razumsko plat človeka. Čustva so pomembna, saj posamezniku 

omogočajo dostop do koristnih informacij, ki jih lahko ta uporablja za učinkovitejše 

prilagajanje, motiviranje, načrtovanje ter doseganje življenjskih ciljev (Schwarz, 1990, v 

Pečjak in Avsec, 2003). Kadar pa čustva prevladajo, je kognitivna inteligentnost brez vsake 

moči (Goleman 1997). Avtor (prav tam) opozarja na to, da je čustvena zmožnost tista, ki 

določa, kako dobro bomo znali uporabiti svoj intelekt. D. Schilling (2000) se s tem ne strinja, 
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saj meni, da čustvena in razumska inteligentnost delujeta kot enakovredni komponenti 

inteligentnosti človeka tako, da kognitivna inteligentnost ne more dobro delovati brez 

čustvene inteligentnosti in obratno. 

Pri obravnavi koncepta čustvene inteligetnosti je najprej potrebno omeniti Sternberga (1985, v 

Pečjak in Košir, 2003), ki meni, da je čustvena inteligentnost praktična inteligentnost, ki 

deluje kot nasprotje akademski inteligentnosti ter ob tem dodaja (prav tam), da je čustvena 

inteligentnost uporabna za reševanje problemov, ki so povezani s posameznikovimi čustvi ter 

potrebami, načrti za preživetje. 

Na razvoj koncepta inteligetnosti je vplivala tudi Gardnerjeva teorija o razdelitvi socialne 

inteligentnosti na intrapersonalno in interpersonalno. Gardner je interpersonalno inteligentnost 

opisal kot sposobnost opažanja razlik v temperamentu, razpoloženju, motivaciji in namerah 

pri drugih osebah, jedro intrapersonalne inteligentnosti pa po njegovem mnenju zajema 

spososobnost zavedanja in razločevanja lastnih čustev ter sposobnost uporabe teh čustev za 

usmerjanje lastnega vedenja (1983, v Pečjak in Košir, 2003). 

Na razmah uporabe pojma čustvene inteligetnosti je pripomogel tudi priznani psiholog, E.L. 

Thorndike, ki je vplival na popularizacijo testov IQ, ob tem pa opozoril na pomemben vidik 

IQ, ki ga je poimenoval družbena inteligentnost (Goleman, 1997). 

Pojem čustvene inteligentnosti je postal zanimiv predmet poučevanja v 90. ih letih preteklega 

stoletja, ko sta Salovey in Mayer prva uporabila koncept čustvene inteligentnosti in ga opisala 

kot sposobnost ocenjevanja, izražanja, reguliranja emocij pri sebi in drugih ter kot sposobnost 

uporabe emocij pri reševanju problemov in pri odločanju (1990, v Pečjak in Košir, 2002, 

2003; Brackett, Rivers in Salovey, 2011; Pečjak in Avsec, 2003; Čotar Konrad, 2011; Panju, 

2010). 

Izraz čustvene inteligentnosti pa se je najbolj razmahnil, ko je Goleman leta 1995 objavil 

knjigo Emotional Intelligence (Wharam, 2012). Čustveno inteligentnost je opredelil kot 

konstrukt, ki ga sestavlja pet entitet: poznavanje emocij, uravnavanje emocij, 

samomotiviranje, prepoznavanje emocij pri drugih in ravnanje v medosebnih odnosih 

(Goleman, 1995, v Pečjak in Avsec, 2003), kar pomeni, da ima posameznik sposobnosti 

prepoznavanja lastnih čustev in čustev drugih, sposobnosti samomotiviranja, sposobnosti 

nadzorovanja in uravnavanja lastnih čustev ter čustev drugih oseb v medosebnih odnosih 

(Goleman, 1998, v Avsec, 2007, str. 255).  
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Weisinger (2001) čustveno inteligentnost opisuje kot zmožnost inteligentne uporabe čustev, 

uporabljamo pa jo na dveh ravneh: na osebni ravni in na medosebni ravni. 

Bisquerra Alzina idr. (2010) čustveno inteligentnost opisujejo kot skupek človekovih 

sposobnosti, ki so potrebne za razumevanje, izražanje, obvladovanje lastnih čustev ter nam 

pomagajo pri upravljanju s tujimi čustvi. Brearley (2001) podobno opredeljuje čustveno 

inteligentnost kot sposobnost kontroliranja čustev, ob tem pa dodaja (prav tam), da se termin 

čustvene inteligentnosti nanaša tudi na uporabo moči pri čustvovanju z namenom doseganja 

potencialne in osebne učinkovitosti.  

Nekoliko drugače čustveno inteligentnost opredelita Simmons in Simmons (2000). Menita 

(prav tam), da čustveno inteligentnost zajemajo človekove čustvene potrebe, pobude in 

resnične vrednote, kar se navzven kaže v obliki javnega vedenja (Simmons in Simmons, 

2000). 

3.1 Razvoj čustvene inteligentnosti 

Pri razumevanju vloge čustvene inteligentnosti je potrebno poznati, kako se čustvena 

inteligentnost oblikuje oziroma kaj vpliva na razvoj posameznikovega čustvovanja in vedenja. 

Kot menijo Matthews, Zeidner in Roberts (2004), je v okvir preučevanja potrebno vzeti 

celoten okvir različnih determinant, ki vplivajo na razvoj čustvene inteligetnosti.  

Vpliv dednosti ali narave oz. biološke determinante 

Ljudje podedujemo določene lastnosti ter nagnjenja, ki določajo našo nagnjenost k 

dejavnostim oziroma deloma določajo naše značajske poteze. Podedujemo pa tudi temeljne 

človeške potrebe, kot so potrebe po hranjenju, pripadnosti, spoštovanosti in vse te potrebe 

oblikujejo našo čustveno inteligentnost (Simmons in Simmons, 2000). Čustveno 

inteligentnost bi lahko opisali kot repertoar čustvenih kompetenc, ki jih lahko dosežemo in 

nam pomagajo pri spopadanju z zahtevami iz okolja (Matthews, Zeidner, Roberts, 2004).  
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Učenje in vzgoja 

Nekateri avtorji vidijo otroštvo kot kritično obdobje za vseživljenjsko oblikovanje čustvenih 

kompetenc, na kar pa vpliva vzgoja ter učenje različnih vedenjskih vzorev (Matthews, 

Zeidner in Roberts 2004).  

Matthews, Zeidner in Roberts (2004) menijo, da v primarni socializaciji - ponavadi starši, 

lahko posredno ali neposredno vplivajo na svojega otroka – neposredno s svetovanjem o 

uporabi čustev ter z lekcijami o kontroli čustev, pri podajanju navodil, kjer je pomembno, da 

starši otrokova neprijetna čustva obravnavajo kot priložnost za pridobitev kompetenc na 

področju spopadanja s težavami in problemi. Na posreden način pa se otroci lahko naučijo in 

usvojijo nove čustvene odzive preko opazovanja modelov ter demonstriranja določenih oblik 

vedenja v nekem kontekstu (prav tam). 

Simmons in Simmons (2000) posredni vpliv vzgoje poimenujeta kot učenje na nezavedni 

ravni, pri čemer govorimo o povezavi dražljaj – odziv. To pomeni, da pri posamezniku zaradi 

čustveno pomembnega dogodka lahko pride do generalizacije vseh podobnih dogodkov, ki jih 

posameznik ne razlikuje in se zato prične odzivati na vse podobne dogodke (prav tam) na 

enak način. Matthews, Zeidner in Roberts (2004, str. 431) se s to razlago strinjata in ob tem 

dodajata, da pri otrocih lahko pride tudi do nasprotnega učinka, ki so pri procesu vzgoje 

prikrajšani do uporabe določenih čustev in tako sčasoma pričnejo zatirati prav ta ista čustva 

ali čustva, ki so jim podobna.   

Matthews, Zeidner in Roberts (2004, str. 440) navajajo determinante, ki vplivajo na razvoj 

čustvene inteligentnosti, pa so pogosto spregledane.  

 Osebne izkušnje: Otroci z lastnim udejstvovanjem zbirajo izkušnje, kako ravnati s 

svojimi čustvi, te izkušnje pa vplivajo na nadaljne otrokovo doživljanje različnih 

dogodkov. 

 Vrstniki: Z odraščanjem postajajo vrstniki vedno bolj pomemben dejavnik za 

posameznika pri pridobivanju izkušenj in razvijanju čustvenih kompetenc. 

  Šolski prostor: Ena izmed najbolj pomembnih izkušenj je odnos med učencem in 

učiteljem v šolskem prostoru. Učitelji lahko s svojim neposrednim ali posrednim 

načinom poučevanja in vzgajanja vplivajo na učenčevo zmožnost izražanja ter 

kontroliranja čustev. 
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 Mediji: Otroci se z izpostavljenostjo različnim oblikam medijev (televizija, internet, 

revije) učijo izražanja, nadzorovanja čustev in prepoznavanja čustvenih izrazov. 

Mehanski in kemični vplivi ali poškodbe 

Na spremenjeno čustvovanje lahko vplivajo tudi fizične poškodbe, kot so recimo možganske 

okvare ali kemične spremembe v telesu kot je na primer uživanje raznih substanc (mamila) 

(Simmons in Simmons, 2000).  

3.2 Razlikovanje  med čustveno inteligentnostjo in čustveno pismenostjo 

Goleman (1998) opisuje čustveno kompetentnost oziroma pismenost kot naučeno zmožnost, 

čustveno inteligentnost pa opisuje kot potencial za učenje določenih spretnosti. Bocchino 

(1999, v Pečjak in Košir, 2002) prav tako meni, da z izrazom inteligentnost zajamemo 

potenciale, ki jih posameznik razvije oziroma jih ne, pismenost pa zajema stopnjo 

razumevanja emocij, emocionalnih spretnosti in strategij. 

Pojem čustvene pismenosti se predvsem uporablja takrat, ko želimo poudarjati aplikacijo 

čustvene inteligentnosti v različnih okoljih, najpogosteje v šolah, kjer potekajo procesi vzgoje 

in izobraževanja (Čotar Konrad, 2011).  

M. Panju (2010, str. 21) meni, da gre pri omenjenih pojmih za ''bolj ali manj isto stvar 

oziroma se pojma skoraj docela  prekrivata''. 

3.3 Komponente čustvene inteligentnosti 

Goleman je v svojem delu ''Working with emotional intelligence'', ki je izšlo leta 1998 

predstavil svoj model čustvene kompetentnosti, v katerem je navedel 25 različnih čustvenih 

spretnosti, ki jih je razdelil v dve skupini: osebne in socialne spretnosti. Prve odločajo o tem, 

kako dobro obvladujemo sebe, druge pa se nanašajo na obvladovanje medosebnih odnosov. 

Med prve šteje spretnosti zavedanja sebe (čustvena zavest, natančno ocenjevanje sebe, 

zaupanje vase) in obvladovanja sebe (nadzorovanje sebe, zanesljivost, vestnost, 

prilagodljivost, dojemljivost za novosti). Med socialne spretnosti pa prišteva empatijo 

(razumevanje drugih, razvojna rast drugih, ustrežljivost, zavzemanje za različnost in politično 

zavest) in družbene spretnosti (vplivnost, sporazumevanje, obvladovanje sporov, vodenje, 

spodbujanje sprememb, navezovanje stikov, pridruženost in sodelovanje ter timske spretnosti) 

(1998, v Pečjak in Avsec, 2003). 
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Na podoben način avtorja Wood in Tolley (2004) razvrstita pet komponent čustvene 

inteligentnosti: samonadzor, samozavedanje, motivacija, empatija in družabne spretnosti. 

Bradberry in Greaves (2008) čustveno inteligentnost delita na štiri sposobnosti, ki so del 

osebnih spretnosti ter družbenih spretnosti. Pod osebne spretnosti štejeta samozavedanje in 

samoupravljanje, pod družbene spretnosti pa navajata družbeno zavedanje ter upravljanje 

medosebnih odnosov (prav tam).  

Weisinger (2001) meni, da čustveno inteligentnost na osebni ravni lahko spodbujamo z 

razvijanjem visoke stopnje samozavedanja, obvladovanja čustev, samomotivacijo, v odnosih z 

drugimi pa je pomembno razvijati učinkovite komunikacijske sposobnosti, razvijati znanje o 

medosebnih odnosih in pomoč drugim pri temu, da si bodo znali pomagati sami.  

Bisquerra Alzina idr. (2010) v svojem delu obravnavajo čustvene spretnosti, ki jih delijo na: 

veščine za čustveno blaginjo, čustveno-socialne veščine, čustveno samostojnost, obvladovanje 

čustev in zavedanje čustev.  

Shapiro (1999, str. 33) je sestavine čustvene inteligentnosti razdelil v šest skupin: veščine, 

povezane z moralnim vedenjem, mišljenjem, reševanjem težav, vzajemnim družbenim 

delovanjem, s šolskim in delovnim uspehom ter čustvi. 

V svojem diplomskem delu bom uporabljala termine, ki jih uporablja M. Panju (2010), ki se 

zgleduje po modelu čustvene inteligentnosti po Golemanu (1998), ki med komponente 

čustvene inteligetnosti uvršča samozavedanje, samokontrolo, empatijo, osebno motivacijo in 

spretnosti v medosebnih odnosih. 

(1) Samozavedanje 

M. Panju (2010) samozavedanje opisuje kot zmožnost, da posameznik prepoznava svoje 

občutke in notranja stanja, da razume vzroke in vpliv lastnih čustev in dejanj, ki vplivajo nanj 

ter na druge. Poleg tega samozavedanje opisuje kot osnovo, na katerem temeljijo ostale 

sestavine čustvene inteligentnosti. Tako je recimo samozavedanje pogoj za razvoj 

samokontrole, saj posamezniku samozavedanje omogoči tudi nadzor nad obnašanjem (prav 

tam).  

Na podoben način samozavedanje opisujeta tudi Wood in Tolley (2004), ki menita, da 

poznavanje lastnih čustev pomeni spoštovanje lastnih čustev oziroma se nanaša na 

posameznikovo skrb zase. Skrb zase pomeni to, da posameznik zaupa v svoje sposobnosti, 
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vendar ne do ''nespametnega optimizma'' (prav tam, str. 58). Kot pravita avtorja (prav tam), je 

pomembno izbrati srednjo pot pri sprejemanju lastnih čustev in spoštovanju čustev drugih. K 

samozavedanju spada tudi poslušanje drugih, saj se s tem izognemo pretirani zatopljenosti 

vase (prav tam). 

(2) Samokontrola 

Samokontrola je zmožnost, da posameznik obvladuje svoja čustva oz. tisto vedenje, ki ni 

impulzivno, kar pomeni, da se posameznik zaveda svojih čustev, preden se odloči za določeno 

dejanje (Panju, 2010). Wood in Tolley (2004) poudarjata, da smo ljudje razumna bitja in da se 

lahko izbruhom izognemo, torej imamo nadzor nad lastnimi dejanji in vedenjem, kar tudi 

pomeni, da se vedemo okoliščinam primerno. Avtorja (prav tam) dodajata, da je samokontrola 

pomembna komponenta pri zaznavanju ''čustvenih namigov''. 

(3) Empatija 

Empatija je osrednjega pomena za naše človeštvo (Bellhouse, Johnson, Fuller, 2005). 

Empatija pomeni sposobnost zaznavanja, vživljanja v čutenje in mišljenje druge osebe in 

razumevanje njenega počutja (Simonič, 2010; Bellhouse, Johnson, Fuller, 2005). M. Panju 

(2010, str. 59) empatijo opisuje kot sposobnost povezovanja z drugimi in razumevanja 

njihovih občutkov, ne glede na to, ali jih z njimi delimo (oziroma se z njimi strinjamo) ali ne. 

Biti empatičen tako pomeni razumeti, kako bi se sami počutili, če bi bili na njegovem mestu 

(Panju, 2010).  

M. Skalar (1997) meni, da je empatija osebna značilnost, ki osebi pomaga, da se laže 

sporazumeva z drugimi osebami, jih bolje razume in pomaga, da se v medsebojnih odnosih 

znajde hitreje in bolje. M. Panju (2010) empatijo povezuje s posameznikovimi zmožnostmi 

samozavedanja, kar pomeni, da če ne občutimo lastnih občutkov, ne znamo ceniti niti 

občutkov drugih ljudi.  

(4) Osebna motivacija 

Osebna motivacija se kaže v sposobnostih vztrajanja in prizadevanja pri doseganju ciljev 

kljub oviram, kaže se pa tudi v optimistični naravnanosti k dosežkom, v usklajevanju s cilji 

skupine oziroma organizacije ter v prevzemanju pobude in izkoriščanju priložnosti za 

doseganje določenih ciljev (Panju, 2010; Wood in Tolley, 2004).  
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(5) Spretnosti v medosebnih odnosih 

Družabne spretnosti so pomembna sestavina kompleksnega sistema medsebojno povezanih 

sposobnosti, saj nam omogočajo graditi in vzdrževati osebne odnose (Tolley in Wood, 2004, 

str. 113), so pa tudi temeljnega pomena za razvoj osebnosti na čustvenem in intelektualnem 

področju (Lamovec, 1993). 

Spretnosti komuniciranja, sodelovanja z drugimi in obvladovanja konfliktov se naučimo v 

procesu vzgoje in so pomembne komponente za vzdrževanje medosebnih odnosov (Panju, 

2010). T. Lamovec (1993) meni, da se spretnosti v medosebnih odnosih večinoma naučimo v 

zgodnjem otroštvu in da se spretnosti v medosebnih odnosih lahko naučijo tudi odrasli (prav 

tam). 

Tolley in Wood (2004) omenjata, da je za ustrezno odzivanje na vedenje drugih pomembna 

zmožnost zaznavanja besednih in nebesednih signalov s strani drugih oseb, kar omogoča 

empatija. Bradberry in Greaves (2008) pa k zmožnosti za delovanje v medosebnih odnosih 

poleg empatije štejeta tudi sposobnosti samozavedanja ter samoupravljanja (samokontrolo).  

Na podlagi raznolikih mnenj avtorjev sklepam, da je za razvoj čustvenih kompetenc 

pomemben razvoj spretnosti na čustveno-socialnem področju na ravni poznavanja samega 

sebe, svojih čustev in občutkov ter poznavanja odnosov v družbi.  

4. ŠOLA KOT SOCIALNI SISTEM 

Bečaj (1999) opredeljuje šolo kot ustanovo, ki sama po sebi zahteva medsebojno usklajevanje 

ter sodelovanje in ves čas teži k iskanju ustreznega ravnotežja, ki po eni strani dovoljuje 

avtonomnost, po drugi strani pa zagotavlja učinkovitost celote. O vzajemnosti strukture šole 

piše tudi Kranjčan (1997), ki meni, da šola ne sme biti vkleščena v hierarhično razdelitev, saj 

s tem onemogoča dobro delovno vzdušje, vzpostavitev medosebnih odnosov, ampak se 

znotraj šolskega prostora proizvaja strah pred izpostavljanjem posameznika, kar pa povzroča 

frustracije. 

Potrebno bi bilo razvijati pristop ''celotne šole'', kjer bi bile intervencije dolgoročne in 

predvsem vezane na celoten sistem (Dekleva, 1996), saj kot poudarja Skalar (1993), socialni 

sistemi (npr. šola) in podsistemi (npr. učitelji, učenci) delujejo soodvisno ter povezano. 

Poznavanje celotnega sistema šole pomeni, da se zavedamo pomena glavnih podsistemov, ki 

sestavljajo šolo. Sem spadajo učenci, učitelji, vodstveni in svetovalni delavci (Bečaj, 1999). 
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4.1 Učenci kot šolski podsistem 

Najštevilčnejši podsistem predstavljajo učenci, ki iz svojega okolja v šolo prinašajo značilne 

vedenjske vzorce, vrednote, stališča, pričakovanja (Bečaj, 1999). V šolskem prostoru je vedno 

več otrok s posebnimi potrebami, narašča pa tudi vedenjska neobvladljivost, nesposobnost 

navezovanja pristnih stikov s sovrstniki, vedno več pa je tudi vrstniškega nasilja (Šmit, 1997, 

str. 71). Skalar (1990, v Grünfeld, 1997) prav tako opozarja na vključevanje ''problematičnih'' 

otrok v šolski prostor, ki zahtevajo drugačne pristope in načine poučevanja. Na tej točki se 

strinjam z avtorico N. Šmit (1997), ki meni, da bi bilo potrebno biti zelo pozoren na 

vključenost otrok na socialni ravni, kot tudi skrbeti za njihovo vključevanje v izobraževalni 

proces.  

Pomembna so tudi medsebojna razmerja, ki jih učenci vzpostavijo z učitelji, vrstniki in s šolo, 

saj le-ta vplivajo na otrokovo prevzemanje socialnih stališč, prepričanj ter vrednot in splošno 

razumevanje družbe (Matthews, Zeidner, Roberts 2004). 

Menim, da je šolski prostor, v katerem potekata procesa izobraževanja in vzgajanja, eden 

izmed najpomembnejših kontekstov za učenje čustvenih spretnosti in kompetenc, kot to 

poudarjajo tudi avtorji Matthews, Zeidner, Roberts (2004). 

4.2 Vodstveni delavci šole kot šolski podsistem 

Vodstveni delavci v šolskem prostoru predstavljajo ključno točko celotnega sistema, saj imajo 

največ formalne moči in brez sodelovanja tega podsistema v šolskem prostoru izvajanje 

načrtovanih sprememb ni možno (Bečaj, 1990).  

Vodstveni delavci (ravnatelji) so v šolskem prostoru pomembni, saj na učence vplivajo s 

svojim neposrednim in predvsem posrednim delovanjem. S pravim vodenjem s strani 

vodstvenih delavcev bodo tudi učenci dosegali večje uspehe (Koren, 2007). Pri aktivnostih za 

ustvarjanje spodbudnega okolja ima pomembno vlogo vodstvo šole, ki mora dobro poznati 

kolektiv, imeti mora vizijo razvoja šole, spodbujati učitelje k samoiniciativnosti in 

kreativnosti (Pušnik, 2004). Z ustvarjanjem spodbudnega okolja v šolskem prostoru lahko 

dosežemo boljše počutje učiteljev, večje znanje, večjo avtonomnost in boljšo samopodobo 

učitelja (prav tam, str. 13). M. Pušnik (2004) ob tem dodaja, da so omenjeni cilji hkrati cilji 

primarne preventive, saj se ob doseganju teh ustvarjajo pogoji za oblikovanje spodbudnega 

okolja za učence, kar pomeni, da učenci doživljajo šolo kot prostor za doseganje uspeha, kjer 

se lahko uveljavijo, navezujejo pozitivne stike z vrstniki ter se ob tem počutijo sprejete. 
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4.3 Socialni pedagog kot svetovalni delavec v  osnovni šoli 

Socialni pedagogi se v šoli običajno zaposlujejo v šolski svetovalni službi. V nadaljevanju 

bom predstavila vlogo šolske svetovalne službe in vlogo socialnega pedagoga kot 

svetovalnega delavca. 

4.3.1 Šolska svetovalna služba 

Šolska svetovalna služba je podsistem, ki v šolskem prostoru predstavlja manjšino brez vsake 

formalne moči, ima pa pomembno neformalno moč, ki mu jo prinaša predvsem velika 

količina informacij, ki jih ima, ter vzdrževanje formalnih in neformalnih stikov s preostalimi 

podsistemi na šoli oziroma različnimi institucijami izven šolskega prostora (center za socialno 

delo, vzgojne posvetovalnice, institucije za poklicno usmerjanje, druge šole) (Bečaj, 1999). 

Pečjak in Košir (2012) menita, da po svojem položaju, vlogi ter nalogah šolska svetovalna 

služba ni niti izven sistema niti nad njim. 

Šolska svetovalna služba mora načrtovati svoje delo v skladu z opredelitvami v zakonodaji 

(Privošnik in Urbanc, 2009). V zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgojno-

izobraževalnih zavodov, so šolski svetovalni delavci opredeljeni kot strokovni delavci, ki 

izvajajo vzgojo in izobraževanje (Šmit, l997, str. 64). Delo svetovalne službe lahko opravljajo 

svetovalni delavci, kot so npr. psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi ter 

defektologi (Privošnik in Urbanc, 2009; Resman, 1999).  

Naloga šolske svetovalne službe je pomoč posameznikom in skupinam v šoli ter sodelovanje 

pri načrtovanju, izvajanju ter evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela. Tako 

lahko prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov, skupin in šole kot celote (Pečjak in 

Košir, 2012). Poslanstvo šolske svetovalne službe je zagotavljanje, vzpostavljanje, 

vzdrževanje pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli, poleg tega pa svetovalni 

delavec strokovno in avtonomno sodeluje v celostnem reševanju pedagoških, psiholoških, 

socialnih vprašanj šole kot ustanove, kar pomeni, da sodeluje z vsemi udeleženci šole (Šteh in 

Mrvar, 2011). Resman (1999) se strinja s tem, da je poleg za otrokov normalni telesni ter 

duševni razvoj potrebno poskrbeti tudi za pogoje tega razvoja, tj. otroku organizirati primerno 

šolsko fizično in socialno okolje, za dosego tega pa je potrebno delo s kolektivom, ostalimi 

zaposlenimi na šoli in starši. Šolska svetovalna služba tako predstavlja povezovalni člen med 

učitelji, starši, otroki in vodstvom šole (Privošnik in Urbanc, 2009).  

T. Grünfeld (1997) natančneje navaja naloge šolske svetovalne službe, ki po njenem mnenju 

obsegajo: delo s šolskimi novinci, oblikovanje razredov, poklicno usmerjanje, testiranje, 
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pomoč učencem z motnjami v branju in pisanju, izvajanje in vodenje individualnih 

razgovorov s starši, nudenje in iskanje zunanje pomoči za pomoči potrebne otroke, 

organiziranje sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki in skrb za povezovanje z zunanjimi 

ustanovami, pripravljanje analize vpisa v srednje šole, primerjanje potrebnih podatkov o 

eksternem preverjanju idr.  

Sklepam torej, da šolska svetovalna služba zajema delo na več ravneh. Naloga svetovalnih 

delavcev je nudenje svetovanja in podpore tako posameznikom, kot širši skupini ljudi kot npr. 

učencem, ostalim strokovnim delavcem, vodstvu šole in staršem. 

4.3.2 Socialni pedagog v šolski svetovalni službi 

V osnovnih šolah naraščajo vedenjska neobvladljivost, nezmožnost navezovanja pristnih 

stikov s sovrstniki in vrstniško nasilje. Prav tako je vedno več otrok s posebnimi potrebami. 

Problematike na vzgojnem področju se je zato potrebno lotevati z metodami dela, ki jih lahko 

ponudi socialni pedagog v vlogi šolskega svetovalnega delavca, saj ima vse potrebne 

kompetence za pomoč učencem s težavami pri socialni integraciji. Poleg tega lahko izvaja 

skupinske aktivnosti, ki so usmerjene v razvoj socialnih veščin in učenje kakovostne 

komunikacije (Šmit, 1997). Na problematiko osredotočanja zgolj na uspeh ter dosežke 

učencev sta opozorila tudi Bohm in Bottger (1981, v Kranjčan, 1997), ki sta storilnostni vidik 

šolanja ponazorila z deviantnostjo. Po njunem mnenju (prav tam), je deviantno tisto, kar ne 

pripeva k dosežkom, ali pa dosega drugačne dosežke. Zaradi tega je pomembno, da socialni 

pedagog s svojim delom ter posegi v posameznika, razred, v formalne ter neformalne skupine, 

lahko preko vzgajanja prispeva k normalizaciji razmer v razredu in v šoli (Skalar, 1993). 

Proces vzgajanja tako po mnenju avtorja Tuggenerja (v Skalar, 1993) poteka z integracijo 

vseh učencev v šolski prostor ne glede na potrebe posameznika. Avtor (prav tam) poudarja 

tudi pomen razvoja oziroma preventive, s čimer označuje pomoč posamezniku pri razvojnih 

procesih v smeri emancipacije, osebnostne in socialne integracije, kjer se, kot meni V. 

Jugovac (1997), učenci učijo komuniciranja, razreševanja težav, uresničevanja želja, 

spoznavanja sebe in drugih, spoznavanja svojih močnih točk.  

Socialni pedagog lahko s svojim znanjem in metodami prispeva k vzpostavljanju 

kvalitetnejših odnosov med učitelji in učenci v razredu (Grünfeld, 1997), skrbi za 

razumevanje učenja v širšem kontekstu in ne zgolj vezano na reproduciranje znanja. Poleg 

tega spodbuja učenje socialnih veščin in skrbi za integracijo oblik pomoči mladim v 

vsakdanje življenje (Kranjčan, 1997). 
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V osnovni šoli naj bi tako socialni pedagog opravljal naslednje naloge (Grünfeld, 1997, 

str.17): 

 nudenje pomoči učitelju pri delu z učno in vzgojno problematičnimi učenci; 

 predlaganje in svetovanje učitelju o različnih metodah in načinih dela za 

vzpostavljanje kakovostnih odnosov med njim in oddelkom; 

 pomoč pri oblikovanju ustreznih metod in načinov dela za vzpostavljanje kakovostnih 

odnosov med njim in oddelkom; 

 pomoč pri oblikovanju pozitivnega razrednega vzdušja, pozitivnih odnosov med 

učenci; 

 nudenje individualne pomoči posameznim učencem, ki imajo težave v družini; 

 nudenje pomoči pri vključevanju novincem in priprava razreda na novega člana; 

 odkrivanje pozitivnih lastnosti posameznka in grajenje posameznikove samopodobe; 

 svetovanje staršem pri tem, kako naj ravnajo in pomagajo svojim otrokom; 

 organiziranje delavnic, seminarjev za starše in učence, seznanjanje staršev z razredno 

problematiko; 

 sodelovanje z drugimi socialnimi pedagogi in izmenjevanje izkušnje. 

Na širšem aspektu delovanja je tako socialni pedagog usmerjen v integrativne, podporne, 

usmerjevalne, usklajevalne funkcije na nivoju celotnega šolskega prostora. S pomočjo teh 

funkcij skrbi za celostno podobo osnovne šole. Ožja funkcija socialnega pedagoga pa je delo s 

posamezniki in skupinami s posebnimi potrebami oziroma nudenje pomoči učencem s 

težavami v socialni integraciji (Kobolt, 1997).  

4.4 Učitelji kot šolski podsistem 

Učitelji predstavljajo večinski podsistem, ki oblikuje in vzdržuje normativno ureditev 

šolskega prostora, določa mejo discipline in sprejemljivosti vedenja ter motiviranja otrok 

(Bečaj, 1999). Kot zastopniki institucije skrbijo za razvoj posameznika in za njegovo 

osebnostno rast, kjer njihova delovanja niso subjektivne intence, temveč upoštevajo potrebe 

ter interese družbe (Brečko, 1993).  
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Učitelj je v šolskem prostoru nepogrešljiv, saj je ''eden ključnih konstituitivnih dejavnikov 

izobraževalno-vzgojnega procesa in je po svojem položaju in vlogi v tem procesu tudi eden 

ključnih dejavnikov kvalitete procesa in njegovih izidov'' (Kramar, 1999, str.123-124). Avtor 

(prav tam) v svojem prispevku pripisuje pomembnost vpliva učiteljev na kakovost pouka, za 

kar pa je potrebno preučiti ter konkretizirati izobraževalne cilje, aktualizirati vsebino, 

objektivno vrednotiti dosežke učencev ter skrbeti za stalno izboljševanje lastnega delovanja 

ter delovanja učencev. Kakovosten pouk pa pomeni, da učitelj spodbuja in vodi učenčev 

proces mišljenja in sledi učenčevim idejam ter kreira pouk tako, da v proces vključuje celoten 

oddelek in učencem omogoča izkušnje, ki zajemajo socialne interakcije (Ribič Hederih, 

2008). 

Kot meni M. Pšunder (1994), učitelji ne delujejo le v odnosu učitelj-učenec, temveč se v 

šolskem prostoru pojavljajo v treh vlogah: kot uslužbenci, strokovnjaki in ljudje. Kot 

uslužbenec je učitelj zavezan strukturi, ki ga je zaposlila, pri čemer upošteva šolske pravne 

akte in zakonodajo. Kot strokovjak je zavezan svoji stroki, kar pa ne pomeni, da stroko le 

pozna, jo spremlja in razvija, ampak zavezanost stroki pomeni tudi to, da svoja znanja 

uresničuje na način, ki je dostopen učencem. Svoje delo opravlja tudi kot človek – učenci 

namreč potrebujejo dobrega poslušalca, ki jih bo znal razumeti in jim ob tem nudil 

svetovanje.  

Kyriacou (1997) meni, da je pomembna učiteljeva vpostavitev osebnega stika z vsakim 

učencem posebej, posredovanje pozitivnih povratnih sporočil, izkazovanje spoštovanja do 

vsakega učenca posebej in skrb za njihovo napredovanje v učnih dosežkih. Učitelj mora biti 

pozoren tudi na posebne potrebe otrok, kar pomeni, da ti otroci potrebujejo individulno 

pozornost in prilagoditev dela glede na učenčeva zanimanja ter potrebe (prav tam).  

4.5 Sodelovanje učiteljev in socialnih pedagogov 

Delo učiteljev je čustveno zelo obremenjujoče, pri čemer lahko prihaja tudi do izbruhov in 

nenadzorovanega vedenja. Do tega pa prihaja zaradi idealizirane podobe, ki si jih ustvarimo o 

učiteljih in do katerih gojimo previsoka pričakovanja, ki prepovedujejo uporabo negativnih 

čustev v šolskem prostoru (Knep, 2000). Pogosto jih spremljajo občutki krivde, kadar njihovo 

delo ni kakovostno opravljeno oziroma kadar imajo občutek, da so pri svojem delu neuspešni 

(Knep, 2000; Bečaj, 1999).  

Bečaj (1999) opozarja na to, da pa imajo učitelji dvojni odnos do svetovalne službe: učitelji 

po eni strani dojemajo svetovalne delavce kot premalo usposobljene pri delu z vedenjsko 
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problematičnimi učenci, vendar pa po drugi strani to ni ovira, da jih ne bi sprejemali, saj so v 

šolskem prostoru nujno potrebni. Omenjeni problem obravnavata tudi Šteh in Mrvar (2011), 

ki med dejavnike, ki prispevajo k nezaupanju v kompetence drug drugega dodajata tudi starše.  

Socialni pedagog v službi šolskega svetovalnega delavca po mnenju avtorjev Kranjčan 

(1997), N. Šmit (1997), T. Grünfeld (1997), V. Jugovac (1997) in Skalar (1993)  poseduje 

strokovno znanje in je ustrezno usposobljen profil v šoli, ki deluje na področju izobraževanja 

in vzgajanja. Primeren je za zadovoljevanje potreb tako celotne šole kot tudi ožjega 

podsistema, torej učiteljev, ki potrebujejo podporo in pomoč pri svojem delu (prav tam). Po 

mnenju N. Šmit (1997) so učitelji namreč premalo opremljeni z znanji, ki bi omogočala 

uspešnejše prilagajanje učencev socialnemu okolju. Naloga socialnega pedagoga je svetovati 

učitelju pri vzpostavljanju kvalitetnejših odnosov v razredu, kjer naj bi učitelj in socialni 

pedagog skupaj osvetlila nastali problem ter analizirala dogajanje, iskala vzroke ter rešitve 

(Grünfeld, 1997). Socialni pedagog naj bi opravljal tudi vlogo usklajevalca ter povezovalca 

med učenci, starši, učitelji in šolskim okoljem (Jugovac, 1997), pri čemer bi pomagal 

spreminjati zavest vseh udeležencev v šoli (Kranjčan, 1997), ne sme pa se pojavljati kot tisti, 

ki  želi le odpravljati pomanjkljivosti šole (Kupffer, 1995, v Kranjčan, 1997). 

4.6 Vloga učiteljev in socialnih pedagogov pri spodbujanju čustvene kompetentnosti  

učencev 

Šolski prostor je eden izmed najpomembnejših kontekstov za učenje in razvijanje čustvenih 

spretnosti ter pridobivanje kompetenc (Matthews, Zeidner in Roberts, 2004). Sistematično 

učenje in urjenje spretnosti  učencem omogočata pridobitev kompetenc na področju izražanja 

ter kontroliranja čustev (Mayer in Geher, 1996, v Matthews, Zeidner, Roberts, 2004). Saarni 

(1997, v Pečjak in Košir, 2002) se pri opredelitvi čustvene kompetentnosti v šolskem prostoru 

naveže predvsem na čustvene odzive učenca v socialnih interakcijah – npr. kako učenec 

uporablja svojo čustveno izraznost v odnosih z drugimi ter kako uporablja svoje znanje o 

čustvih. 

Vzgojitelji in učitelji lahko v veliki meri prispevajo k razvoju sposobnosti otrok (Bisquerra 

Alzina idr., 2010, str. 9) na čustvenem področju. Pomembno je, da se odzovejo na čustva 

otrok, jim znajo prisluhniti, razumeti njihovo doživljanje in vedenje. Učitelj se učencu lahko 

približa tako, da je osebno občutljiv, pripravljen dojemati svet, kot ga vidi in doživlja otrok. 

Torej otroka bo lahko razumel le, če bo odprt za dogajanja okrog sebe, če bo zmožen 

upoštevati otroka in njegov notranji svet (Skalar, 1997). 
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Za učitelja je pomembno tudi to, da do sebe nima previsokih pričakovanj o tem, kakšen bi 

moral biti dober učitelj, saj to lahko negativno vpliva na doživljanje neugodnih čustev pri sebi 

(razočaranje, negotovost, jeza) (Smrtnik Vitulić, 2009). M. Panju (2010) poudarja, da je 

pomembno tudi to, kako se učitelj spopada z lastnimi čustvi, predvsem z negativnimi. Meni 

(prav tam), da je uspešen tisti učitelj, ki se zna soočati  s svojimi negativnimi čustvi na 

pozitiven način. 

Z izbiro metod in dela lahko na učence vplivajo s poučevanjem o tem, kako naj nadzorjujejo 

svoja čustva, spoštujejo čustva drugih ljudi, razrešujejo konflikte, motivirajo sami sebe in 

druge (Panju, 2010). Socialni pedagogi so usposobljeni za učenje socialnih veščin, kamor sodi 

učenje komunikacije, učenje reševanja problemov, prevzemanje odgovornosti, prepoznavanje 

čustev in potreb, reševanje konfliktov (Rozman, 1997).  

Menim, da  je pri izbiri metod dela z učenci potrebno upoštevati tudi njihovo starost, razvojno 

stopnjo in temu primerno izbirati metode dela. Raziskave namreč pričajo o tem, da je za 

usvajanje spretnosti na področju čustvene kompetentnosti potrebna določena stopnja 

kognitivnega razvoja (Pečjak in Košir, 2002).  

Učitelji in socialni pedagogi vstopajo v odnose s skupinami učencev oziroma posameznimi 

učenci s svojo celotno osebnostjo. Na izbiro metod in tehnik za spodbujanje čustvene 

kompetentnosti tako vpliva občutljivost za zaznavanje lastnih čustev ter potreb in čustvenih 

stanj učencev.  

5. POUČEVANJE IN VZGAJANJE V SMERI RAZVIJANJA ČUSTVENE 

KOMPETENTNOSTI 

Sodeč po mnenju avtorjev N. Šmit (1997), Matthews, Zeidner in Roberts (2004) se v šolah še 

vedno prednostno spodbuja učna storilnost oziroma akademski uspeh posameznika. Kot 

pravijo avtorji Matthews, Zeidner in Roberts (2004), veliko učiteljev meni, da je njihova 

naloga povezana s posredovanjem akademskega znanja učencem, zato je vzgoja, ki spodbuja 

učenje čustev in socialnih veščin, pogosto obravnavana s skepticizmom. V. Jugovac (1997) 

nasprotuje mnenju, da se v šolah osredotočajo zgolj na uspeh posameznika on ob tem dodaja, 

da je takšno gledanje na učitelja krivično, saj je za to odgovoren šolski sistem oziroma 

ministrstvo, ki ureja delovanje šolskega sistema. M. Panju (2010) pa meni, da tradicionalni 

učni načrt učencev ne pripravi dovolj dobro za spopad z realnim svetom in da bi bilo potrebno 

začeti razumeti pomembnost čustev ter njihove vloge pri izobraževanju.  
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N. Sever (2011) in M. Pšunder (2012) menita, da je za kakovostno delovanje šole potrebna 

sodelovalna kultura. Za zagotavljanje kvalitetnejše prihodnosti je potrebna samoevalvacija, ki 

predstavlja integralni del učenja in napredka (Sever, 2011). To pa lahko dosežemo s tem, da je 

vsak posameznik vključen v načrtovanje, zastavljanje ciljev, da ima možnost predlaganja 

izboljšav oziroma sprememb na področjih, ki jih sam vidi kot šibke in bi jih rad izboljšal. 

Predvsem pa je pomembno to, da se vsak posameznik znotraj sistema ''šola'' počuti 

upoštevanega in sprejetega (prav tam).  

Osebno menim, da bi šola kot institucija morala skrbeti za razvoj same institucije na več 

ravneh. Na širši ravni bi morala obveščati družbo o tem, kaj so njene primarne naloge. Šola bi 

morala javnosti sporočiti, da njeno poslanstvo ni vezano le na opravljanje vloge kot 

izobraževalne institucije, kot sta to že izpostavili avtorici S. Pečjak in K. Košir (2002). Poleg 

obveščanja javnosti bi vodstvo moralo dajati večji poudarek procesu vzgajanja učencev prek 

učnih vsebin. To pa bi bilo učinkovito le, ko bi v šoli prevladovala sodelovalna klima med 

vsemi podsistemi celotnega sistema šole. 

M. Panju (2010) podaja različne metode in načine, kako spodbujati čustveno inteligentnost 

učencev v razredu. Učitelji to lahko dosežejo z razvijanjem samozavedanja, samokontrole, 

empatije, osebne motivacije in spretnosti v medosebnih odnosih (prav tam). 

(1) Razvijanje samozavedanja 

Samozavedanje posameznika lahko učitelji razvijejo z različnimi dejavnostmi, ki raziskujejo 

učenčevo samopodobo, razširjajo besedišče (npr. metoda nevihte možganov, pantomima, 

ustvarjanje kolaža), spodbujajo učence k opisu čustev in občutkov v povezavi s predmeti ter 

dogodki, skupaj določijo vzroke ter posledice čustev preko pogovora, jih spodbujajo k analizi 

čustev s pomočjo vodenja dnevnika. 

(2) Razvijanje samokontrole 

Avtorica (prav tam) meni, da samokontrolo lahko učitelj pri učencih spodbuja na različne 

načine: učencu npr. pomaga pri identificiranju občutka jeze, mu daje priložnost, da spregovori 

o odnosih, situacijah ali ljudeh, ki v njemu povzročajo jezo, se z razredom pogovori o 

strategijah za obvladovanje jeze kot npr. razvijanje navade pozitivnega pogovora s samim 

seboj, uporaba humorja, vaje za sproščanje in dihanje. Poleg tega je pomembno, da učitelj z 

učenci raziskuje sprožilce čustev jeze, kjer jih spodbuja, naj si ogledajo vzroke za pojav 

lastnih ali tujih čustev. Poudarja tudi pomen dobrega zgleda učitelja pri obvladovanju čustva 
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jeze, kjer je pomembno, da učitelj prizna, sprejme ter prevzame odgovornost za lastna občutja 

jeze in jih izraža na neposreden in neagresiven način. Učitelji lahko pripomorejo k bolj 

odgovornemu obvladovanju jeze tako, da se o tem posvetujejo s starši in jim ob tem stojijo ob 

strani. 

(3) Razvijanje empatije 

Učitelj lahko empatijo pri učencih spodbuja tako, da krepi zavedanje učencev o tem, kaj čutijo 

drugi, in daje učencem priložnost, da o tem premišljujejo ter identificirajo svoja čustva in 

lastne izkušnje. To pa doseže z usmeritvijo učencev v razumevanje lastnih čustev tako, da 

najprej identificirajo različne vrste občutkov, potem pa jih učitelj spodbudi k vživljanju v 

položaj drugega preko igranja igre vlog, pogovora, zgodb, ali izpostavljanja dražljajem, ki 

vzbujajo čustva (npr. izrezki iz časopisov, ki prikazujejo revnega otroka). Za učitelja je 

pomembno tudi to, da je zgled zaželenih vrednot pri izražanju empatije. 

(4) Razvijanje osebne motivacije 

Pri razvijanju osebne motivacije mora učitelj spodbuditi učence o osebnih ciljih tako, da se z 

njimi pogovori o tem, kaj je potrebno narediti za dosego teh ciljev, lahko pa uporablja različne 

metode za spodbujanje motivacije za primerno vedenje in ravnanje (npr. dodajanje frnikol v 

posodo ob primernem obnašanju, temu pa sledi nagrada). Poleg tega je pomembno, da se 

osredotočimo na dolgoročne koristi in jim s pogovorom to pojasnimo. 

(5) Razvijanje spretnosti v medosebnih odnosih 

Učencem je potrebno omogočiti komunikacijo v skupini, potrebno jih je učiti spretnosti 

pozornega poslušanja, jim omogočiti razvoj asertivnih spretnosti, preko katerih bodo znali 

uporabiti ustrezen način komunikacije v primerih, ko jih v določeni situaciji preplavijo čustva. 

Pomembna je tudi redna uporaba problemsko zastavljenih primerov, kjer se učitelj pogovori s 

skupino učencev o reševanju različnih problemov, ki jih bodo znali kasneje uporabiti v težkih 

življenjskih situacijah.  

Bisquerra Alzina idr. (2010) razdelijo metode za spodbujanje čustvene inteligentnosti otrok na 

več sklopov: na zavedanje čustev, obvladovanje čustev, čustveno samostojnost, čustveno-

socialne veščine in veščine za čustveno blaginjo. Omenjene metode so predstavljene v spodnji 

preglednici. 
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Preglednica 1: Metode za spodbujanje čustvene inteligetnosti otrok (oblikovala E. Bajramlić 

na osnovi Bisquerra Alzina idr., 2010)  

 

Zavedanje čustev 
Obvladovanje 
čustev 

Čustvena 
samostojnost 

Čustveno-socialne 
veščine 

Veščine za 
čustveno blaginjo 

učenje prepoznavanja 

in razločevanja  

čustev drugih 

učenje sproščanja 

vaje za pomoč pri 

oblikovanju  

osebne identitete 

učenje odzivanja na 

primeren način 

učenje zavedanja o 

tem, kateri 

ljudje so pomembni 

za nas 

učenje izražanja 

nezadovoljstva v  

vsakodnevnih 

okoliščinah 

učenje pozitivnega 

razmišljanja 

o stvareh 

vaje za spobujanje 

pozitivne 

samopodobe 

prepoznavanje 

pomembnosti 

neverbalnega 

sporočanja 

učenje prilagajanja 

okoliščinam 

učenje upoštevanja 

opozoril odraslih 

učenje vztrajnosti in 

spremembe  

načina razmišljanja o 

stvareh 

vaje za spodbujanje 

ustvarjalnosti  

in vrednotenja samega 

sebe 

učenje zavrnitve 

predloga, 

ki nam ne ugaja 

učenje zavedanja o  

pomembnosti 

odločitev in  

odgovornosti,  

ki jo prevzamemo, ko 

jo sprejmemo 

učenje prepoznavanja 

čustev z izrazov na 

obrazih  

učenje sprejemanja 

dela odgovornosti  

oziroma krivde v 

sporih 

vaje za prepoznavanje 

pomembnosti  

samega sebe 

učenje prepoznavanja 

in iskanja ustreznega 

načina  soočanja z 

vsakodnevnimi 

konflikti 

učenje nesebičnega 

ravnanja 

pridobivanje besedišča 

o čustvih  

vaje za odkrivanje lastne 

osebne zgodovine 

učenje razumevanja o 

tem,da obstajajo 

različni načini gledanja 

na stvari  

razmišljanje o 

prednostih 

pozitivnega odnosa  

do vsakodnevnih 

izzivov 

učenje ovrednotenja 

pomembnosti  

iskrenosti 
 

vaje za sprejemanje 

svojih čustev in 

občutkov kot del samega 

sebe 

učenje sprejemanja 

stališč drugih 

določanje navad, ki 

krepijo  

zdravje in prispevajo  

k osebni blaginji 

likovno izražanje 

besed za čustva  

vaje za razvijanje 

ustvarjalnosti   

učenje razumevanja 

protislovnosti  

čustev 
 

vaje za spoznavanje 

lastnih   pozitivnih 

lastnosti s pomočjo 

drugih oseb 

  

učenje povezovanja 

čustev z  

vsakodnevnimi 

dogodki 
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II. EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

Svoje diplomsko delo sem gradila na teoretičnih spoznanjih o čustveni inteligentnosti, 

čustveni kompetentnosti in na osebnih izkušnjah, ki sem jih pridobila med svojim 

dodiplomskim izobraževanjem. Pri empiričnem raziskovanju sem se osrediščila na učitelje in 

socialne pedagoge, ki neposredno delujejo v šolskem kontekstu in vsakodnevno z različnimi 

metodami dela delujejo na področju izobraževanja ter vzgajanja. Ker obe skupini 

strokovnjakov vplivata na posameznikov čustveni in socialni razvoj, je zato pri njunem delu 

pomembno zavedanje o  čustveni inteligentnosti in socialnem funkcioniranju (Pečjak in Košir, 

2002). Z raziskavo sem zato želela preveriti, v kakšni meri učitelji in socialni pedagogi 

ocenjujejo, da so čustveno kompetentni ter kako se njihova čustvena kompetentnost povezuje 

z izbiro metod za spodbujanje čustvene kompetentnosti pri učencih. 

Pri oblikovanju raziskovalnega problema sem izhajala iz spoznanj M. Panju (2010, str. 37), da 

so najpogostejši izgovori učiteljev glede spodbujanja čustvene inteligentnosti učencev pri 

pouku preobsežen učni načrt, velika odgovornost učitelja za učne dosežke in poučevanje ter 

to, da učitelji niso dovolj usposobljeni za tovrstno delo. Omenjene predpostavke sem v 

empiričnemu delu preverila z Vprašalnikom čustvene kompetentnosti, hkrati pa sem čustveno 

kompetentnost učiteljev primerjala s čustveno kompetentnostjo socialnih pedagogov. Slednji 

so deležni zelo refleksivno naravnanega načina izobraževanja in usposabljanja, zato sem 

predvidevala, da so v praksi primarno bolj usmerjeni k spodbujanju čustvenih in socialnih 

veščin učencev kot pa k spodbujanju učnih dosežkov. 

Pri opredelitvi problema diplomskega dela sem izhajala iz predpostavk avtoric M. Panju 

(2010), S. Pečjak in K. Košir (2002), ki poudarjajo, da čustva vplivajo na medosebne odnose, 

to pa se povezuje z empatijo do drugih in s socialno sprejetostjo pri vrstnikih. Učitelji in 

socialni pedagogi lahko pri svojem delu s pomočjo različnih metod dela spodbujajo 

posameznike, da bolje zaznavajo, prepoznavajo in nadzorjujejo čustva ter se ustrezno 

vključujejo v socialno okolje. Kot meni M. Panju (2010, str. 31), so učitelji moralno 

odgovorni, da pri učencih razvijajo čustveno inteligentnost, da jih opremijo z orodji, ki jim 

bodo v pomoč v poslovnem svetu in osebnem življenju. Pomembne vrline, s katerimi 

spodbujajo čustveno inteligentnost, so odlaganje zadovoljitev, osvajanje primernih načinov 
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obvladovanja čustev, sprejemanje družbene odgovornosti, prepoznavanje različnih občutkov, 

opisovanje teh občutkov z besedami ter empatija (Goleman, 1997). 

 CILJI RAZISKAVE 

 Ugotoviti, kako učitelji in socialni pedagogi zaznavajo lastno čustveno kompetentnost 

(npr. prepoznavajo čustva pri sebi in drugih). 

 Ugotoviti, kako učitelji in socialni pedagogi nadzorjujejo svoja čustva.  

 Primerjati, kako učitelji in socialni pedagogi prepoznavajo različna čustvena stanja 

učencev. 

 Raziskati, katere pristope in metode dela uporabljajo učitelji in socialni pedagogi za 

spodbujanje čustvene kompetentnosti pri učencih. 

6.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Pri raziskovanju me bodo vodila naslednja raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze: 

RV1: Kako učitelji in socialni pedagogi zaznavajo oziroma ocenjujejo svojo čustveno 

kompetentnost? 

RV2: Kako učitelji in socialni pedagogi zaznavajo oziroma ocenjujejo svojo kompetentnost 

na področju zaznavanja in prepoznavnavanja svojih lastnih občutkov in čustev?  

RV3: Kako učitelji in socialni pedagogi zaznavajo oziroma ocenjujejo svojo kompetentnost 

na področju prepoznavanja in razumevanja različnih čustvenih stanj? 

RV4: Kako učitelji in socialni pedagogi zaznavajo oziroma ocenjujejo svojo kompetentnost 

na področju obvladovanja močnih čustev v neugodnih razmerah? 

RV5: Kako pogosto učitelji in socialni pedagogi uporabljajo pristope, metode in vaje za 

spodbujanje čustvene kompetentnosti pri učencih? 

H1: Predvidevam, da bodo socialni pedagogi izkazovali statistično pomembno večjo 

kompetentnost kot učitelji na področju prepoznavanja svojih občutij in močnih čustvenih 

stanj.  
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H2: Predvidevam, da bodo socialni pedagogi izkazovali statistično pomembno večjo 

kompetentnost kot učitelji na področju prepoznavanja in razumevanja različnih čustvenih 

stanj. 

H3: Socialni pedagogi se v primerjavi z učitelji statistično pomembno ocenjujejo kot bolj 

kompetentne od učiteljev na področju obvladovanja svojih močnih čustvenih stanj.  

H4: Socialni pedagogi v primerjavi z učitelji statistično pomembno bolj pogosto uporabljajo 

različne metode za spodbujanje čustvene kompetentnosti učencev.  

6.2 Raziskovalna metoda 

V empiričnemu delu sem uporabila kvantitativni raziskovalni pristop, znotraj katerega sem 

kot metodo zbiranja podatkov uporabila anketni vprašalnik. 

6.3 Vzorec  

Vzorec raziskave so predstavljali učitelji razrednega in predmetnega pouka ter socialni 

pedagogi, zaposleni v osnovnih šolah po Sloveniji.  

V nadaljevanju predstavljam strukturo vzorca glede na spol, starost, vrsto izobrazbe in 

delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja učiteljev ter socialnih pedagogov. 

Slika 1: Predstavitev vzorca glede na spol 

87,61%

12,39%

ženska

moški

 

Slika 1 prikazuje strukturni krog za naš vzorec za spremenljivko Spol. V raziskavi je 

sodelovalo 113 oseb, od tega 99 žensk in 14 moških.  
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Preglednica 2: Predstavitev vzorca glede na starost 

Izobrazba N M 
Std. 

odklon 

Učitelji 56 41,91 10,546 

Socialni pedagogi 52 36,02 5,374 

Drugo 5 38,00 6,285 

Skupaj 113 39,03 8,808 

 

Iz preglednice 2 je mogoče razbrati, da je povprečna starost vseh anketirancev (N = 113) 

znašala 39.03 let. Od 56 sodelujočih učiteljev je bila povprečna starost 41.91 let. Od 52 

sodelujočih socialnih pedagogov je povprečna starost znašala 36.02 let. Ostali anketiranci (5) 

pa so bili v povprečju stari 38.00 let. 

 

Slika 2: Predstavitev vzorca glede na vrsto izobrazbe  

21,24%

28,32%

46,02%

4,43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

učitelj 
razrednega 

pouka

učitelj 
predmetnega 

pouka

socialni pedagog drugo

 
 

Slika 2 prikazuje stolpčni grafikon za vzorec (N = 113) za spremenljivko Vrsta izobrazbe. 

21.24 % anketirancev predstavljajo učitelji razrednega pouka, 28.32 % anketirancev pa 

učitelji predmetne stopnje. 46.02 % anketirancev je socialnih pedagogov, 4.43 % pa 

predstavlja delež tistih, ki v šoli niso zaposleni kot učitelji razrednega, predmetnega pouka ali 

kot socialni pedagogi.  
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Slika 3: Predstavitev vzorca glede na delovno dobo na področju vzgoje in izobraževanja 

 

Slika 3 prikazuje strukturne deleže vzorca (N = 113) za spremenljivko Delovna doba na 

področju vzgoje in izobraževanja. 16,8 % anketirancev je zaposlenih do 3-leta, 22,1 % 

anketirancev od 4 do 10 let, 17,7 % anketirancev od 11 do 15 let, 15,9 % anketirancev od 16 

do 20 let, najvišji odstotek (27,4 %) pa predstavljajo anketiranci, ki na področju vzgoje in 

izobraževanja delajo več kot 20 let.  

6.4 Raziskovalni instrument 

Podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil sestavljen iz šestih nalog. 

Prva štiri vprašanja so bila namenjena pridobivanju splošnih informacij o anketirancih (spol, 

starost, vrsta izobrazbe in delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja). Sledil je 

Vprašalnik emocionalne kompetentnosti (VEK), ki ga je oblikoval avtor Takšić. VEK  obsega 

45 trditev, s katerimi se ocenjuje zaznavanje lastne čustvene kompetentnosti  na petstopenjski 

lestvici od 1 (sploh ne velja) do 5 (vedno velja). Z vprašalnikom sem preverjala zaznavanje 

kompetentnosti učiteljev in socialnih pedagogov na področju prepoznavanja in razumevanja 

lastnih čustev, prepoznavanja in razumevanja različnih čustvenih stanj ter obvladovanja 

lastnih čustvenih stanj. Trditve, s katerimi ocenjujemo samozaznave kompetentnosti učiteljev 

in socialnih pedagogov na področju prepoznavanja in razumevanja lastnih čustev so: 2, 6, 16, 

17, 21-24, 27, 28, 41, 43 in 44. Trditve, s katerimi ocenjujemo samozaznave kompetentnosti 

učiteljev in socialnih pedagogov na področju prepoznavanja in razumevanja različnih 

čustvenih stanj so: 13-15, 18, 19, 25, 26, 32, 34-39, 42 in 45. Trditve, s katerimi ocenjujemo 

samozaznave kompetentnosti učiteljev in socialnih pedagogov na področju obvladovanja 

lastnih čustvenih stanj so: 1, 3-5, 7-12, 20, 29, 30, 31, 33 in 40. Zadnje vprašanje je vsebovalo 

29 trditev v obliki petstopenjske ocenjevalne lestvice (1-nikoli, 5-zelo pogosto) z naštetimi 
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metodami dela z učenci in možnost ''Drugo'', da so anketiranci sami dopisali svoje lastne 

metode oziroma tehnike, s katerimi učencem pomagajo razvijati spretnosti na čustvenem 

področju.   

6.5 Postopek zbiranja podatkov 

Anketne vprašalnike sem v papirnati obliki osebno dostavila na šole in jih poslala tudi v obliki 

spletne ankete po e-mailu v maju 2014. Zbiranje podatkov je bilo anonimno.  

6.6 Obdelava podatkov  

Na osnovi anketnega vprašalnika sem zbrane podatke obdelala s pomočjo programa za 

statistično analizo SPSS. Iz numerničnih podatkov sem računala aritmetične sredine, 

standardne odklone, za ugotavljanje razlik med učitelji in socialnimi pedagogi v zaznavanju 

čustvene kompetentnosti na področjih prepoznavanja in razumevanja lastnih čustev, 

prepoznavanja in razumevanja različnih čustvenih stanj, obvladovanja lastnih čustvenih stanj 

ter pogostosti uporabe različnih metod, sem uporabila t-preizkus za neodvisne vzorce. 
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1 Samozaznavanje lastne čustvene kompetentnosti in prepoznavanja svojih lastnih 

občutkov in čustev 

V raziskavi sem empirično proučevala samozaznavanje oz. ocenjevanje lastne čustvene 

kompetentnosti učiteljev in socialnih pedagogov. Skušala sem ugotoviti, ali bodo med tema 

dvema skupinama anketirancev statistično pomembne razlike v zaznavanju čustvene 

kompetentnosti oziroma v prepoznavanju lastnih občutkov in čustev. 

 

Postavila sem hipotezo H1, s katero sem predvidevala, da bodo socialni pedagogi izkazovali 

statistično pomembno večjo kompetentnost kot učitelji na področju prepoznavanja lastnih 

občutij in močnih čustvenih stanj. 

 

Slika 4: Zaznavanje kompetentnosti na področju prepoznavanja lastnih občutkov in močnih 

čustvenih stanj 

 

Večina učiteljev (64,3 %) in večina socialnih pedagogov (76,9 %) je na trditve o 

prepoznavanju lastnih občutkov in močnih čustvenih stanj v povprečju odgovorilo s stopnjo 4 

(večinoma velja). Za 35,7 % učiteljev in 19,2 % socialnih pedagogov to velja včasih, 3,85 % 

socialnih pedagogov pa je trditve ocenilo z najvišjo stopnjo strinjanja (vedno velja).  
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Preglednica 3: T- preizkus za preverjanje razlik med zaznavanjem kompetentnosti na 

področju prepoznavanja lastnih občutkov in močnih čustvenih stanj 

 Izobrazba N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon t p 

Zaznavanje in 

kompetentnosti na 

področju  prepoznavanja  

svojih lastnih občutkov 

in močnih čustvenih 

stanj. 

učitelji 56 3,67 ,44 

-1,635 0,105 

socialni 

pedagogi 52 3,81 ,42 

 

Iz preglednice 3 lahko razberemo, da je aritmetična sredina strinjanja z navedeno izjavo pri 

učiteljih znašala 3.67, pri socialnih pedagogih pa 3.81. V povprečju sta obe skupini na 

vprašanja ocenjevalne lestvice odgovorili s stopnjo 4 – večinoma velja, pri čemer pa so 

socialni pedagogi pokazali nekoliko večjo kompetentnost na področju prepoznavanja lastnih 

občutkov in močnih čustvenih stanj. Standardna odklona sta podobna za obe skupini 

strokovnih delavcev, standardni odklon pri učiteljih pa je le rahlo večji kot pri socialnih 

pedagogih. 

Stolpec p (p = 0.105) v preglednici 3 nam pove, da razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin niso statistično pomembne, saj je p > 0.05. Zato hipotezo H1, s katero sem 

predvidevala, da bodo socialni pedagogi izkazovali statistično pomembno večjo 

kompetentnost kot učitelji na področju prepoznavanja svojih občutkov in močnih čustvenih 

stanj zavračam. Med anketiranimi socialnimi pedagogi in učitelji torej statistično pomembnih 

razlik na področju prepoznavanja lastnih občutkov in močnih čustvenih stanj nisem dokazala. 

To lahko pomeni, da področje študija različnih pedagoških smeri ne vpliva na to, kako 

posamezniki doživljajo in zaznavajo samega sebe. Predvidevam, da je stopnja zaznavanja 

lastnih občutkov in čustev bolj odvisna od razvoja posameznikove osebnosti npr. – od vpliva 

vzgoje in izkušenj ter bioloških determinant. Omenjeni sklep sem oblikovala na podlagi 

mnenja avtorjev Matthews, Zeidner in Roberts (2004), ki predpostavljajo, da na razvoj 

čustvene kompetentnosti vplivajo številni dejavniki kot so npr: dednost, učenje ali vzgoja, 

osebne izkušnje, vrstniki, šolski prostor ter mediji.  

Mnenja sem, da so oboji (učitelji in socialni pedagogi) odrasle in odgovorne osebe, ki morajo 

poznati svoja čustva in občutja, če se hočejo ukvarjati s čustvi drugih ljudi. V šolskem 

prostoru se učitelji in socialni pedagogi vsakodnevno srečujejo s stresnimi situacijami, pri tem 
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pa jim je lahko v pomoč, če prepoznajo svoja čustva (predvsem neprijetna) in se tako 

primerno odzovejo v določeni situaciji oz. najdejo bolj konstruktivno rešitev v dani situaciji. 

Sklepam, da tisti posamezniki, ki v določenih situacijah zmorejo prepoznati lastne občutke in 

čustva tudi lažje razumejo druge ljudi ter se poistovetijo z njimi. 

7.2 Prepoznavanje in razumevanje različnih čustvenih stanj  

V raziskavi sem empirično proučevala tudi ocenjevanje lastne čustvene kompetentnosti 

učiteljev in socialnih pedagogov na področju prepoznavanja in razumevanja različnih 

čustvenih stanj. Z raziskavo sem skušala ugotoviti, ali se bodo med skupinama anketirancev 

pojavljale statistično pomembne razlike v kompetentnosti prepoznavanja in razumevanja 

različnih čustvenih stanj.  

Postavila sem hipotezo H2, v kateri sem predvidevala, da bodo socialni pedagogi izkazovali 

statistično pomembno večjo kompetentnost kot učitelji na področju prepoznavanja in 

razumevanja različnih čustvenih stanj. 

 

Slika 5:  Zaznavanje kompetentnosti na področju prepoznavanja in razumevanja različnih 

čustvenih stanj 

 

Večina učiteljev (60,7 %) in večina socialnih pedagogov (74,5 %) je na trditve s področja  

prepoznavanja in razumevanja različnih čustvenih stanj v povprečju odgovorilo s stopnjo 4 

(večinoma velja). 39,3 % učiteljev in 23,5 % socialnih pedagogov se je s trditvami glede 

zaznavanja kompetentnosti na področju prepoznavanja in razumevanja različnih čustvenih 

stanj v povprečju strinjalo z odgovorom »včasih velja«. Z odgovorom »večinoma ne velja« se 

je v povprečju strinjala 2.0 % socialnih pedagogov.  

Za obe skupini strokovnih delavcev je pomembno prepoznavanje in razumevanje različnih 

čustvenih stanj učencev. Učitelji imajo v šolskem prostoru vlogo posredovanja informacij, da 
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pa bi razred lahko funkcioniral kot homogena celota, je pomembna učiteljeva občutljivost za 

prepoznavanje potreb učencev ter čustev, ki jih le-ti doživljajo. Tudi pri socialnih pedagogih 

je pomembna občutljivost za prepoznavanje potreb in čustev učencev, saj bodo le tako 

uspešno delovali na učnem in vzgojnem področju. Socialni pedagog mora znati prepoznati 

različna čustvena stanja učencev oz. mora znati prepoznati klimo v razredu, da bo s svojim 

znanjem in kompetencami lahko posegel v situacijo.  

Preglednica 4: T- preizkus za preverjanje razlik med samozaznavanjem kompetentnosti na 

področju prepoznavanja in razumevanja različnih čustvenih stanj 

 Izobrazba N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon t p 

Zaznavanje 

kompetentnosti na 

področju prepoznavanja 

in razumevanja različnih 

čustvenih stanj. 

učitelji 56 3,54 ,37 

-1,236 0,219 

socialni 

pedagogi 51 3,63 ,41 

 

Na osnovi preglednice 4 vidimo, da je na to vprašanje odgovorilo 56 učiteljev in 51 socialnih 

pedagogov. Aritmetična sredina strinjanja z izjavo je pri učiteljih znašala 3.54, pri socialnih 

pedagogih pa 3.63. Pri obeh skupinah je bila aritmetična sredina višja od 3.5, kar pomeni, da 

sta obe skupini v ocenjevalni lestvici v povprečju odgovorili s stopnjo 4 – večinoma velja, s 

tem da so socialni pedagogi pokazali večjo kompetentnost na področju prepoznavanja in 

razumevanja različnih čustvenih stanj. Standardni odklon je pri socialnih pedagogih rahlo 

večji kot pri učiteljih.  

Stolpec p (p = 0.219) v preglednici 4 nam pove, da razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin niso statistično pomembne, saj je p > 0.05. Zato hipotezo H2, s katero sem 

predvidevala, da se bodo socialni pedagogi samozaznavali kot statistično pomembno bolj 

kompetentni od učiteljev na področju prepoznavanja in razumevanja različnih čustvenih stanj 

zavračam. 

Ugotovila sem, da področje študija ne vpliva na prepoznavanje in razumevanje različnih 

čustvenih stanj drugih. To bi lahko interpretirala s tem, da študij tako za učitelje kot socialne 

pedagoge spodbuja pomembne komponente čustvene inteligentnosti – samozavedanje, 

empatijo, spretnosti v medosebnih odnosih, ki se nanašajo na to, kako posameznik zaznava 
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okolico okrog sebe. Omenjene spretnosti na čustvenem področju so vsekakor pomembne za 

delo z otroki in odraslimi, s katerimi obe skupini anketirancev delata.  

7.3 Obvladovanje močnih čustev  

V raziskavi sem empirično proučevala samozaznavanje čustvene kompetentnosti učiteljev in 

socialnih pedagogov na področju obvladovanja močnih čustev v neugodnih razmerah.  

Z raziskavo sem skušala ugotoviti, ali se bodo med skupinama anketirancev pojavljale 

statistično pomembne razlike v povprečnih ocenah lastne čustvene kompetentnosti na 

področju obvladovanja močnih čustvenih stanj.  

Postavila sem hipotezo H3, s  katero sem predvidevala, da bodo socialni pedagogi izkazovali 

statistično pomembno večjo kompetentnost kot učitelji na področju obvladovanja svojih 

močnih čustvenih stanj.  

Slika 6: Samozaznavanje kompetentnosti na področju obvladovanja močnih čustvenih stanj 

 

Večina učiteljev (73,2 %) in večina socialnih pedagogov (71,2 %) je na trditve o zaznavanju 

kompetentnosti na področju obvladovanja močnih čustvenih stanj v povprečju odgovorilo s 

stopnjo 4 (večinoma velja). Na odgovor  »včasih velja« je v povprečju odgovorilo 26,8 % 

učiteljev in 28,9 % socialnih pedagogov.  
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Preglednica 5: T- preizkus za preverjanje razlik med zaznavanjem kompetentnosti na 

področju obvladovanja močnih čustvenih stanj  

 Izobrazba N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon t p 

Zaznavanje 

kompetentnosti na 

področju obvladovanja 

močnih čustvenih stanj 

učitelji 56 3,64 ,29 

-1,349 0,180 

socialni 

pedagogi 52 3,73 ,39 

 

Preglednica 5 kaže, da je 56 učiteljev in 52 socialnih pedagogov odgovorilo na vprašanja o 

obvladovanju lastnih močnih čustvenih stanj. Aritmetična sredina strinjanja s trditvami o 

zaznavanju kompetentnosti na področju obvladovanja močnih čustvenih stanj je pri učiteljih 

znašala 3.64, pri socialnih pedagogih pa 3.73. Obe skupini sta na vprašanja v ocenjevalni 

lestvici v povprečju odgovorili s stopnjo 4 – večinoma velja, saj je bila aritmetična sredina 

višja kot 3.5, pri čemer so socialni pedagogi izkazovali večjo kompetentnost na področju 

obvladovanja lastnih čustvenih stanj kot učitelji. Socialni pedagogi so se v ocenjevanju med 

seboj bolj razlikovali kot učiteji, saj je pri njih večji standardni odklon. 

Stolpec p (p = 0.180) v preglednici 5 nam kaže, da razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin niso statistično pomembne, saj je p > 0.05. Zato hipotezo H3: »Socialni pedagogi se v 

primerjavi z učitelji statistično pomembno ocenjujejo kot bolj kompetentne od učiteljev na 

področju obvladovanja lastnih močnih čustvenih stanj« zavračam. Ugotovimo torej, da 

področje študija ne vpliva na to, kako določeni posamezniki zaznavajo lastno kompetentnost 

pri obvladovanju močnih čustvenih stanj. Na stopnjo posameznikove kompetentnosti pri 

obvladovanju močnih čustvenih stanj ima po mnenju avtorjev Matthews, Zeidner in Roberts 

(2004) velik vpliv družina in vzgoja, učenje ter biološke determinante.  

Moje mnenje je, da je področje obvladovanja čustev izjemno pomembna komponenta za 

strokovne delavce, saj se s tem lahko izognejo še dodatnemu pritisku in stresu na delovnem 

mestu. Pomembno je, da učitelji in socialni pedagogi svoje jeze ne prenašajo na ostale 

strokovne delavce ali učence, saj s tem lahko poslabšajo medsebojne odnose. Menim, da 

učitelji in socialni pedagogi s kompetencami na področju obvladovanja čustev tudi lažje 

sprejemajo zahtevne naloge, saj so bolj prilagodljivi na spremembe, kar pa zagotovo vpliva 

tudi na kvaliteto izobraževanja in vzgajanja v šoli.  
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7.4 Pogostost uporabe različnih metod in vaj za spodbujanje čustvene kompetentnosti 

učencev 

V raziskavi sem empirično raziskovala načine za spodbujanje čustvene kompetentnosti 

učencev. Zanimala me je  pogostost uporabe različnih pristopov, metod in vaj za spodbujanje 

čustvene kompetentnosti učencev. V raziskavi sem želela tudi preveriti, ali se bodo med 

skupinama anketirancev pojavljale statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe 

različnih metod za spodbujanje čustvene kompetentnosti učencev. 

Slika 7: Pogostost uporabe različnih metod za spodbujanje čustvene kompetentnosti 

 

Ob pogledu na sliko 7 ugotovimo, da večina učiteljev (69,6 %) in večina socialnih pedagogov 

(78,4 %) je na trditve, ki opisujejo različne metode za spodbujanje čustvene kompetentnosti 

odgovorilo s stopnjo 4, kar pomeni »pogosto«. Odgovor »včasih« je v povprečju podalo 23,2 

% učiteljev in 13,7 % socialnih pedagogov. Najmanjši delež učiteljev (7,14 %) in socialnih 

pedagogov (7,8 %) je odgovorilo s stopnjo 5, kar pomeni »zelo pogosto«. 

Ob pogledu na preglednico 6 ugotovimo, da so tako učitelji kot socialni pedagogi v povprečju 

najvišje ocenili zadnjo trditev – spodbujanje učenecev k poštenemu in iskrenemu odnosu 

(učitelji – 4.50; socialni pedagogi – 4.65). Po velikosti aritmetičnih sredin ocen sledijo trditve 

o spodbujanju učencev k poznavanju olike in bontona (učitelji – 4.54; socialni pedagogi – 

4.54), spodbujanju k dobrodelnosti in medsebojni pomoči v razredu (učitelji - 4.29, socialni 

pedagogi – 4.54), potrpežljivosti do drugih (učitelji – 4.34, socialni pedagogi – 4.48). Učitelji 

in socialni pedagogi v povprečju najmanj pogosto spodbujajo učence k pisanju avtorskih 

pesmi (učitelji – 2.38, socialni pedagogi – 2.77) in k izvajanju različnih tehnik sproščanja z 

učenci (učitelji – 2.82, socialni pedagogi – 2.75).  
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Preglednica 6: T- preizkus za preverjanje razlik med pogostostjo uporabe različnih metod in 

tehnik za spodbujanje čustvene kompetentnosti 

Trditve Izobrazba N M SD t p 

1. Vzamem si čas, da učenci povedo, kaj se jim je zgodilo doma ali v šoli 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,63 
3,96 

,702 
,766 -2,382 0,19 

2. Kadar opažam, da je učenec jezen, se z njim pogovorim  
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,18 
4,21 

,664 
,667 0,786 0,434 

3. Pri načrtovanju in izvedbi pouka upoštevam različnost otrok 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,02 
4,17 

,700 
,760 -1,105 0,272 

4. Pri načrtovanju in izvedbi pouka upoštevam otrokove posebne potrebe 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,02 
4,21 

,700 
,750 -1,388 0,168 

5. V diskusijo ali kakšno drugo aktivnost vključujem učence, ki so bolj tihi 

in ostajajo v ozadju 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,63 
3,69 

,885 
,829 -0,407 0,685 

6. Ko pride do konfliktne situacije,  

poskušam razrešiti in analizirati nastali konflikt 
Učitelji 
Socialni pedagogi 

56 
52 

4,32 
4,27 

,690 
,717 0,385 0,701 

7. Učencem pojasnjujem, da vsi učinki njihovega  

truda niso takoj vidni in so dolgoročni 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,38 
3,50 

1,137 
,897 -0,631 0,529 

8. Učence spodbujam, da se učijo v parih ali v skupinah 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,98 
3,87 

,842 
1,085 0,627 0,532 

9. Ko opažam, da so učenci utrujeni, z učenci izvedem 

 krajše sprostitvene aktivnosti (npr. globoko dihanje, vizualizacijo) 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

2,82 
2,75 

1,064 
1,064 0,349 0,728 

10. Ko opažam, da sem zaradi vedenja učencev napet ali 

 utrujen, na sebi uporabim tehniko sproščanja (npr. globoko dihanje). 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,45 
3,46 

,933 
,999 -0,081 0,935 

11. V primeru, da nekdo krši razredna pravila, ga opozorim  

na to in mu pojasnim razloge za ustrezno vedenje 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,30 
4,44 

,784 
,698 -0,986 0,335 

12. Učence spodbujam k potrpežljivosti do drugih  
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,34 
4,48 

,815 
,641 -0,997 0,321 

13. V diskusiji učence spodbujam k opisovanju njihovih občutij  

in čustev, ki jih doživljajo v povezavi z določeno tematiko 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,50 
4,04 

,934 
,740 -3,304 0,001 

14. Učencem berem zgodbe in pravljice na temo čustev. 

Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,43 
3,10 

,871 
,799 2,063 0,042 

15. Učence spodbujam k risanju glede na njihovo čustveno doživljanje 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,02 
2,92 

1,152 
,987 0,457 0,648 

16. Učence spodbujam k pisanju dnevnika. 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,18 
2,83 

6,857 
1,043 0,366 0,715 

17. Učence spodbujam k pisanju avtorskih pesmi. 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

2,38 
2,77 

1,071 
1,022 -1,945 0,053 

18. Učence spodbujam k izvajanju pantomime in/ali igri vlog 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

2,84 
3,23 

1,247 
,877 -1,874 0,064 

19.Učence spodbujam k dobrodelnosti in medsebojni pomoči v razredu 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,29 
4,54 

,756 
,641 -1,867 0,065 

20. Učence spodbujam, da ustvarjajo izdelke, v katerih predstavljajo samega 

sebe 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,20 
3,29 

,980 
,957 -0,493 0,623 

21. Z učenci rešujem konflikte v parih ali v skupinah 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,43 
3,65 

,850 
,905 -1,334 0,185 

22. Učence nagrajujem za primerno vedenje ali upoštevanje dogovorov 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,09 
4,27 

,695 
,660 -1,377 0,171 

23. Učence spodbujam k poznavanju olike in bontona 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,54 
4,54 

,602 
,541 -0,025 0,98 

24. Učence pohvalim ob njihovih novih dosežkih 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,05 
4,16 

,616 
,612 -0,869 0,387 

25. V razredu si vzamem čas za smeh in zabavo z učenci 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,09 
4,21 

,659 
,637 0,393 0,695 

26. V razredu spodbujam optimistično naravnanost. 

Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,07 
4,31 

,599 
,544 -2,141 0,035 

27. Z učenci se pogovarjam o njihovih problemih,  

ki jih imajo v šoli ali doma 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

3,82 
4,06 

,606 
,752 -1,804 0,074 

28. Do učnih dosežkov v razredu imam visoka pričakovanja. 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,23 
4,13 

,687 
,658 0,752 0,454 

29. Učence spodbujam k poštenemu in iskrenemu odnosu. 
Učitelji 
Soc. pedagogi 

56 
52 

4,50 
4,65 

,572 
,480 -1,507 0,135 
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Za trditve  z zaporedno številko 13 (p = 0,001), 14 (p = 0,042) in 26 (p = 0,035) so razlike 

obeh skupin statistično pomembne, saj je p manjši oziroma enak 0,05. Za trdtivi 13 (p = 

0,001) in 26 (p = 0,035) velja, da socialni pedagogi v povprečju bolj pogosto spodbujajo 

uporabo zgoraj omenjenih metod za spodbujanje čustvene kompetentnosti, za trditev 14 (p = 

0,042) pa velja, da učitelji v povprečju bolj pogosto spodbujajo uporabo zgoraj omenjene 

metode za spodbujanje čustvene kompetentnosti. Pri ostalih trditvah, kjer je p večji od 0,05, 

razlike obeh skupin niso statistično pomembne.  

Na osnovi dobljenih razlik lahko domnevam, da ima področje študija vpliv na uporabo 

določenih metod oziroma tehnik za spodbujanje čustvene kompetentnosti. Socialni pedagogi 

so pokazali večjo kompetentnost pri spodbujanju učencev k opisovanju občutij in čustev v 

diskusiji ter pri spodbujanju optimistične naravnanosti v razredu. Predvidevam, da je na  

pojav statistično pomembnih razlik vplival študij socialne pedagogike, ki študente usmerja k 

nenehnemu reflektiranju občutij in čustev v določeni situaciji. Poleg tega je poslanstvo 

socialnega pedagoga, da spodbuja učence k sodelovanju, kar pa je možno doseči s 

spodbujanjem optimizma in dobrega počutja. Učitelji so se ocenili, da učencem v povprečju 

bolj pogosto berejo zgodbe in pravljice na temo čustev. Predvidevam, da je rezultat takšen, saj 

so učitelji tisti, ki učencem posredujejo določene učne vsebine, ki pa vsebujejo tudi branje 

različnih tematik na temo čustev.  
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Slika 8: Prikaz aritmetične sredine glede na pogostost uporabe metod in tehnik za 

spodbujanje čustvene kompetentnosti 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Spodbujanje učencev k poštenemu in iskrenemu odnosu

Spodbujanje učencev k poznavanju olike in bontona

Spodbujanje učencev k dobrodelnosti in medsebojni pomoči

Spodbujanje učencev k potrpežljibosti do drugih

Pojasnitev razlogov za ustrezno vedenje v primeru kršenja pravil

Razrešitev in analiza konfliktne situacije

Pogovor z učencem, ki kaže znake jeze

Visoka pričakovanja do učnih dosežkov

Spodbujanje učencev k optimistični naravnanosti

Nagrajevanje učencev za primerno vedenje

Spodbujanje smeha in zabave v razredu

Izrekanje pohval ob novih dosežkih učencev

Upoštevanje posebnih potreb otrok pri načrtovanju pouka

Upoštevanje različnosti otrok pri načrtovanju pouka

Pogovor z učenci o problemih doma in v šoli

Spodbujanje učencev k opisovanju čustev na določeno tematiko

Spodbujanje učencev k učenju v parih ali skupinah

Čas za pogovor o tem, kaj se je učencem zgodilo doma ali v šoli

Vključevanje učencev, ki so tihi in v ozadju

Reševanje konfliktov v parih ali v skupinah

Uporaba tehnike sproščanja na sebi

Pojasnitev, da so učinki truda niso takoj vidni in so dolgoročni

Branje zgodb in pravljic na temo čustev

Spodbujanje učencev k ustvarjanju izdelkov (predstavljanje sebe)

Spodbujanje učencev k izvajanju pantomime in/ali igri vlog

Spodbujanje učencev k pisanju dnevnika

Spodbujanje učencev k risanju

Izvajanje krajših sprostitvenih aktivnosti z učenci

Spodbujanje učencev k pisanju avtorskih pesmi

učitelji socialni pedagogi
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Na sliki 8 so prikazane aritmetične sredine pogostosti uporabe različnih metod in tehnik za 

spodbujanje čustvene kompetentnosti učiteljev in socialnih pedagogov. Med skupinama 

anketirancev ni bilo razlik v pogostosti uporabe metode za spodbujanje učencev k poznavanju 

olike in bontona. Pri večini trditvah so socialni pedagogi ocenili, da v povprečju bolj pogosto 

uporabljajo naštete metode kot učitelji (npr.: spodbujanje učencev k poštenemu in iskrenemu 

odnosu, spodbujanje učencev k dobrodelnosti in medsebojni pomoči, spodbujanje učencev k 

potrpežljivosti do drugih, pogovor z učencem, ki kaže znake jeze, spodbujanje učencev k 

optimistični naravnanosti, itd.). Učitelji so pri osmih trditvah ocenili, da v povprečju bolj 

pogosto uporabljajo naštete metode kot socialni pedagogi (npr.: pojasnitev razlogov za 

ustrezno vedenje v primeru kršenja pravil, razrešitev in analiza konfliktne situacije, ohranjanje 

visokih pričakovanj do učnih dosežkov, spodbujanje učencev v parih ali skupinah, branje 

zgodb in pravljic na temo čustev, spodbujanje učencev k pisanju dnevnika, spodbujanje 

učencev k risanju in izvajanje krajših sprostitvenih aktivnosti z učenci). 

Hipotezo H4: »Socialni pedagogi v primerjavi z učitelji statistično pomembno bolj pogosto 

uporabljajo različne metode za spodbujanje čustvene kompetentnosti učencev« potrjujem za 

trditvi 13 in 26. Za ostale trditve pa hipotezo H4 zavračam, saj večina razlik obstaja le v 

absolutni vrednosti aritmetičnih sredin in niso statistično pomembne.  

Rezultati so pokazali, da tako učitelji kot socialni pedagogi v praksi najpogosteje uporabljajo 

metodo spodbujanja učencev k poštenim in iskrenim odnosom ter metodo spodbujanja 

učencev k poznavanju olike in bontona, najmanj pogosto pa skupini anketirancev izvajata 

krajše sprostitvene dejavnosti z učenci ter jih spodbujata k pisanju avtorskih pesmi. Prav tako 

so rezultati pokazali, da socialni pedagogi v praksi statistično pomembno pogosteje 

spodbujajo optimistično naravnanost ter spodbujajo učence k opisovanju njihovih občutij in 

čustev. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepam, da so socialni pedagogi in učitelji pomembni 

členi v šolskem prostoru, saj je od njih odvisno, kako bodo učencem posredovali učno snov 

oziroma jih vzgajali. Menim, da je način poučevanja in vzgajanja odvisen od vsakega 

posameznega strokovnega delavca in vsakdo izbira tiste metode ter tehnike, za katere meni, 

da so v določenih situacijah najbolj primerne. Pomembno je, da se v šolskem prostoru v 

ospredje ne postavlja le učna snov, ampak da se spodbujajo tudi spretnosti na čustvenem in 

socialnem področju. Učitelji in socialni pedagogi bi tako morali učence ves čas spodbujati k 

poštenim odnosom, medsebojni pomoči, jih seznanjati z oliko in bontonom in jih navajati na 

potrpežljivost do drugih. S tem bi spodbujali učence k zavedanju o pomembnosti medsebojnih 

odnosov in ustrezne komunikacije, o pomembnosti delovanja in prilagajanja posameznikov v 
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družbi - tako pa bi jih navajali na strpnost do drugače mislečih. Obstaja še mnogo metod in 

tehnik za spodbujanje čustvene kompetentnosti, ki jih učitelji in socialni pedagogi lahko 

uporabijo v praksi, kot npr.: ohranjanje visokih pričakovanj do učnih dosežkov, nagrajevanje 

učencev za primerno vedenje, spodbujanje smeha in zabave v razredu, izrekanje pohval ob 

novih dosežkih, upoštevanje različnosti in posebnih potreb učenca, spodbujanje učencev k 

učenju v parih ali skupinah in spodbujanje učencev k pantomimi in igri vlog. Učitelji lahko 

izkoristijo možnost vnašanja vseh omenjenih metod in tehnik v pouk, saj so vsakodnevno v 

stiku z učenci, jih dobro poznajo in imajo znanje s področja poznavanja otroka s čustvenega, 

socialnega in kognitivnega vidika. Socialni pedagogi pa imajo kompetence na področju 

poznavanja različnih terminov, kot so čustva, komunikacija, družba, posameznik, otroci s 

posebnimi potrebami, odklonskost, timsko delo, itd. Pomembno pa je, da znajo te termine 

uporabiti tudi v praksi s pomočjo različnih metod in tehnik za spodbujanje čustvene 

kompetentnosti. 

Učitelji so pri trditvi pod ''Drugo'' lahko navedli naslednje metode oziroma tehnike za 

spodbujanje čustvene kompetentnosti, ki jih uporabljajo v razredu z učenci. Med 

navedbami so naslednje: 

 opozarjanje na aktualne stvari, ki se dogajajo npr. ogled dokumenatrca o vojni in 

pogovor o čustvih, ki jih doživljajo učenci; 

 navajanje otrok k sprejemanju odgovornosti za lastna dejanja in vodenje k iskanju 

rešitve; 

 umiritev otroka, ko je razdražen. Temu sledi pogovor o težavah; 

 nepogojna ljubezen; 

 obsojanje le dejanja otrok; 

 vodenje gledališke igre, kjer se učenci učijo izražanja različnih čustev; 

 strpnost do drugih. 
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Socialni pedagogi pa so pri trditvi pod ''Drugo'' lahko navedli različne metode oziroma 

tehnike za spodbujanje čustvene kompetentnosti, ki jih uporabljajo z učenci. Med 

navedbami so naslednje:  

 čustvena vpletenost v situacijo in učenje otrok z zgledom (npr. učenje empatije); 

 navajanje učencev, da rešijo nastalo situacijo (npr. da učenec učenca, ki joka, potolaži, 

se mu opraviči, mu pomaga); 

 različne socialne igre, igre po skupinah, kvizi. 



40 
 

7.5 Pregled potrditve hipotez 

V nadaljevanju predstavljam kratek pregled potrditve hipotez H1, H2, H3 in H4. 

Hipotezo H1, s katero sem predvidevala, da bodo socialni pedagogi izkazovali statistično 

pomembno večjo kompetentnost kot učitelji na področju prepoznavanja svojih občutkov in 

močnih čustvenih stanj zavračam. Med anketiranimi socialnimi pedagogi in učitelji statistično 

pomembnih razlik na področju prepoznavanja lastnih občutkov in močnih čustvenih stanj 

nisem dokazala. 

Hipotezo H2, s katero sem predvidevala, da se bodo socialni pedagogi samozaznavali kot 

statistično pomembno bolj kompetentni od učiteljev na področju prepoznavanja in 

razumevanja različnih čustvenih stanj zavračam. Med anketiranimi socialnimi pedagogi in 

učitelji statistično pomembnih razlik na področju prepoznavanja in razumevanja različnih 

čustevnih stanj nisem dokazala. 

Hipotezo H3, s katero sem predvidevala, da se bodo socialni pedagogi v primerjavi z učitelji 

statistično pomembno ocenjevali kot bolj kompetentni od učiteljev na področju obvladovanja 

lastnih močnih čustvenih stanj zavračam. Med anketiranimi socialnimi pedagogi in učitelji 

statistično pomembnih razlik na področju obvladovanja lastnih močnih čustvenih stanj nisem 

dokazala. 

Hipotezo H4, s katero sem predvidevala, da bodo socialni pedagogi v primerjavi z učitelji 

statistično pomembno bolj pogosto uporabljali različne metode za spodbujanje čustvene 

kompetentnosti učencev« potrjujem za trditvi 13 in 26. Za ostale trditve pa hipotezo H4 

zavračam.  

Pri hipotezah H1, H2 in H3 med učitelji in socialnimi pedagogi torej ni bilo statistično 

pomembnih razlik v zaznavavanju lastne kompetentnosti na čustvenem področju, na področju 

prepoznavanja in razumevanja različnih čustvenih stanj in na področju obvladovanja močnih 

čustev. Hipoteza H4 je pokazala, da se pri trditvah 13, 14 in 26 pojavljajo statistično 

pomembne razlike med skupinama anketirancev. Pri trditvi 13 (spodbujanje učencev k 

opisovanju njihovih občutij in čustev, ki jih doživljajo z določeno tematiko) in 26 

(spodbujanje optimistične naravnanosti v razredu) so socialni pedagogi ocenjevali, da bolj 

pogosto uporabljajo omenjeni metodi za spodbujanje čustvene kompetentnosti kot učitelji. Pri 

trditvi 14 (branje zgodb in pravljic učencem na temo čustev) pa so učitelji ocenjevali, da bolj 
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pogosto uporabljajo omenjeno metodo za spodbujanje čustvene kompetentnosti kot socialni 

pedagogi. 

8. SKLEP 

S svojim diplomskim delom sem teoretično in empirično raziskovala področje čustvene 

kompetentnosti kot izražene dimenzije čustvene inteligetnosti. Termin čustvena inteligentnost 

sem teoretično opredelila in ga razvijala s pomočjo predpostavk različnih avtorjev, pojasnila 

sem razliko med čustveno inteligentnostjo in čustveno pismenostjo, opredelila komponente 

čustvene inteligentnosti ter omenjeni pojem obravnavala v šolskem kontekstu. Pri tem je 

pomembno, da učitelji, socialni pedagogi in ostali strokovni delavci ustvarjajo okolje za 

razvoj čustvenih spretnosti oz. z različnimi metodami in tehnikami vzgajajo ter poučujejo v 

smeri razvijanja čustvene kompetentnosti učencev.  

V empiričnem delu me je zanimalo, kako zaznavajo svojo lastno kompetentnost učitelji in 

socialni pedagogi na čustvenem področju, na področju prepoznavanja in razumevanja 

različnih čustvenih stanj in na področju obvladovanja močnih čustev. Zanimalo me je tudi, 

kako pogosto učitelji in socialni pedagogi uporabljajo različne pristope, metode in vaje za 

spodbujanje čustvene kompetentnosti pri učencih.  

Predvidevala sem, da se bodo pojavljale razlike v različnih komponentah čustvene 

kompetentnosti (samozavedanje, samokontrola, itd.) med učitelji in socialnimi pedagogi ter v 

pogostosti uporabe metod dela z učenci v razredu. Ugotovila sem, da med učitelji in 

socialnimi pedagogi ni statistično pomembnih razlik v samozaznavanju kompetentnosti na 

področju prepoznavanja lastnih in tujih čustev ter občutij in na področju obvladovanja lastnih 

občutkov in čustev. Prav tako sem s pomočjo obdelave podatkov ugotovila, da obe skupini v 

povprečju različne metode dela z učenci pogosto uporabljata. Najpogosteje uporabljajo bolj 

splošne metode dela kot so: spodbujanje k poštenemu in iskrenemu odnosu, k dobrodelnosti 

in medsebojni pomoči v razredu ter k potrpežljivosti do drugih učencev. Najmanj pa obe 

skupini uporabljata specifične metode dela kot npr.: spodbujanje pisanja avtorskih pesmi in 

izvajanje tehnike sproščanja z učenci. Statistično pomembne razlike med učitelji in socialnimi 

pedagogi lahko potrdimo v pogostosti njihovega spodbujanja učencev k opisovanju lastnih 

občutij in čustev, ki jih doživljajo v povezavi z določeno tematiko, v pogostosti branja zgodb 

in pravljic na temo čustev in v pogostosti spodbujanja optimistične naravnanosti. Pri tem je 

potrebno poudariti, da so učitelji vsakodnevno vpeti v dogajanja v razredu, imajo stik z učenci 

in tako možnost, da vnašajo različne metode v pouk. Socialni pedagogi imajo manj 
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neposrednega stika z učenci, vendar pa imajo kompetence s področja poznavanja metod za 

spodbujanje čustvenih in socialnih spretnosti.  

Kot meni M. Panju (2010), je primarni pedagoški cilj poučevanja integracija čustvenega in 

intelektualnega učenja pri učencih. Čustveno inteligentnost oz. čustveno kompetentnost 

učencev v razredu kot njeno prepoznavno manifestacijo lahko spodbujamo z razvijanjem 

določenih spretnosti, kot so spretnost reševanja konfliktov, komunikacijskih spretnosti, 

spretnosti v medosebnih odnosih, spretnosti obvladovanja jeze. Avtorica (prav tam) meni, da 

je pomembno uvajati zlasti skupinsko delo, timsko delo, sodelovalno učenje v majhnih 

skupinah, saj bo to otrokom omogočilo, da se bodo naučili, kako graditi odnose z drugimi v 

okolju.  

Bolj specifične metode in tehnike za spodbujanje čustvene inteligentnosti otrok sem pri 

anketnem vprašalniku povzela iz literature avtorjev Bisquerra Alzina idr. (2010). Le-ti 

menijo, da recimo komponento samozavedanja lahko spodbujamo z likovnim izražanjem 

besed za opis čustev in povezavo čustev z vsakodnevnimi dogodki. Samokontrolo čustev pri 

učencih spodbujamo z optimističnim razmišljanjem o stvareh, sprejemanjem 

odgovornosti/krivde v sporih, sproščanjem.  

Za boljše prepoznavanje lastnih in tujih čustev lahko uporabimo tudi različne vaje kot so 

pisanje dnevnika in avtorskih pesmi, učenje neverbalne komunikacije, in odkrivanje lastne 

osebne zgodovine (Panju, 2010; Bisquerra Alzina idr., 2010).  

Z diplomskim delom sem potrdila, da so učitelji in socialni pedagogi pomembni dejavniki za 

razvijanje učenčevih čustvenih spretnosti in preko teh čustvene kompetentnosti. Učenci za 

razvoj potencialov namreč potrebujejo spodbudno učno okolje in spodbudne osebe, za to pa 

so v veliki meri odgovorni strokovni delavci. Shapiro (1999) meni, da visoko razvita čustvena 

inteligentnost učencev lahko vpliva na to, da so otroci v šoli srečnejši, zaupljivejši in 

uspešnejši, poleg tega pa postanejo tudi bolj odgovorni, skrbni in ustvarjalni odrasli. Še vedno 

pa obstajajo nekatere dileme v povezavi s tem, kako bi učencem lahko omogočili čim bolj 

optimalni razvoj na čustvenem in socialnem področju. Osebno menim, da bi lahko obstajal 

posebni šolski predmet namenjen prav razvijanju socialnih in čustvenih spretnosti. Poleg tega 

bi bilo zaželeno, da bi se s tematiko čustvene kompetentnosti seznanili vsi strokovni delavci 

na šoli. O njej bi morali razpravljati na timskih sestankih, superviziji, itd. Pomembno je tudi 

sodelovanje med učitelji in socialnimi pedagogi, ki je pomemben dejavnik bolj celostnega 

spodbujanja čustvene kompetentnosti pri učencih v šoli.  
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Pri interpretaciji ugotovitev je potrebno upoštevati, da je vzorec moje raziskave razmeroma 

majhen, tako, da rezultatov ni mogoče posplošiti na celotno populacijo. V anketnih 

vprašalnikih so učitelji in socialni pedagogi ocenjevali zaznavanje lastne kompetentnosti na 

različnih področjih, zato lahko mnenja posameznikov odstopajo od realnosti, podatki 

pogostosti uporabe metod, tehnik oziroma vaj za spodbujanje čustvene kompetentnosti pa so 

zato lahko vprašljivi. Zanimivo bi bilo preveriti tudi razvitost samozaznave čustvene 

kompetentnosti učencev in te primerjati z raziskavo o pogostosti uporabe metod za 

spodbujanje čustvene kompetentnosti učiteljev in socialnih pedagogov na isti šoli.  

Svoje diplomsko delo zaključujem z mislijo, da je za razvijanje čustvenih in socialnih 

spretnosti pomembna vloga odraslega v šolskem prostoru. Učitelji imajo možnost 

vsakodnevnih stikov z učenci in tako lahko obravnavane vsebine, ki so del učnega načrta, 

povezujejo s tematiko čustev in socialnih odnosov. Učence lahko spodbujajo k sodelovanju, 

strpnim odnosom, kontroli čustev, k reševanju konfliktov, itd. Z različnimi pristopi lahko 

učitelji pripomorejo k tem, da bodo učenci vsakodnevno razvijali svoje čustvene in socialne 

spretnosti, ki jim bodo v pomoč tudi kasneje na življenjski poti, predvsem v dobi odraščanja. 

Pri tem pa je zelo pomembna tudi vloga socialnega pedagoga. Profil socialnega pedagoga ima 

kompetence na področju dela s posamezniki ali s skupinami, ima možnost vpliva na 

preventivno delovanje v smeri preprečevanja npr. nasilja v šoli, ima možnost vpogleda v 

situacijo z drugačnega zornega kota, saj ni vsakodnevno vpet v dogajanje v razredu. Njegova 

naloga je, da se povezuje z različnimi podsistemi v šoli, torej z vodstvom šole, učitelji, 

ostalimi strokovnimi delavci, starši ter učenci. Tako lahko pridobi veliko različnih informacij 

in na podlagi tega v svoje delo načrtno vključi različne aktualne tematike, s katerimi se sooča 

celotna šola, določena skupina ali posameznik. S pozornostjo do različnih vsebin tako 

izobražuje, vzgaja posameznike in skupine ter na različne načine spodbuja čustveno 

kompetentnost učencev. Omenjeno lahko vsakodnevno počne: npr. s pogovorom o čustvih, z 

upoštevanjem posebnih potreb vsakega posameznika, s spodbujanjem k potrpežljivosti do 

drugih, s spodbujanjem k izvajanju pantomime, s spodbujanjem k branju pravljic in pisanju 

avtorskih pesmi ter ustvarjanju izdelkov, v katerih učenci predstavljajo samega sebe. 

Možnosti za razvijanje čustvene kompetentnosti je neskončno mnogo, le zavedanje o 

pomembnosti tega je pri vsakem strokovnem delavcu v vzgoji in izobraževanju osnovni korak 

k temu cilju.   
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10. PRILOGA  

ANKETA 

Spoštovani, 

sem študentka 4. letnika socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru diplomskega dela 

raziskujem področje čustvene kompetentnosti učiteljev in socialnih pedagogov, zaposlenih v osnovni šoli. 

Reševanje vprašalnika je anonimno, rezultati pa bodo uporabljeni le v študijske namene. Prosim vas, da 

iskreno odgovorite na vsa vprašanja. Vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje in pomoč! 

Edita Bajramlič 

1. Spol:  

a) Ženski 

b) Moški 

 

2. Starost: _____ 

3. Vrsta izobrazbe: 

a) Učitelj razrednega pouka 

b) Učitelj predmetnega pouka 

c) Socialni pedagog 

d) Drugo: _________ 

4. Delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja 

a) do 3-leta 

b) 4-10 let 

c) 11-15 let 

d) 16-20 let 

e) nad 20 let 

5. S pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice ocenite, v kolikšni meri velja posamezna trditev za vas in 

izbran odgovor označite z X. 

 1-sploh ne 
velja 

2- večinoma 
ne velja 

3-včasih 
velja 

4- večinoma 
velja 

5- vedno 
velja 

1. Dobro razpoloženje lahko ohranim, tudi če se mi zgodi kaj 

slabega. 
     

2. Skoraj vedno lahko z besedami opišem svoja občutja in 

čustva. 
     

3. Tudi kadar so ljudje okrog mene slabo razpoloženi, lahko 

ohranim dobro razpoloženje.  
     

4. Iz neugodnih izkušenj se učim, da naj se v bodoče obnašam 

drugače. 
     

5. Ko me nekdo pohvali ali nagradi, delam še z več elana.      

6. Če mi nekaj ni všeč, to takoj tudi pokažem.      

7. Če mi je neka oseba všeč, naredim vse, da sem ji tudi jaz 

všeč. 
     



 
 

8. Če sem dobro razpoložen, me je težko spraviti v slabo voljo.       

9. Če sem dobro razpoložen, vsak problem z lahkoto rešim.      

10. Ko sem z osebo, ki me ceni, pazim, kako se obnašam.      

11. Najbolje se učim in si zapomnim stvari, če sem dobro 

razpoložen 
     

12. Kadar trmasto vztrajam, rešim tudi na prvi pogled nerešljiv 

problem. 
     

13. Če srečam znanca, takoj ugotovim, kako je razpoložen.      

14. Če vidim, kako se nekdo počuti, ponavadi vem, kaj se mu je 

zgodilo. 
     

15. Pri prijatelju vem, kdaj je žalosten in kdaj razočaran.      

16. Zlahka najdem način, kako priti do osebe, ki mi je všeč.      

17. Lahko opišem čustva, ki jih v določenem trenutku 

doživljam.  
     

18. Hitro opazim spremembo razpoloženja pri svojem prijatelju.       

19. Z lahkoto se spomnim, kako razveseliti prijatelja, h 

kateremu grem na rojstni dan. 
     

20. Hitro lahko prepričam prijatelja, da ni razloga za 

zaskrbljenost. 
     

21. Svoja čustva lahko dobro izrazim.      

22. Lahko opišem, kako se počutim.      

23. Lahko opišem svoje trenutno stanje.      

24. Lahko rečem, da vem veliko o svojem čustvenem stanju.      

25. Če določeno osebo opazujem v družbi, lahko točno 

ugotovim njena čustva. 
     

26. Lahko opazim, če se nekdo počuti nemočno.      

27. Moje vedenje odraža moja notranja občutja.      

28. Pri meni se vedno vidi, kako sem razpoložen.      

29. Trudim se ublažiti neprijetna in ojačati pozitivna čustva.       

30. Nič ni slabega v tem, kako se običajno počutim.      

31. Obveznosti in naloge najraje naredim takoj, ne da bi o njih 

razmišljal. 
     

32. Ponavadi razumem, zakaj se slabo počutim.      

33. Poskušam ohraniti dobro razpoloženje.      

34. Po izrazu na obrazu lahko prepoznam občutja drugih.      

35. Pri svojih prijateljih prepoznam prikrito ljubosumje.      

36. Opazim, če nekdo poskuša prikiti slabo razpoloženje.       

37. Opazim, če se nekdo počuti krivega.      

38. Opazim, če nekdo poskuša prikiriti svoja resnična občutja.      

39. Opazim, če se nekdo počuti zamorjeno.      

40. Kar se mene tiče, je popolnoma v redu, da se počutim tako 

kot se. 
     

41. Na splošno sem lahko izrazil simpatije do osebe istega ali 

nasprotnega spola. 
     

42. Opazim, če se nekdo obnaša drugače kot je razpoložen.      

43. Večino svojih občutij lahko poimenujem.      

44. Večino svojih občutij lahko prepoznam.      

45. Vem, kako lahko prijetno presenetim vsakega svojega 

prijatelja.  
     



 
 

6. S pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice ocenite, kako pogosto ste v naslednjih opisanih 

situacijah in izbran odgovor označite z X. 

 
1-nikoli 

2- zelo 

redko 
3-včasih 4- pogosto 

5- zelo 

pogosto 

1. Vzamem si čas, da učenci povedo, kaj se jim je zgodilo doma 

ali v šoli. 
     

2. Kadar opažam, da je učenec jezen, se z njim pogovorim o 

tem, kaj jo je sprožilo in kako jo lahko sam obvladuje. 
     

3. Pri načrtovanju in izvedbi pouka upoštevam različnost (npr. 

versko, narodnostno različnost) otrok v razredu. 
     

4. Pri načrtovanju in izvedbi pouka upoštevam otrokove 

posebne potrebe. 
     

5. V diskusijo ali kakšno drugo aktivnost načrtno vključujem 

tudi učence, ki so bolj tihi in ostajajo v ozadju. 
     

6. Ko v razredu pride do konfliktne situacije, z učencem/učenci 

poskušam razrešiti in analizirati nastali konflikt.  
     

7. Učencem pojasnjujem, da vsi učinki njihovega truda niso 

takoj vidni in so dolgoročni, npr. učenje za življenje, vpis na 

fakulteto. 

     

8. Učence spodbujam, da se učijo v parih ali v skupinah.      

9. Ko opažam, da so učenci napeti ali utrujeni, z učenci izvedem 

krajše sprostitvene aktivnosti (npr. globoko dihanje, 

vizualizacijo). 

     

10. Ko opažam, da sem zaradi vedenja učencev napet ali utrujen, 

na sebi uporabim tehniko sproščanja (npr. globoko dihanje). 
     

11. V primeru, da nekdo krši razredna pravila, ga opozorim na 

to in mu pojasnim razloge za ustrezno vedenje. 
     

12. Učence spodbujam k potrpežljivosti do drugih (npr. ko 

nekdo govori, smo ostali tiho). 
     

13. V diskusiji učence spodbujam k opisovanju njihovih občutij 

in čustev, ki jih doživljajo v povezavi z določeno tematiko. 
     

14. Učencem berem zgodbe in pravljice na temo čustev.      

15. Učence spodbujam k risanju glede na njihovo čustveno 

doživljanje. 
     

16. Učence spodbujam k pisanju dnevnika.      

17. Učence spodbujam k pisanju avtorskih pesmi.       

18. Učence spodbujam k izvajanju pantomime in/ali igri vlog.      

19.Učence spodbujam k dobrodelnosti in medsebojni pomoči v 

razredu. 
     

20. Učence spodbujam, da ustvarjajo izdelke, v katerih 

predstavljajo samega sebe (npr. kolaž s slikami in 

fotografijami). 

     

21. Z učenci rešujem konflikte v parih ali v skupinah.      

22. Učence nagrajujem za njihovo primerno vedenje ali 

upoštevanje dogovorov. 
     

23. Učence spodbujam k poznavanju olike in bontona.      

24. Učence pohvalim ob njihovih novih dosežkih.      

25. V razredu si vzamem čas za smeh in zabavo z učenci.      

26. V razredu spodbujam optimistično naravnanost.      

27. Z učenci se pogovarjam o njihovih problemih, ki jih imajo v      



 
 

šoli ali doma. 

28. Do učnih dosežkov učencev imam visoka pričakovanja.      

29. Učence spodbujam k poštenemu in iskrenemu odnosu.      

30. Drugo: (Zapišite še druge metode, s katerimi vi učencem pomagate razvijati čustvene veščine) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


